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Úvodní slovo
Nacházíme se na počátku kalendářního roku, který je označován za přelomový v naší epoše civilizace. Média straší koncem
světa, osvícení myslitelé spíše mluví o změně k lepšímu, zpomalení světa a návratu k tradičním hodnotám.
Pokud bych to měl posoudit z hlediska fungování obce a obecního úřadu, tak se rozhodně přikláním k pozitivnímu výhledu
na „návrat do normálu“. Systém financování rozvoje obcí, který
byl značně pokřiven a zkreslován různými více či méně užitečnými dotačními tituly, se vrací k normálu. Opět si uvědomujeme, že si můžeme postavit jen to, na co si sami vyděláme a ušetříme a co jsme v neposlední řadě také sami bez dotací a podpory
schopni spravovat. Já sám za sebe to považuji za správné a zdravé.
Snad se tak vyhneme tomu, že v nepatrných sídlech budou stát
megalomanské kulturní domy, kde se nic neděje, a které polykají
peníze na údržbu a provoz. Že se kopce budou hemžit rozhlednami a turistickými trasami, po kterých stejně chodí jen místní.
Že v každé větší obci bude prázdné ubytovací zařízení podpořené
z nějakého toho evropského fondu a stávající hotely o pár kilometrů dál budou poloprázdné. A že každý druhý víkend se v každé
druhé vsi koná nějaké to setkání zaměřené na různé činnosti (nejčastěji nějaká ta slavnost, kde teče alkohol proudem). Aby bylo
jasno. Nejsem proti pokroku a nemyslím tím, že by se lidé neměli
scházet a že by se nemělo něco dělat pro turistický ruch. Ale
v našem kraji nikdy z turismu živi nebudeme a za nejdůležitějšího
turistu považuji Soběhrďáka, který se rozhodne zajít do Žíňan,
aby si popovídal s místními. A pokud se chceme sejít se sousedy
a popovídat, tak k tomu nepotřebujeme ohňostroj a megapódium,
kde se střídá celebrita s celebritou. Našim předkům k tomu stačila lavička pod lípou nebo před hospůdkou. Pokud už je v těch
fondech peněz nazbyt, o čemž silně pochybuji, tak snad kompetentním osobám dojde, že to, co náš venkov opravdu potřebuje,
je základní infrastruktura. Tedy kanalizace, vodovody, opravené
komunikace, obecní domy přiměřené velikosti obce se zázemím
pro spolky, fungující veřejné osvětlení, chodníky a přechody pro
chodce na nebezpečných silnicích. Ale na to se dotace většinou
nevztahují. Asi to odpovědným osobám připadá příliš obyčejné
a nezajímavé.
Mám do letošního roku jedno velké přání. Přeji si, abych mohl
do úvodního čísla zpravodaje v roce 2013 napsat, že se nám podařilo ukončit první etapu rekonstrukce budovy obecního úřadu
v Soběhrdech. Že se nám osvědčil koncept zaměstnance na plný
úvazek a že jsou naše vesničky čistší a krásnější. Že v Soběhrdech
nemusí mít rodiče strach, když jdou jejich děti na autobusovou
zastávku, protože jdou po chodníku a auta po hlavní silnici jezdí
pomaleji. Že máme v starostovském šuplíku všechna povolení
na stavbu nového obecního vodovodu. Že se v Mezihoří podařilo dokončit rozdělané stavby zázemí hřiště a přístavby hasičské
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zbrojnice. A že spolky v obci stále dobře fungují a že občané jsou
ještě spokojenější.
A o tom všem a nejen o tom ten letošní rok hlavně bude. Těšme
se na něj a užijme si ho…
Pavel Bartík
Krátce z činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
• Změna územního plánu Obce Soběhrdy
V prosinci 2011 byl zastupitelstvem obce schválen záměr realizace změny Územního plánu obce. Předmětem změny je několik žádostí občanů v Mezihoří, Phově a Žíňanech a dále potřebné
úkony k realizaci projektů ze strany obce. Změna ÚP bude probíhat v průběhu celého roku 2012 až do konečného schválení všem
dotčenými orgány.
