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Úvodní slovo
Jaro je obdobím růstu, rozpuku, rozkvětu, narození
a vzkříšení i zvýšené aktivity. V Soběhrdech to letos platí
dvojnásob. Kam se podíváte, tam se něco staví nebo se připravuje. Já sám za sebe si nevybavuji hektičtější období
v práci pro obec. Ale je prima, že je to čas smysluplný, který
vede k lepším zítřkům i začátkům něčeho nového. A když
se dívám pár let před sebe, tak vidím Soběhrdy větší, hezčí,
čistší, bezpečnější a příjemnější pro život.
Přeji nám všem, ať nám všechno vyjde.
Pavel Bartík
Krátce z činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
• Projekt na stavbu chodníků v Soběhrdech
V březnu bylo dokončeno jednání s projektantem
o podobě první etapy budování chodníků podle hlavní silnice II. třídy v Soběhrdech. V této etapě budou projektovány chodníky od evangelického hřbitova až po autobusovou zastávku v Soběhrdech. Samotná realizace bude rozdělena do několika částí s tím, že nejdříve by se měl stavět
chodník od autobusové zastávky podél hasičské nádrže až
k evangelickému kostelu. Zde bude na obecních pozemcích vybudován chodník výškově oddělený od komunikace.
Tato část by rozhodně měla být ukončena do konce letošního roku. Realizace další části této první etapy bude naplánována podle finančních možností obce. Druhá etapa, tedy
chodníky od autobusové zastávky dolů směrem na Benešov
je vzhledem k prostorovým možnostem závislá na jednání
s vlastníky okolních nemovitostí a správou silnic. Výhledově
je uvažována třetí etapa od křižovatky s hlavní silnicí směrem na Čerčany, ale zde je třeba počítat s horizontem min.
dvou až tří let a závislosti na finančních zdrojích.
• Projekt nového vodovodu v Soběhrdech
V březnu byla ukončena jedna etapa přípravy spočívající
v projednání záměru stavby vodovodu se všemi vlastníky
dotčených pozemků. Všichni vlastníci souhlasili s vedením vodovodního řádu přes svůj pozemek a se zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí. Podklady byly předány projektantovi, který bude připravovat žádost o Územní
rozhodnutí a v další fázi žádost o stavební povolení. Tam,
kde je to nutné, např. u příjezdové komunikace, bylo dosaženo shody o odkoupení části pozemků do vlastnictví obce.
Kupní smlouvy na tyto pozemky budou uzavřeny v II. čtvrtletí 2012.
• Projekt Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Realizace přestavby budovy OÚ v Soběhrdech byla
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rozdělena do několika výběrových řízení na dodavatele.
Vítěz výběrového řízení na hrubou stavbu bude znám 28. 3.,
kdy je termín pro odevzdání nabídek. Hned návazně na to
bude počátkem dubna vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele elektroinstalačních prací a na firmu, která provede
instalace vodovodních a teplovodních rozvodů. Předpokladem je ukončení těchto prací do 30. 9. 2012.
• Rozšíření míst pro odevzdávání tříděného odpadu
V poslední době se nám daří zvyšovat množství vytříděného odpadu na úkor směsného komunálního odpadu. To
je pozitivní trend, protože zatímco za směsný komunální
odpad (černé popelnice u každého domu) platíme velké
peníze, tak za tříděný odpad (barevné sběrné nádoby na
plast, sklo a papír) nám menší platby platí svozová firma.
Aby bylo třídění pro občany ještě snadnější a pohodlnější,
bude rozšířen počet sběrných nádob v místech, kde stávající
nádoby nestačí a jsou brzy plné (například v Soběhrdech na
Poustkách) a budou také zřízena nová sběrná místa (např.
na obou hřbitovech a v Soběhrdech na Panelce). Tato opatření by měla být realizována v dubnu, tedy ještě před letní
sezonou, kdy objem zejména u plastů výrazně narůstá.
Pavel Bartík
Dětský karneval v Soběhrdech
V sobotu 10. března 2012 připravili soběhrdští hasiči
tradiční dětský karneval. Odpolednem všechny přítomné
provázela oblíbená moderátorka Petra Pěkná. Děti si užily
pěkné odpoledne, vyřádily se při nejrůznějších soutěžích
a při tanci, čekala na ně bohatá tombola… Jako každý rok
měly děti připraveny nádherné a důmyslné masky, jedna
byla hezčí než druhá. Závěrem bych ráda poděkovala
všem pořadatelům a také p. Emilovi Mickovi a p. Liborovi
Kucharskému za sponzorské příspěvky.
Václava Baštářová
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Co dělal obecní zaměstnanec v prvním čtrvtletí?
Od 1. ledna 2012 mají Soběhrdy zaměstnance na
plný úvazek. Upřímně musím říci, že jsem nečekal,
kolik rozporuplných reakcí tento krok přinese a s jak
různými názory se budeme setkávat. Snad je to tím, že
každá nová věc potřebuje čas, aby se i nevěřící a pochybující mohli přesvědčit, že má smysl. Snažím se si to
takhle zdůvodňovat, protože jiné důvody by mi připadali hodně nízké a nedůstojné.
Snad pomůže i to, když zrekapitulujeme, co bylo
náplní práce v prvních třech měsících. Nejde jistě
o úplný výčet, spíš jen o rekapitulaci větších prací
a dokončených úkolů:
- vyřezávání křovin podél cesty ze Soběhrd do Phova
- vyřezání křovin podél cesty ze Phova do Mezihoří
- dohled nad činností ČOV v Soběhrdech včetně řešení
několika mimořádných záležitostí typu poruchy
- úklid prostor v okolí zastávek a míst na sběr odpadu
ve všech osadách
- spolupráce při pohazování zasněžených cest
- oplocení pozemku vedle ČOV v Soběhrdech, který
bude sloužit jako sklad dřeva a bioodpadu
- vyřezávání náletů kolem evangelického hřbitova
a podél silnice k němu
- vyřezávání kolem cesty do Žíňan směrem od Bedrče
Jsem si jist, že až budou všechny vyřezané dřeviny
seštěpkovány (bude provádět externí firma), tak bude
výsledek jeho práce vidět ještě více.
Můj osobní dojem z práce Ládi Murgače je dobrý
a chtěl bych mu i tímto způsobem poděkovat, protože nemá pozici jednoduchou. Jak úmorné asi je,
když jeden den ve čtyři hodiny odpoledne zabetonujete sloupky k plotu a ráno je najdete z betonu vytahané a poházené v okolí? Nebo natřete část sloupků
a ráno najdete štětce, které si necháte namočené v ředidle pohozené ztvrdlé opodál? Ano, tohle se opravdu
v Soběhrdech děje… Ani práce venku v mrazu a často
v dešti není jistě vždy příjemná.
Věřím, že v dalších měsících, kdy je již řada činností
zaběhnutá, bude efektivita práce ještě větší a všichni
pochopí, že to má smysl.
Pavel Bartík

