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Úvodní slovo
Aneb starosti pana starosty
Prázdniny a s nimi i léto je za námi a před námi období podzimních plískanic, vlhka, chladu a příšeří. Čeština nám nabízí
půvabné vysvětlení tohoto jevu odvozené od podstatného jména
příšera. Tedy stvoření, kterého je třeba se trochu bát, hodně se
před ním chránit a koukat se mu raději vyhnout. Skončilo teplo,
světlo a období letní bezstarostnosti.
My na obci jsme si té bezstarostnosti letos moc neužili. Celé
léto probíhala I. etapa rekonstrukce budovy obecního úřadu. Moc
jsme se na ni těšili, protože ta budova (a s ní my všichni), si to už
opravdu zasloužila. Ale kdo zažil nějakou rekonstrukci, ten ví, že
o bezstarostnosti nemůže být řeč. Kopnete do země a zjistíte, že
tam vede trubka s vodou, která není nikde zakreslena a teče z ní
voda, tam, kde nemá. Vysekáte díru v podlaze a zjistíte, že izolace
tam buď nikdy nebyla, nebo nenávratně zmizela. Vybouráte nové
okýnko do sklepa a najdete kabel, o kterém není jasné odkud,
a kam vede, protože široko daleko žádná zásuvka nebo vypínač
nejsou. Trámy na střeše jsou prohnuté a teď na ně má přijít
těžší střešní krytina, takže je třeba je podepřít, s čímž rozpočet
nepočítal. A když už je skoro hotovo, tak Vám dojde, že nikdo
nepočítal s přeložením telefonní linky do jiné místnosti uvnitř
budovy a všude jsou nové omítky a vymalováno. Desítky podobných nepříjemností takřka dnes a denně. Ale s odstupem několika
týdnů po dokončení – STÁLO TO ZA TO! Máme budovu, která je
na další desítky let v dobrém stavu a odpovídá nárokům, které na
ní klademe. Světe, div se: všude světlo, čisto, teplo a na toaletách
teče teplá voda. A nebude trvat dlouho a ve výčepu zase poteče
studené pivo a k němu – světe div se: bude možné zakousnout
něco teplého. A v knihovně si budeme moci sednout i v zimě jen
tak v košili a prolistovat knížku nebo časopis. Pak budeme vědět,
že ty peníze i starosti stály za to…
Pavel Bartík

odborné řešení a většinou ještě navrch historku z jiné stavby. Bez
jeho „…hoši, nějak to uděláme…“ se neobešel žádný kontrolní
den. Stavbyvedoucí Filip Pazdera si zaslouží ocenění za nekončící
snahu najít levnější řešení, ke kterému jsme ho, jako investor, neustále tlačili. Myslím, že se s námi naučil spoustu nového a určitě to
v dalším pracovním životě uplatní. A nakonec (i když rozhodně
ne na posledním místě) parťák na stavbě pan Čurda. Denně
zapisoval do svého nezapomenutelného zápisníku naše požadavky
a nikdy nedal ani mrknutím oka najevo, že s tím nesouhlasí, nebo
že tomu nerozumíme. A navíc dnes a denně přiložil ruku k dílu.
A pod jeho velením několik desítek řemeslníků, kteří se na stavbě
vystřídali.
Starosti mohou být postupně zapomenuty a zůstane jen pocit
z dobře vykonané práce a možnost užít si výsledku. Dům je hotov,
což můžete vidět z přiložených fotografií. Ale daleko lepší, je
podívat se osobně. V době voleb, tedy ve dnech 12. a 13. 10. 2012,
budete mít možnost se podívat do celé budovy.
Nás teď čeká druhá etapa rekonstrukce (přístavba společenského sálu). Nejbližším krokem je v pondělí 8.10.2012 (po uzávěrce tohoto zpravodaje) otevírání obálek s nabídkami uchazečů.
Pak budou mít Soběhrdy konečně objekt, který bude důstojným
společenským centrem pro obec, jejíž počet obyvatel se blíží čtyřem stovkám.
Pavel Bartík