• Vykoupení pozemků pod rybníkem v Žíňanech
Obec jedná s vlastníky pozemků pod rybníkem v Žíňanech za
účelem vykoupení pozemků do vlastnictví obce. S většinou vlastníků již bylo dosaženo dohody o prodeji pozemků a v následujících týdnech budou podepsány kupní smlouvy. Všichni vlastníci
se zachovali velkoryse a přistoupili na prodej za rozumnou cenu
s ohledem na veřejný zájem, který je tím sledován. Tím je samozřejmě budoucí rekonstrukce a údržba rybníka.
• Měření průjezdu vozidel po hlavní silnici Benešov - Sázava
Těsně před koncem roku proběhlo v Soběhrdech měření
počtu a rychlosti vozidel na hlavní komunikaci Sázava – Benešov.
Měření probíhalo jeden týden v místě stávajícího měřiče rychlosti. Výstupem bude přesná statistika průjezdu a rychlosti vozidel, která bude sloužit jako podklad pro realizaci dopravně-bezpečnostních opatření v Soběhrdech. S výsledky měření se budete
mít možnost seznámit v dalším čísle Soběhrdského zpravodaje.
• Projekt nového vodovodu v Soběhrdech
Pokračují práce na přípravě projektu nového vodovodu v Soběhrdech. V současné době jsou dokončována jednání s vlastníky
dotčených pozemků. Zbývá získat souhlas vlastníků posledních
dvou pozemků. Vše by mělko být uzavřeno v 1. čtvrtletí 2012.
Zároveň již byla podána žádost o vynětí ze zemědělského půdního
fondu u pozemků, které jsou určeny pro stavbu vodojemu a příjezdové komunikace k němu.
• Projekt nového Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Obec získala stavební povolení na rekonstrukci budovy OÚ
v Soběhrdech. V prvním čtvrtletí budou vypsána výběrová
řízení na dodavatele první etapy stavby, což je rekonstrukce
stávající budovy. Samotná realizace by měla proběhnout ještě
v letošním roce. Vše bude samozřejmě záležet na ceně dodávky,
kterou se podaří vysoutěžit. Projekt bude realizován bez dotace
z vlastních prostředků obce, které se v předchozích letech podařilo shromáždit.
Pavel Bartík
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Přestavba víceúčelové obecní budovy v Soběhrdech.
Záměr modernizovat budovu, kde sídlí obecní úřad v Soběhrdech tak, aby splňovala moderní hygienické standardy pro veřejné
budovy a současně poskytovala možnosti konání větších kulturních nebo společenských akcí, např. tradičních hasičských nebo
mysliveckých bálů v příjemném prostředí, není nový, avšak teprve
teď se začíná naplňovat. V prosinci minulého roku jsme získali
stavební povolení a můžeme v jarních měsících přistoupit k realizaci stavby. Projekt těchto stavebních uprav a přístavby vypracoval
Ing. Mirko Hájek z Prahy.
Stavba je rozplánována do dvou etap. V první etapě, plánované na letošní rok, bude přestavba stávající budovy. Stěžejní částí
přestavby je realizace nových záchodů. Protože současné možnosti budovy neumožňují umístit požadované zařízení v odpovídající kvalitě, předpokládá se přístavba k zadní části budovy. To
umožní realizovat vyhovující sociální zařízení, včetně WC pro
invalidy a záchodů v prvním patře a rovněž nového skladu pivních sudů v restauračním zázemí. Současně s tím dojde ke změně
uspořádání přízemních prostor tak, aby tam byla kuchyň umožňující podávání teplých jídel. Protože se počítá se změnou způsobu vytápění, bude instalováno ústřední vytápění celé budovy.
Sklep bude přestavěn na kotelnu na pevná paliva (hnědé uhlí,
dřevo) včetně odpovídajících prostor pro jejich uskladnění. Současný sál v prvním patře bude rozdělen sádrokartonovými příčkami na dvě kanceláře a zasedací místnost pro obecní zastupitelstvo. Předsíň knihovny bude přebudována na chodbu pro přístup k novým WC. Pro zmenšení energetické náročnosti stavby
se počítá s výměnou všech oken za modernější plastová okna.
