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Úvodní slovo
Média nás v poslední době stále častěji bombardují katastrofickými prognózami konce světa v roce 2012. Jednou se ohánějí
mayským kalendářem, podruhé ničením přírody a jindy zase
morální pokleslostí naší civilizace. No uvidíme, co nám rok 2012
přinese a mezitím o tom můžeme diskutovat. Asi je třeba počítat
s tím, že podobné zprávy budeme číst stále častěji.
Co je ale pravdou, je skutečnost, že se jako společnost měníme.
Pro naše předky bylo nepředstavitelné, že by se nepostarali o své
rodiče a nenechali je bydlet na výminku a nezajistili jim důstojný
podzim života v prostředí, které znají, milují ho a hodně pro něj
za svůj život udělali. Dnes jsme si už zvykli na to, že dříve narození jsou často „odkládáni“ do domovů důchodců s argumenty,
že tam bude o ně lépe postaráno a že se tam vlastně budou mít
dobře. Možná by bylo zajímavé znát jejich skutečné vlastní názory.
Ale už jsme si na to celkem zvykli a nikomu to nepřipadá zvláštní.
A snad to opravdu můžeme považovat za vymoženost doby.
V letošním roce jsme se však na obecním úřadě už několikrát
setkali s opačným jevem. A ten je rozhodně podivnější. Rodiče
nebo příbuzní by si rádi „odložili“ své blízké (většinou děti) na
obecní úřad. Tedy abych to uvedl na pravou míru. Nechtějí je
nastěhovat se spacákem do kanceláře starosty nebo do knihovny.
Chtějí jen, aby měli na obecním úřadě trvalé bydliště. Důvody
jsou většinou vysvětlovány nějak tak jako „…ten náš BLBEC
si vzal půjčku a teď má na krku exekuci…“ nebo „… přece si
nenechám zabavit vybavení domácnosti…“ nebo ještě lépe „…
musím přece chránit sebe…“. Musím říct, že já osobně už jsem na
podobné výroky celkem alergický. Zákon o evidenci obyvatel sice
podobný postup umožňuje, ale v úplně jiných případech. V těchto
situacích je zneužíván a ohýbán, jak se někomu hodí.
Co z toho všeho vyplývá? Chceme se svými blízkými sdílet jen
ty hezké okamžiky, ale nejsme ochotni pro ně udělat nic, co by nás
omezilo v našem vlastním pohodlí? Možná mají média pravdu, že
se naše civilizace někam řítí…
Nechci se smířit s tím, že by místostarosta každý den, když přijde pošta, na sebe navlékl pošťácký plášť a šel doručovat dopisy
tam, kde ti lidé skutečně bydlí. Věřím, že naše civilizace se do
záhuby neřítí…
Takže v roce 2012 můžete s vydáváním Soběhrdského zpravodaje také počítat…
Pavel Bartík
Krátce z činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
• Vykoupení pozemků pod příjezdovou komunikací do Žíňan
Obec po jednání s vlastníky pozemků pod příjezdovou komunikací do Žíňan dokončuje jednání směřující k získání pozemků
do vlastnictví obce. Se všemi vlastníky bylo dosaženo dohody
o prodeji nebo směně 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
oprava a údržba komunikací.
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• Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce se rozhodlo změnit osobu, která se stará
o údržbu veřejného osvětlení. Cílem je zajistit pružnější a rychlejší
reakci na požadavky. O údržbu osvětlení se nyní bude starat pan
Josef Stropnický ze Soběhrd. Do poloviny října by měla proběhnout revize stávajícího osvětlení a odstranění závad.
• Opravy některých místních komunikací
Na přelomu září a října bylo opraveno několik komunikací
v Žíňánkách, Mezihoří a Soběhrdech. Byly vybrány komunikace,
které nejsou příliš zatíženy těžkým provozem. Zastupitelstvu se
podařilo vyjednat s firmou Dálniční Stavby Praha, která opravovala ve větším rozsahu komunikace v okolí Soběhrd, dobrou cenu
při využití technologie drceného asfaltového recyklátu.
• Revize nájemních smluv
Zastupitelstvo se rozhodlo provést revizi nájemních smluv na
nemovitosti ve vlastnictví obce a jednat s nájemci o úpravě nájemného. Většina smluv je několik let stará a nájemné neodpovídá
aktuálním podmínkám.
• Obnova třešňovky v Soběhrdech
Obec obnoví třešňový sad v Soběhrdech v lokalitě za Lesíkem u výjezdu na Čerčany. Na obnovu bude najata odborná firma
s tím, že by měl vzniknout ovocný sad v místech, kde nyní hyzdí
pohled při příjezdu do obce divoká skládka a odložená technika.
• Projekt nového vodovodu v Soběhrdech
Pokračují práce na přípravě projektu nového vodovodu v Soběhrdech. V současné době probíhají jednání s vlastníky pozemků,
kterých by se stavba měla dotýkat buď o prodeji pozemků obci
tam, kde se jedná o zastavení (například komunikace) nebo
o jejich souhlasu s vedením řádu pod zemí a věcnými břemeny.
Celkem se jedná o několik desítek vlastníků, z nichž někteří
v Soběhrdech ani nebydlí.
Pavel Bartík
Obec Soběhrdy hledá pracovníka pro provádění drobných
prací v obci.
Předpokládáme celoroční práci na úvazek 4 až 8 hodin denně
dle možností uchazeče.
Náplň práce:
- úklid obecních prostranství a sekání trávy
- drobné opravy obecního majetku
- spolupráce s externími firmami při realizaci objednaných prací
Požadujeme:
- pracovitost a spolehlivost
- samostatnost a aktivní přístup
- odpovídající fyzickou zdatnost
Nabízíme:
- práci blízko místa bydliště přednostně pro občany ze Soběhrd a okolí
- zázemí státní správy
- spolupráci s aktivním zastupitelstvem a prima občany :-)
Zájemci hlaste se do 31. 10. 2011 na e-mail starosta@sobehrdy.cz
nebo na telefon 604 294 762 – Pavel Bartík
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Hasičská noční námětová cvičení
V sobotu 24. září 2011 se uskutečnilo noční námětové cvičení
pro ženy – hasičky, o týden později proběhlo obdobné cvičení pro
muže. Členové SDH Soběhrdy se obou cvičení aktivně zúčastnili. Při cvičeních se objevovaly jak ryze hasičské disciplíny, tak
i disciplíny, které lze využít i v běžném životě - simulace dopravních nehod, úrazů či ekologických havárií. Každý z účastníků mi
dá jistě za pravdu, že nejlepší školou je vyzkoušet si vše na vlastní
kůži, pouhá teorie v těchto případech nestačí. Je potěšující, že
věkový průměr obou družstev byl letos výrazně nižší než v předešlých letech. Na medailové příčky to sice nebylo, ale mnohem
důležitější je se těchto cvičení zúčastnit.
Měla jsem možnost být na dívčím cvičení coby rozhodčí
a musím naše holky pochválit – na rozdíl od některých družstev
jsem slyšela milá oslovení, povzbuzující slova či upozornění na
nebezpečí, na rozdíl od jmen zvířat či dokonce částí lidského těla
od některých ostatních družstev… jen tak dál!
Václava Baštářová