s využitím „Komerční zóna“. Takto je to v územním
plánu obce již někdy od roku 2000, kdy první územní
plán vznikl.
V současné sobě většinu pozemků v této lokalitě
vykoupil jeden investor a připravuje se zde výstavba.
V době, kdy píši tento článek, probíhá skrývka
zeminy a přípravné zemní práce. Investorem je firma
Hyperstavebniny pana Jiřího Proučila ze Soběhrd.
V lokalitě postupně vznikne hala na konečnou montáž montovaných rodinných domků, budou zde stát tři
tyto vzorové rodinné domy a v další fázi vnikne malá
zemědělská farma s chovem drobného skotu a výrobou biopotravin. Součástí farmy budou i pastviny na
okolních polích a loukách, takže jistě přispějí k přirozenému venkovskému vzhledu lokality.
Investor své kroky pravidelně konzultuje se zástupci
obce a rád bych tímto krokem ocenil jeho vstřícnost,
se kterou přistupuje k tomu, aby stavby naši krajinu
nehyzdily, ale přirozeně do ní zapadaly. Příkladem
může být to, že stavba montážní haly nebude žádné
plechové monstrum, jako je například na protější
straně odchovna prasat, ale bude se jednat o stavbu,
která se na venkov hodí. Na přiložených fotografiích
můžete vidět vizualizaci rozmístění jednotlivých staveb a také pohled po chodníku od evangelického hřbitova směrem k obci. Investor zároveň přislíbil finanční
i technickou spoluúčast při realizaci chodníků v Soběhrdech.
Pavel Bartík