Budova OÚ v Soběhrdech má nový kabát i vnitřnosti
Čtyři měsíce trvala první etapa rekonstrukce budovy Obecního
úřadu. Čtyři měsíce starostí pro několik lidí, kteří měli průběh
rekonstrukce takříkajíc „na triku“. Především je třeba jmenovat
pana místostarostu Macieje Kucharskiho. Několikrát denně byl na
stavbě a ani stéblo se nepohnulo bez jeho odsouhlasení. Od první
myšlenky na rekonstrukci byl až do uklizení na místě a věděl
o všem. Stavební dozor, pan Josef Vašák z Vranovské Lhoty sice
nebyl na stavbě úplně každý den, ale byl tam vždy, když se dělalo
něco zásadního. A vždycky měl připravené nějaké alternativní
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Restaurace v budově OÚ v Soběhrdech bude mít
nového provozovatele
Po dokončení rekonstrukce budovy Obecního úřadu
v Soběhrdech bylo vypsáno výběrové řízení na nového
provozovatele. Nejlepší podmínky nabídl pan Otakar
Cerman z Bedrče, který v současné době provozuje
bar v Benešově. Jde o zkušeného restauratéra, který se
v oboru pohybuje už přes 30 let. Ve své nabídce zdůraznil, že chce provozovat teplou kuchyň a po dostavbě
sálu plánuje také další služby jako např. kulturní akce,
sledování sportovních přenosů apod. V příštím čísle
Soběhrdského zpravodaje bychom Vám rádi záměry
nového provozovatele představili podrobněji a jistě
budete mít také příležitost se sami přesvědčit.
Očekávání zastupitelstva obce je, že nový provozovatel nabídne služby, které byly dosud v Soběhrdech
nedostupné.
Pavel Bartík

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do
Senátu Parlamentu ČR
Jak jste již v médiích zaregistrovali, ve dnech 12.
a 13. října 2012 proběhnou volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR. V následujícím textu se dozvíte několik praktických informací
k těmto volbám.
Volební místnost bude jako vždy umístěna v budově
Obecního úřadu v Soběhrdech, v prvním patře. V pátek
bude otevřena od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do
14 hodin. Seniory a nemocné může během sobotního
dopoledne navštívit volební komise přímo v místě bydliště s přenosnou volební schránkou. Prosíme o nahlášení
jejich zájmu V. Baštářové na tel. 724 98 18 78, e-mail
bastarova.v@centrum.cz nebo Váš požadavek v den voleb
jednoduše po někom vzkažte přímo volební komisi.
Volební komisi musíte v obou případech prokázat svou
totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem či cestovním pasem).
Hlasovací lístky pro oboje volby dostanete do svých
schránek nejpozději v úterý 9. října. Lístky je možné získat
i ve volební místnosti. Volební komise Vám dá prázdnou
úřední obálku, do které za plentou vložíte příslušný hlasovací lístek. Pro volby do Senátu se jedná o žluté obálky,
pro volby do Zastupitelstva kraje o šedivé obálky.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu se nijak neupravují, pouze vyberete Vašeho favorita a tento lístek (pouze
jeden!) vložíte do příslušné obálky.
Při volbách do Zastupitelstva kraje vložíte do obálky
také pouze jeden hlasovací lístek. Na tomto lístku můžete
kroužkem označit maximálně 4 kandidáty, kterým dáte
své preferenční hlasy.
Za neplatné budou označeny lístky, které nebudou
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na předepsaném tiskopise, lístky přetržené, lístky, které
nebudou vloženy do příslušné obálky nebo pokud bude
v obálce najednou vloženo více lístků.
Je možné, že v prvním kole voleb do Senátu nebude
zvolen žádný z kandidátů. To se dozvíme z médií. V tomto
případě by se konalo druhé kolo voleb do Senátu, a to
v pátek 26. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. října od
8 do 14 hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb byste
obdrželi ve volební místnosti.
Václava Baštářová