Železný dědek 2011
V neděli 21. srpna 2011 se uskutečnil 26. ročník cyklistického
závodu Železný dědek. Závod je každým rokem propracovanější,
čemuž nasvědčuje i narůstající počet účastníků. Atmosféra během
závodu je úžasná, a to nemusíte závodit, program je připraven
i pro děti, maminky a ostatní fanoušky. Klobouk dolů před organizátory! Poklonu zaslouží také všichni sportovci, kteří se závodu
účastnili, většina z nich zvládla ujet 100 km po našich krásných
kopečcích! Stejně jako handbikeři (zdravotně postižení cyklisté,
kteří jedou na speciálních kolech a „šlapají rukama“). Pokud jste
se na Dědkovi nebyli podívat, přišli jste o silné zážitky, které sportovci a s nimi i diváci zažívali. Sebezapření, vytrvalost, překonání
sama sebe… A také jste přišli o skvělou podívanou, hrdost na
Soběhrďáky a možná i úsměv na rtech, to když pod bránou projížděli naši sousedé a kamarádi. Přinášíme Vám alespoň jejich fotky.
p.s.: všimněte si dokonalého vybavení družstva v bílých čepičkách – závod úspěšně absolvovali na SKLÁDAČKÁCH!!!
Václava Baštářová
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Předvánoční sleva soběhrdské kroniky