Knihovny a archivu se kromě výměny oken přestavba nedotkne.
Současná kancelář se přemění na klubovnu. Pracovat se také bude
v jedné hasičské garáži, kde se počítá s přívodem vody a instalací
hydrantu pro tankování cisterny. Dojte také ke snížení podlahy
tak, aby tam mohlo zajet i modernější hasičské vozidlo. U obou
garáží se počítá s výměnou vrat.
Ve druhé etapě je plánovaná přístavba společenského sálu,
který by umožnil návrat k tradici každoročních bálů a samozřejmě také organizací dalších kulturních a společenských akcí.
Zastavěná plocha sálu bude cca 135 m2. Pro hezké letní měsíce,
které lákají k osvěžení pivním mokem na čerstvém vzduchu, se
počítá s venkovní zahrádkou o ploše cca 20 m2, která bude přístupná z venku a také ze současného výčepu.
Pro úspěšné splnění tohoto investičního záměru je třeba jenom
přát výběrové komisi, aby při veřejné soutěži měla šťastnou ruku
při výběru dodavatelských firem.
Maciej Kucharski

Proč máme na obecním úřadě zaměstnance na plný úvazek?
Od 1. ledna 2012 mají Soběhrdy zaměstnance na plný úvazek.
Je jím pan Ladislav Murgač ze Soběhrd, který byl jedním ze dvou
zájemců. Občas se setkávám s reakcí typu: k čemu že to vlastně
bude a pochybami, jestli bude mít dostatek práce. Myslím, že si
tato situace tedy zaslouží vysvětlení.
Přijmout zaměstnance na plný úvazek pro správu a údržbu
prostor a objektů ve vlastnictví obce jsme se rozhodli proto, že to
považujeme za správné a do budoucna jedinou možnost, jak se
o obecní majetek starat. Jednoduše čím více toho v obcích upravíme a vybudujeme, tím víc je třeba o to pečovat, aby to fungovalo
jak má a nechátralo. Všichni snad máme ještě v živé paměti, jak
vypadal majetek „nás všech“ po desítkách let, kdy se opravovalo
jen to, co sloužilo k rozvoji socialistického hospodářství.
Už nyní je upravených ploch a objektů dost a k jejich správě
využívala obec čtyři zaměstnance na částečný úvazek a vypomáhali spolky v obci. K tomu si obec najímala brigádníky na konkrétní akce, například na sekání trávy. Tento způsob sice fungoval, ale byl náročný na organizaci a těžko se v něm garantovalo,
že bude vše hotové v době, kdy to bude třeba. Všichni měli vlastní
práci a pro obec pracovali, když jim zbyl čas. Odvedli kus práce
a patří jim za něj poděkování, kterého se jim dostalo na setkání
pracovníků obce závěrem roku.
Ale svět nestojí a i my se musíme snažit hledat nové cesty k rozvoji obce. Považujeme za daleko užitečnější a efektivnější pokud
se o pořádek v obci stará někdo, kdo v ní žije a kdo k ní má vztah,
než když si obec najímá firmy, které odvedou práci, za kterou
dostanou zaplaceno. A nic víc je nezajímá.
Úkolem pracovníka obce bude v letošním roce zejména udržování veřejných prostranství v pořádku a čistotě. To se samozřejmě
týká i zimního období, kdy je třeba udržovat přístupné veřejné
budovy, autobusové zastávky a kontejnery s odpadem. V současné době probíhá čištění ploch od křovin a náletů kolem nejvíce
zarostlých obecních komunikací do Phova a do Mezihoří. V rámci
rekonstrukce budovy OÚ v Soběhrdech bude provádět některé
drobnější práce typu bourání a demontáže zařizovacích předmětů,
což jsou položky, na které bylo v rozpočtu počítáno s desítkami
až stovkami tisíc. To samé platí o některých drobnějších stavebních pracích v rámci této investiční akce. Po rekonstrukci bude
objekt vytápěn dřevem a je tedy třeba mít k dispozici odpovídající zásobu na dva roky, aby mohlo dřevo vyschnout. I na tom by
se měl pracovník obce výrazně podílet. S jarem začne být třeba
sekat trávu na všech obecních pozemcích a i když víme, že v plné
sezoně to jeden člověk nestihne, tak alespoň z části určitě ano.