Co se bude stavět na severním okraji Soběhrd?
Na severním okraji Soběhrd mezi cestou do Phova
a evangelickým hřbitovem je plocha, která je v územním plánu obce určena jako rozvojová plocha
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Výsledky měření průjezdu vozidel přes Soběhrdy
po silnici II. třídy směr Sázava - Benešov
Druhým rokem je v Soběhrdech na silnici II. třídy
při vjezdu od Kozmic instalován měřič rychlost, který
zobrazuje aktuální rychlost projíždějícího vozidla,
a zároveň nápisem ZPOMAL a červeně blikající hodnotou rychlosti upozorňuje řidiče, kteří jedou rychleji,
než je povolených 50 km/h. Prvotním úkolem tohoto
zařízení je samozřejmě zpomalit průjezd obcí. Druhá
funkce ukládá údaje o průjezdu vozidel a je možné
je přes počítač stáhnout a vyhodnotit. Podle údajů
z tohoto radaru se zdá, že si řidiči už dávno zvykli, že
v každé druhé vsi něco poblikává a vesele si to valí přes
obec, jak se jim zamane.
Chtěli jsme mít údaje ověřené, a proto jsme koncem roku objednali přesné měření a podrobnější údaje
od specializované firmy. Možná jste si všimli, že jeden
týden bylo na držáku měřiče rychlosti umístěno ještě
jedno zařízení. Měření probíhalo od pátku 25.11. do
čtvrtka 1. 12. 2011. Data nám byla firmou poskytnuta
a zde je z nich několik zajímavých výstupů:
1. Za týden projelo v obou směrech přes Soběhrdy 11 623 vozidel. Z toho 6 397 směrem na Benešov
a 5 226 směrem na Sázavu. Nejvíce vozidel projelo ve
středu (2 091 vozidel) a nejméně v neděli (1 112 vozidel). Z vozidel jedoucích směrem na Sázavu jen 5,7 %
jelo rychlostí nad 50 km/h. Z vozidel jedoucích opačným směrem to bylo 58,4 %, tedy víc, než polovina.
Z výše uvedeného tedy můžeme odvodit, že průjezdnost vozidel po silnici II. třídy je skutečně vysoká.
V průměru je to denně 1 660 vozidel včetně víkendu.
Směrem od Benešova není problém rychlosti nijak
akutní, protože zúžený průjezd přes centrální část obce
dopravu zpomaluje. Směrem od Sázavy je problém
překračování rychlosti skutečně akutní.
2. Z vozidel, která překračují rychlost, jich zhruba
dvě třetiny jedou rychlostí v rozmezí 50 – 60 km/h.
Další čtvrtina vozidel jede rychlostí 60 – 70 km/h
a zbylých zhruba 7,5 % rychlostí ještě vyšší. Z vozidel, která jedou rychleji, než mají, jich zhruba 30 % na
radar vůbec nereaguje a jedou stále stejnou rychlostí.
Zhruba 60 % řidičů zpomalí (průměrné zpomalení je
asi 6 km/h) a zhruba 10 % zrychlí (průměrné zrychlení
je zhruba 7 km/h).
Tato statistika vypovídá o tom, že měřič rychlosti
částečně svou funkci plní a že investice do něho nebyla
zbytečná. Ale ovlivnění dopravy je příliš malé k tomu,
aby dostalo provoz do předepsaných kolejí. V dalším období bude třeba se zamyslet nad tím, jaká další
dopravní opatření pro zklidnění dopravy hledat.
Pavel Bartík
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Blahopřejeme
6.4. Jaroslava Rezková, Mezihoří 80 let
24.4. Jaroslava Strachotová, Mezihoří 75 let
19.6. Marie Topolová, Žíňany 80 let
24.6. Božena Špilíková, Mezihoří 75 let
24.6. Josef Škvor, Žíňany 80 let
24.6. Stanislav Zelenka, Mezihoří 80 let