Zapište si do kalendáře
28. 10. 2011
29. 10. 2011

Zvon míru – Žíňany
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Soběhrdy
Vánoce se nezadržitelně blíží… pokud jste si začali
650
let
lámat hlavu, čím potěšit své blízké o vánočních svátcích, nabízíme Vám moc hezký dárek – knihu Soběhrdy 650 let – kronika obce. Mnozí z nás již mají knížku doma, ale
určitě se najdou tací, kteří by se o její kouzlo podělili se známými
a příbuznými. Kniha je k mání na obecním úřadě nebo v pohostinství u p. Kuchtové v Soběhrdech, a to se speciální vánoční slevou 50 Kč – cena po slevě je 250 Kč.
Kronika obce
Maciej KUCHARSKI a kolektiv

Blahopřejeme:
17. 12. Jaroslav Vnouček, Soběhrdy 75 let
Svoz komunálního odpadu v roce 2012
Chcete-li změnit frekvenci vývozu či velikost popelnice, prosíme o nahlášení této skutečnosti do konce roku na obecním
úřadě nebo e-mailem (obec@sobehrdy.cz)
V následující tabulce jsou uvedeny všechny typy popelnic spolu
s frekvencí svozu, ze kterých si můžete vybrat. Výše poplatku
v tabulce je pro rok 2011, kalkulaci pro rok 2012 zatím svozová
firma nemá provedenu, ale lze předpokládat, že k zásadním změnám v cenách nedojde. Ceny na rok 2012 budou zveřejněny ihned
po jejich obdržení, nejpozději do konce roku 2011.
Typ
Frekvence svozu
Jednorázová známka, pytel
--80
1x za dva týdny
80
týdenní svoz
110, 120
1x za dva týdny
110, 120
týdenní svoz
110, 120
Kombinovaný *
110, 120
týdně - pololetí od 1. 4. - 30. 9.
240
týdenní svoz
1100
týdenní svoz

Výše poplatku
80,00 Kč
720,00 Kč
1 350,00 Kč
1 540,00 Kč
1 970,00 Kč
1 780,00 Kč
1 500,00 Kč
3 500,00 Kč
12 500,00 Kč

* Kombinovaný svoz je s frekvencí týdenní svoz v době od
1. 10. do 30. 4. a 1x za dva týdny v době od 1. 5. do 30. 9.
V letošní zimě se budeme maximálně snažit, aby k vývozu
popelnic docházelo i v těch částech obce, kde je špatný průjezd
v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.
Se svozovou firmu dále jednáme o možnosti zavedení speciálních popelnic na bioodpad. Do uzávěrky tohoto čísla se bohužel
nepodařilo získat konkrétní nabídku. Jakmile nabídku obdržíme,
budete o této možnosti neprodleně informováni.
Poplatek za psa
Pokud jste si v letošním roce pořídili nového pejska nebo jste o
svého čtyřnohého kamaráda letos přišli, je nutné tyto změny také
nahlásit do konce roku na obecním úřadě, aby Vám byl správně
stanoven poplatek za psa. Tento poplatek je staven Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2008, o místních poplatcích následovně:

Za Janou Pluháčkovou
Odejde–li člověk v požehnaném věku, přejeme mu sladké
odpočinutí, odejde-li člověk mladý, je nám to dvojnásob
líto, odejde-li náhle, zasáhne nás to jako blesk. 29. června na
kraji horkého dne nás opustila ve věku 41 let Jana Pluháčková z Mezihoří. My, kteří jsme ji znali, si pamatujeme, jak
přicházela na Mezihořská posezení většinou dobře naladěná,
rozvážným krokem, snad ovlivněným vědomím své choroby.
Ráda se smála a přidávala někdy štiplavé poznámky plné
humoru na hlavu svého muže. Ten ji však hluboce miloval
a často oceňoval její dobré nápady. My ostatní taky. Dokázala
překvapit i svými rukodělnými výtvory při přípravě divadla či
masopustu. Při kytaře s námi zpívala: Život je jen náhoda,…
každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později… Nikdo
z nás v ten moment ani nepřemýšlí, kolik je v těch slovech
pravdy. Určitě se těšila, až dospějí její dvě děti, určitě měla své
plány. Už se nedozvíme jaké. Přesto v době, kdy každý někam
cestuje, na stáž, na studia, za prací nebo na dlouhodobý výlet,
chovám v srdci naději, že se jednoho dne objeví a řekne: Tak
co, Bezďo, co je tu novýho?
Vladimír Bezděk

Ohlédnutí za posezením s dříve narozenými
V červenci jsme navázali na tradici předchozích let a uspořádali
posezení pro naše dříve narozené spoluobčany. Těch, kteří se přišli pobavit při hudebním doprovodu a společně popovídat do kulturního domu v Mezihoří, bylo asi 50. Nejdříve nás provedla staropražskými kabarety za pomocí písniček hudební agentura Petra
Kubce, a pak nám k tanci a poslechu zahrálo duo pan Matoušek
a pan Fejtek z Postupic. Zavzpomínali jsme také na dobu minulou
prostřednictvím dobového filmu z okolí Soběhrd.
Petra Vilímková

Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,-Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího
důchodu
100,-Kč.
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Zvon míru v Žíňanech
Již čtvrtým rokem se členové SDH Žíňany připojí k nadnárodní aktivitě Zvon míru. Že nevíte, co to je Zvon míru? Pojďme
se tedy podívat trochu do historie…
Vznik Zvonu padlých
Během 1. světové války se v Itálii českoslovenští příslušníci průzkumných rot (1600 – 1800 mužů) významně podíleli na osvobození Trenta, Pergine a Rovereta. V rozkazu ze dne 3. listopadu 1918
je generalisimus Diaz oceňuje slovy: „Čestné citace zasluhuje 1. skupina lehké jízdy Padova IV. armády, 4. skupina alpinů, 29. útočný
oddíl XXIX. armády, kteří první vstoupili do Rovereta, a 39. průzkumný pluk československý, který bojuje po boku našich armád".
Proto si gen. Diaz přál, aby tito Čechoslováci byli zastoupeni při
podepisování rakousko-uherské kapitulace na hradě v Roveretu.
Právě tehdy farář Don Antonio Rossaro navrhl, aby ze zbraní,
které zůstaly na polích, loukách a v lesích, byl ulit zvon, který by
svým hlasem připomínal památku obětí boje za svobodu: La Campana dei Cauduti – Zvon padlých. Na výzvu italské vlády darovaly
kov všechny země, které se zúčastnily první světové války, a to i ČSR,
která z plzeňské zbrojovky darovala část kanónu.
Před 80 lety, 24. května 1925, byl zvon umístěn na roveretském
hradě, kde bylo vybudováno i válečné muzeum. Se vzpomínkou
na matky, které v bojích ztratily své syny, byl zvon pokřtěn Maria
dolens (Matka trpící). Slavnosti se zúčastnil král Viktor Emanuel
III., diplomaté ze zemí, které na nový zvon přispěly. Československá
vláda pověřila zastupováním republiky našeho milánského konzula
Jana Lašku, italského legionáře, který byl za války v hodnosti poručíka pobočníkem slavného velitele gen. Grazianiho, velkého přítele
našich vojáků.
Původní zvon byl po letech pro poškození demontován, roztaven a znovu ulit, do Rovereta byl vrácen 26. května 1940. Po dvaceti letech se ve zvonu objevila trhlina, už neopravitelná. Zvon byl
znovu snesen, roztaven a 1. října 1964 znovu ulit. Před 40 lety se
vracel zpět a v triumfálním průvodu jej po cestě Itálií všude zdravili. Nevracel se však na hrad, ale na nové, velmi citlivě vybrané
místo, na pahorek Colle di Miravalle, vysoko nad řekou Adicí a nad
památníkem Assário Castel Dante, na místo někdejšího zámku, kde
pobýval Dante a psal zde svou Božskou komedii.
Parametry zvonu
Roveretský zvon patří k největším na světě, jeho výška je 3,36 m,
průměr 3,21 m, váha 22,6 tun. Je zavěšen na mohutné kovové konstrukci, zapuštěné do betonového podkladu, ohraničen ozdobným
plůtkem a obklopen 114 stožáry s vlajkami národů, které po boku
Itálie bojovaly za svobodu. Zvon je rozezníván z města pomocí elektromotoru, každý večer se ozývá jeho hlas ve 21 hodin stem úderů.
Jeho zvuk se odráží ozvěnou od úbočí Monte Balda a Doss Alta,
v místech těžkých bojů našich dobrovolníků. Zvon je zdoben reliéfy, které představují válku i mír. Nejznámějším se stal vyrytý výrok
papeže Pia XII: „Mírem není nic ztraceno, válkou může být ztraceno všechno."
Slavnostní zvonění
Na počest našich obětí zněl zvon dvěma sty údery původně
15. června – se vzpomínkou na hromadné popravy našich legionářů
a na těžkou bitvu na řece Piavě, která nepředstavuje pouze jeden