Obec spravuje dva hřbitovy a dvě čistírny odpadních vod. Jsem si
jistý, že práce bude mít až nad hlavu.
A samozřejmě počítáme s tím, že s nápady na využití přijdou
i zastupitelé, spolky a občané. Budeme za ně určitě rádi.
Pavel Bartík
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Zapište si do kalendáře
4.2.
Soběhrdská zabíjačka
5.2. 17.00 Setkání s občany Mezihoří a Phova – kulturní
dům Mezihoří
11.2. 16.00 Setkání s občany Soběhrdy – zasedací
místnost obecního úřadu
11.2. 19.00 Maškarní ples v KD Mezihoří
17.2. 18.00 Setkání s občany Žíňan a Žíňánek – obecní
domek v Žíňanech
31.3. 19.00 nultý ročník Včelařského plesu, taneční sál Žíňany
(býv. hospoda), pořádají včelaři ze Žíňan a Žíňánek
Blahopřejeme:
28.2. Růžena Krejcárková, Mezihoří 85 let
7.3. Jaroslav Střelka, Mezihoří 80 let
18.3. Josef Sládek, Mezihoří 70 let
6.4. Jaroslava Rezková, Mezihoří 80 le
24.4. Jaroslava Strachotová, Mezihoří, 75 let

11. 2. 2011 SDH Mezihoří a SDH Žíňany
pořádají Maškarní ples
Místo KD Mezihoří
Začátek 19.00
Hudba Vranovanka
Masky ½ vstupné
Víte, že…
…v roce 2011 jsme vyprodukovali celkem 110,7 tun odpadu?
Z toho bylo 11,6 tun papíru, 11,2 tun plastů, 10,3 tun skla a 70 tun
směsného odpadu. Zbytek tvoří nebezpečný a velkoobjemový odpad.
V roce 2010 jsme na tom byli podobně – celkem 106,7 tun odpadu,
z toho 9,3 tun papíru, 11,2 tun plastů, 9 tun skla a 70 tun směsného
odpadu, zbytek tvoří nebezpečný a velkoobjemový odpad.
Zásahová jednotka obce Soběhrdy
Chtěl bych Vám představit Zásahovou jednotku obce Soběhrdy.
Tato jednotka byla jmenována v roce 1999 starostou obce a HSZ
Benešov. Na základě jejího vybavení – CAS-32 TATRA-138, Favorit-special, Ford Transit s požární stříkačkou PS 12, 2 dýchací
přístroje, motorová pila a elektrocentrála, je stále ve skupině
JPO – III, kam byla zařazena. Základní povinností této jednotky
je ochránit životy a majetek občanů při mimořádných událostech. Od založení vyjela k pěti požárům v obci, patnácti požárům
mimo obec, likvidovala polomy při vichřicích a pomáhala v Praze-Karlíně, Českém Štenberku a Hvězdonicích při povodních.
Další povinností je také několikrát ročně se účastnit námětových cvičení. Podle odbornosti a zařazení se členové této jednotky
účastní pravidelných školení Velitelů, Strojníků, Nositelů dýchací
techniky, Řidičů, Práce motorovou pilou a Zdravotníků. Těmto
všem činnostem se věnují ve svém volném čase nebo uvolněním
ze zaměstnání. Finanční odměny, které vznikly podle zákona, se
jednotka zřekla ve prospěch vybavení výstrojí a technikou, kterou
financuje Obecní úřad ze svého rozpočtu.