Ohlédnutí za červencovým posezením
I v letošním roce se naši starší spoluobčané sešli
v Kulturním domě v Mezihoří, aby si popovídali,
zazpívali a zavzpomínali na společné chvíle. Petr Kubec
a jeho divadelní partnerka Jana Koutová nás provedli
světem muzikálu české i zahraniční scény, Josef Vašák
pak zpříjemnil čas svým hlasem a harmonikou. Na
následujících fotografiích Vám nabízíme malou ochutnávku toho, jak mile a veselo může být, když se sejdou
přátelé a hraje k tomu pěkná muzika. Více fotografií na
www.sobehrdy.cz
Petra Vilímková
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Blahopřejeme
1.11. Božena Řeháková, Soběhrdy 80 let
29.11. Anna Platilová, Žíňánky 75 let
18.12. Vladimír Vachoušek, Soběhrdy 70 let
Zapište si do kalendáře
12. – 13. 10. Volby do krajského zastupitelstva
a do Senátu Parlamentu ČR
19. – 20. 10. Případné druhé kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR
24. – 27. 10. Bazar v evangelickém kostele
2. – 4. 11.
Čištění komínů
17. 11.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Nabídka čištění komínů
Obecní úřad pro Vás ve spolupráci s firmou Kominictví Votice s.r.o. zajistil možnost čištění a kontroly používaných komínů
dle nařízení vlády č. 91/2010.
Termín byl domluven na následující dny: pátek 2. 11.,
sobota 3. 11. a neděle 4.11. V případě velkého množství
zájemců kominík přijede i následující víkend (9. – 11. 11.)
Cena za jeden používaný komínový průduch: 500,- Kč
(sleva -10 % pro každého, který předloží loňskou zprávu od
firmy Kominictví Votice).
V ceně je: DPH 20%, doprava, vyčištění komínového
průduchu, odnos sazí, kontrola komínu a připojení spotřebiče, vystavení zprávy o kontrole dle výše uvedeného nařízení, zaslání zprávy (poštou) na sdělenou adresu, případná
rada a pomoc s odstraněním závad. Každý obdrží potvrzení
o zaplacení.
Pracovníci firmy budou jezdit označeným vozem Škoda
Pick-UP, barvy bílé, SPZ-BNB 03-52 a na požádání se prokáží legitimací Společenstva kominíků ČR.
V případě zájmu se nahlašujte V. Baštářové (tel. 724 98 18
78, e-mail: bastarova.v@centrum.cz) nejpozději do neděle
21. října. Vždy je nutné nahlásit, jméno, číslo popisné, telefonní spojení a den, který by Vám nejvíce vyhovoval.

Obec Soběhrdy oznamuje,
že v sobotu 17.11.2012 proběhne Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
v 8.00 Soběhrdy – sběrné místo – na návsi
v 8.20 Phov – sběrné místo – u kontejnerů
v 8.30 Mezihoří – sběrné místo – na návsi
v 9.00 Žíňany – náves – u kontejnerů
v 9.20 Žíňánky – náves – u kontejnerů
Nebezpečným odpadem se rozumí:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
olej a tuk, baterie a akumulátory, léčiva, vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitá
cytostatika, vyřazené elektrické a elektronické
zařízení
Zároveň bude možné odevzdat rozměrný
odpad (koberce, matrace apod.)

Výstava Jany Turecké v evangelickém kostele
V současné době probíhá v Soběhrdském kostele výstava Jany
Turecké. Jana Turecká (1983) vystudovala Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V r. 2003 navštěvovala hodiny
kreslení u akad. mal. Zdeňka Strouhala. Ilustruje pro měsíčník
Protestant. Ilustrovala publikaci Biblické meditace – Zastav se
na chvíli... (2010). Od dětství ve volném čase kreslí, maluje, šije,
vyrábí panenky z modelovací hmoty. V současnosti vychovává
dvě děti.
Výstava je k vidění do konce listopadu.
výstavy:
2008 Infocentrum Čerčany
2010 Baptistický sbor na Topolce, Praha
Hospic Dobrého pastýře,Čerčany
2011 sbor ČCE v Libčicích
2012 kostel Martin ve zdi, Praha
Ateliér Pexeso, Praha
Následující obrázek se jmenuje U Chaty.