z nejkrvavějších bojů našeho
vojska v Itálii, ale také první
krok ke konečné porážce
nepřítele. Později byl termín změněn na 28. říjen. Již
mnoho let se u zvonu konají
slavnostní shromáždění za
mír ve světě.
28. října 2008 u příležitosti 90. Výročí vzniku
samostatného státu jsme
zakončovali naši „Legionářskou“ výstavu v Mezihoří. Jen tak mezi řečí jsme
se bavili o informaci Honzy
Kostrhouna z Pyšel, že
zvoní na památku legionářů.
Slovo dalo slovo a v devět
večer jsme sešli u zvoničky
a poprvé ve třech zvonili
na památku všech našich
předků, kteří v 1. světové
válce také bojovali a umírali. Druhý rok se nás sešlo
již šest. Vloni jsme k této příležitosti připravili setkání
v obecním domku pro spoluobčany ze Žíňan, Žíňánek a okolí.
Udělali jsme vynikající svíčkovou ;-), promítli si dobové záběry
od pana řídícího Veise a na připomenutí této památky nás kolem
zvoničky stálo již více než dvě desítky.
Na letošní 28. říjen chystáme také program pro nás a naše
spoluobčany. V podvečer budou děti vyřezávat dýně a připravovat výzdobu vesnice. A večer se všichni, malí i velcí, sejdeme,
připravíme si něco dobrého, promítneme legendární film
„Hoří, má panenko“ a o deváté večerní se nad Žíňany rozezní
dalších 200 úderů na zvon. Přidáte se letos i Vy…?
Připojte se i Vy k Říčanské výzvě
V roce 2001 vznikla tzv. Říčanská výzva, ve které starosta města
vyzval všechny starosty v ČR, aby se připojili na památku všech
válečných veteránů, padlých v minulých válkách, k tomuto zvonění. Jako první ji přijal starosta MČ Praha-Řepy a postupně se
výzva rozšiřovala a stále rozšiřuje na další města, farnosti a obce.
Budeme rádi, když se i vaše obec připojí k výzvě a zúčastní se
slavnostního zvonění:
• 28. října ve 21 hodin spolu s Roveretem
• 11. listopadu v 11 hodin na Den válečných veteránů
• 8. května ve 12 hodin na oslavu ukončení druhé světové války
I Vy můžete velebným hlasem zvonů připomenout všem vděčnou vzpomínku na oběti, přinesené ve statečném boji za svobodu
v prvním, druhém i třetím odboji.
Jan Šíma
Velitel SDH Žíňany
s přispěním informací na www.anlet.cz
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