Zdeněk Rezek – technik, řidič sk. C
Jiří Strachota – strojník, řidič sk. C, nositel dýchací techniky
Stanislav Vnouček – strojník, řidič sk. C, práce motorovou pilou
Martin Straka – strojník, nositel dýchací techniky, řidič sk. B
Roman Řepásek – strojník, řidič sk. B
Aleš Bubla – nositel dýchací techniky
Zdeněk Šašek ml. – nositel dých. techniky, zdravotník, řidič sk. B
Filip Sobotka - nositel dýchací techniky, zdravotník, řidič sk. B
Martin Šašek - nositel dýchací techniky, řidič sk. B
Telefon zásahové jednotky: 724 191 265
Zdeněk Šašek, velitel jednotky

Spolek lízníků 2011
Konec každého roku svádí člověka ho bilancovat. My lízníci
jsme se k tomu sešli ještě před Vánocemi v naší klubové hospůdce
U Záviše v Mezihoří. U vzpomínek jsme ochutnávali krásný
nevšední pivka.
No a vzpomínali jsme, jak jsme v únoru polízávali ohromné
množství pivních druhů na XXI. slavnostech piva v Táboře,
nebo jak jsme v jednu jarní sobotu byli nasátí nostalgií v historickém autobusu, který nás vezl přes moto muzea na Konopišti
a v Netvořících do pivovaru ve Velkých Popovicích. A také jak
jsme v jedno letní odpoledne anonymně polízli 13 vzorků světlých českých ležáků, jejichž některé vlastnosti jsme bodově hodnotili do tabulky, aniž bychom znali značku daného vzorku. Po
sečtení bodů nám vyšlo jaká piva nám chutnají nejvíce. Nejvíce
jsme si pochutnali na dvandě z Krakonoše, na druhém místě se
umístil ležák Hubertus z Kácova a třetí místo obsadila Chotěboř
Premium. Naopak nás neuchvátil ležák z Budvaru, který skončil na poslední třinácté příčce, předposlední se umístil Záviš
z Poličky a předním se tlačil Svijanský máz. V září jsme na akci
Babí léto v Mezihoří měli naraženo několik píp se speciálními
a nevšedními pivy.
Dále jsme během minulého roku ochutnali pár pivek od nadšených amatérských sládků, kteří si piva vaří doma v hrnci.
Navštívili jsme pivně nevšední hospůdky, třeba s dvanácti
pípami, na kterých se střídají různá piva, například v Kulovém
blesku v Praze, v benešovském pivním klubu Melodie…..
Podle stanov spolku je jednou z povinností každého lízníka
při vycestování za hranice Čech přivézt vzorek piva z navštívené země. Díky našim lízníkům cestovatelům jsme již ochutnali
82 druhů zahraničních piv z 21 zemí.
Někteří z nás literárně popsali některé naše pivní akce například na internetu na pivni.info.
Ke konci minulého roku se nám po dlouhé době podařilo
vytvořit a doladit znak (logo) spolku, kterým se prezentujeme.
I tento rok už si pěkně chmelově malujeme.
Kdo byste měl zájem o informace o Spolku lízníků, o našich
akcích či jen tak o pivu pište na liznici@liznici.cz
S hořkou slinou Martin „Kulda“ Kulíšek

Závěrem bych Vám chtěl představit současné složení zásahové
jednotky.
Zdeněk Šašek st. – velitel jednotky, řidič sk. C, práce motor. pilou
František Sobotka – zástupce velitele jednotky, velitel družstva,
práce motorovou pilou, nositel dýchací techniky, řidič sk. B
Luboš Kuchta – velitel družstva, řidič sk. C
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i na webových stránkách. Připravili jsme občerstvení pro malé
i velké, vybrali jsme pěkné pohádky, připravili jsme spoustu materiálů na výrobu vánočních ozdob, svícnů,…
Asi bych se měla podívat do televizního programu, třeba bylo
v televizi něco zajímavějšího… Nebo bychom místo čtení mohli
uspořádat hraní her na počítači, kdo zabije nejvíce protivníků,
vyhraje… Nebo bychom mohli sedět doma, taky koukat na televizi
a věnovat se přípravám na Vánoce (které za nás stejně nikdo neudělal a musely na nás počkat, až se vrátíme). Kdo nic nedělá, nic
nezkazí… Ale jak nás znám, stejně nám to nedá a něco zase vymyslíme. I jeden malý spokojený úsměv nás vždy potěší a řekneme si,
že jsme zase někomu udělali radost. A proto to děláme!