Zapište si do kalendáře
14.4. Společná brigáda Soběhrdy, Bedrč, Petroupim
21.4. Seniorské jaro Čtyřkoly – hasičská soutěž seniorů, účast našich družstev
28.4. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
30.4. Pálení čarodějnic u obecního domku Žíňany
19.5. Májové volejbalové Mezihoří
26.5. Okrsková soutěž v požárním sportu v Nespekách, účast našich družstev
27.5. 15:00 Autorské čtení spojené s besedou známého
spisovatele Ivana Klímy, Klub Auto S.V.A.
16.6. Dětský volejbalový turnaj
23.6. Oslavy 50. výročí založení Fotbalového klubu
Soběhrdy (na hřišti v Soběhrdech)
30.6. Soběhrdské vítání léta
6.7. Slavnostní odhalení opraveného pomníku Mistra
Jana Husa u evangelického kostela v Soběhrdech,
následuje koncert duchovní hudby v evangelickém kostele
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Společná brigáda s obyvateli Bedrče a Petroupimi
V sobotu 14. dubna 2012 se uskuteční společná
brigáda všech občanů ze Soběhrd a okolních osad
se sousedy z Bedrče a Petroupimi. Účelem této brigády je uklidit příkopy kolem všech silnic, které se
nacházejí v katastru obce. Sraz občanů je organizován následujícím způsobem:
Soběhrdy a Phov
v 8.30 před obecním úřadem v Soběhrdech

vzpomenou, na autobus RTO, pro mladý je to
takový ten zakulacený s motorem u řidiče. Pojede
se z Prahy, přes Benešov, Mezihoří do Divišova, kde
navštívíme fabriku plochodrážních motorek Jawu
a výpravu zakončíme v Kácově v pivovaru Hubertus, který si můžeme prohlédnout zvenčí, tak i jeho
vnitřnosti a na políznutí kácovského moku zalezem do pivovarské hospůdky, kde se cena půllitru
točené desítky vyšplhala až na 12 kč a dvandu tam
mají za 14 kč. Zpět se autobus bude vracet stejnou
cestou i s výstupními zastávkami.
Jízdenky objednávejte na liznici@liznici.cz

Mezihoří
v 8.30 na návsi v Mezihoří

Za Spolek lízníků Martin Kulda Kulíšek

Žíňany a Žíňánky
v 8.30 u obecního domku v Žíňanech



S sebou si vezměte pouze pracovní nebo gumové
rukavice, vše ostatní bude přichystáno.
Každý si uklidí kolem silnic ve své obci a zhruba
ve 13. hodin bude sraz všech účastníků na hřišti
v Soběhrdech, kde bude připraveno společné
občerstvení.
Brigáda by tak měla splnit jak praktický účel
úklidu kolem silnic, tak společenský účel setkání
s lidmi, kteří žijí „přes kopec“, ale příliš často se
nevídáme.
Pavel Bartík
Zvadlo na jízdu historickým autobusem RTO
Přijměte pozvání na nostalgickou líznicko citroënářskou akci RTO výprava II. Pojedem autobusem, na nějž si Starci co byli na chmelu jistě
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