Václava Baštářová

Rozsvěcení vánoční stromu v Soběhrdech a adventní čtení
pohádek.
První adventní neděli jste mohli v Soběhrdech strávit pěkné
rodinné odpoledne. Odpoledne zahájilo Adventní čtení pohádek
pro děti. Asi 15 dětí se zaposlouchalo do poutavého vánočního
příběhu, kreslení a následné besedy o Vánocích. K tomu baštily
buchty, pily čaj, rodiče svařák… všichni vypadali spokojeně a snad
se jim i líbilo.
Shodou okolností se na obecní úřad pár dní před první adventní
nedělí obrátil jeden malý cirkus, že bude projíždět přes Soběhrdy,
jestli by zde mohli uspořádat představení. Před obecním úřadem v neděli vyrostlo šapito a představení se skutečně odehrálo.
Je škoda, že se cirkus neozval dříve, stihla by se udělat větší mediální kampaň. Finální potvrzení od pořadatelů jsme obdrželi až
v pátek…
Hasiči během dne ozdobili stromek, u kterého děti recitovaly pěkné
básničky a písničky a za svou snahu dostaly sladkou odměnu. Po
setmění jsme se konečně dočkali a stromek se krásně rozzářil. Všichni
si mohli pochutnávat na výborných dezertech od místních hasiček,
zimu jsme zaháněli svařeným vínem, vánočním punčem a dalšími
horkými nápoji. Bylo to opravdu pěkné a milé odpoledne.
Každou další adventní neděli byla připravena další setkání pro
děti s knížkou. Organizátoři se předháněli, kdo najde hezčí pohádku,
trénovali hlasité čtení, vymýšleli doprovodné programy, pekli nejrůznější dobroty, aby se dětem a rodičům líbilo. Jaké bylo naše zklamání, když se účast na jednotlivých čteních dala spočítat na prstech
jedné ruky… Říkám si, kde jsme udělali chybu. Pozvánky jsme roznesli do každého domu, kde mají děti, byly rozvěšeny na vývěskách

Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu,
vyjádřit se k ní může každý.
Mikroregion Posázaví, jehož je obec Soběhrdy členem, připravuje aktualizaci strategie regionu. Měla by dát odpověď na to,
kudy se bude ubírat rozvoj regionu Posázaví po roce 2013. Nepůjde přitom o dokument připravený „od stolu“, ale bude vycházet
z přání obyvatel. To vše se samozřejmě bude týkat i občanů Soběhrd a okolních osad.
Občané budou mít možnost vyjádřit se ke strategii rozvoje
dvěma způsoby. Jednak v rámci veřejných setkání občanů se
zastupiteli. Tentokrát jsme se rozhodli, že budou zorganizovány
po jednotlivých osadách, aby bylo více prostoru se věnovat místním záležitostem.
Setkání budou organizovány v těchto termínech:
Mezihoří a Phov: neděle 5. 2. od 17.00 v Mezihoří
Soběhrdy:
sobota 11. 2. od 16.00 v Soběhrdech
Žíňany a Žíňánky: pátek 17. 2. od 18.00 v Žíňanech
Druhou možností je odpověď na otázku obsaženou na anketním lístku. Otázka je celkem jednoduchá („Co byste ve svém
bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali,
opravili…?“) a odpovědí může být neomezeně. Lístek s písemnou odpovědí pak vhodí do některé z krabic na veřejně přístupných místech nebo do schránky na obecním úřadě. Svá přání
nebo nápady mohou obyvatelé tímto způsobem vyjádřit do konce
února 2012.
Shromážděné podněty budou následně vyhodnoceny a stanou
se podkladem pro tvorbu Plánu rozvoje obce na období 2013 až
2020.
Pavel Bartík
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