Sbor ČCE Soběhrdy
Vás zve na tradiční

BAZAR
dovezeného zboží od spřátelených
zahraničních sborů
24.10.- 27.10.2012
St – Čt – Pá
8 – 18 hod.
Sobota
8 – 11 hod.
Těšíme se na vás
www.sobehrdy.cz
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Lízníci vaří pivo a cestují
V jarním příspěvku jsme Vás zvali
na dubnovou nostalgickou jízdu historickým
autobusem do pivovaru Hubertus v Kácově.
Účastníků bylo nakonec tolik, že někteří
museli stát v uličce či sedět na schůdcích,
jako za starých časů. Pro moto nadšence jsme udělali zastávku
v Jawě v Divišově, a po té žížniví obsadili pivovarskou hospůdku
v Kácově. Na exkurzi jsme zástupkyni pivovaru Hubertus předali
naše ocenění za 2.místo v anonymním políznutí světlých ležáků.
Před prázdninami jsme v pivním klubu Melodie pivem
stvrdili družbu s občanským sdružením Přátelé piva Ferdinand
www.mameradiferdu.cz , kteří zastávají a propagují tento pivovar
v Benešově a širém okolí.
O prázdninách se líznictvo rozuteklo do světa a díky
jedné z povinností lízníka (při vycestování mimo Čechy přivézt
vzorek piva), jsme do této chvíle polízli 114 druhů piv z 28 zemí
světa.
Někteří lízníci v létě nelenili a vařili své chmelové moky
doma. Ty jsme pak společně polízli poslední prázdninovou
sobotu ve spolkové hospůdce U Záviše. Polízli jsme výtvory třech
lízníků a na políznutí se nám dostal i vzorek domácího sládka
z USA z Portlandu. O tom, co se děje v malém pivovarnictví,
nám k domácímu pivku pověděl Rostík Kloubek, který přispívá
na pivni.info, se svým hudebně literárním pásmem nás pobavili
Pivídky www.pividky.cz, a dlouho do noci zněly hlasy podkreslené
hudebními nástroji některých takto nadaných lízníků.
Na festiválku Babí léto v Mezihoří jsme veřejnosti ve
výčepu pod širým nebem představili regionální pivovárek Vítek
z Prčice, a to jeho nefiltrovanou desítkou a svrchně kvašeným
pivem American Pale Ale. Až v zimě pojedete lyžovat na Monínec,
máte ho v Sedleci při ruce. Pípou v Mezihoří protekla ještě desítka
z Černé hory a borůvkové pivo z Vysokého Chlumce.
Pokavaď by vás honila mlsná, nebo třeba jen zvědavost
dozvědět se více o pivním moku kontaktujte nás na liznici@liznici.cz
S ječným vínem na rtu Vrchní lízník Kulda

Bejvávalo v Soběhrdech II
Přinášíme Vám další krásné vzpomínky paní Šmakalové o životě
v Soběhrdech.
***
V čp. 31 se říkávalo u Krejčů. Kdysi někdo z rodiny byl mistrem
tohoto řemesla, ale to bylo před první světovou válkou. Také to
jméno tam zůstalo, neboť bylo v Soběhrdech Konrádových pět
rodin, tak pro lepší informaci. Manžel tety Krejčové byl železničářem. Teta měla režijní jízdenku na vlak, a tak se čas od času
vypravila na nákup hliněného nádobí do Skalice. Ve vsi se poptala,
co by kdo potřeboval a pak se některé časné ráno vydala do Čerčan
na dráhu, vlakem směr Sázava do Stříbrné Skalice. Kousek za obcí
byla osamělá pec a hliniště. K tomu patřil i domek a pár strychů
polí. Tam se její kroky zastavily. Vybrala si zboží, jaké měla přivézt,
prohovořila všechny patřičné události a s plnou nůší a košíkem se
odpoledne vypravila stejnou cestou zpět. K večeru přišla celá utrmácená domů, ale byla šťastná, že pro sousedky ze vsi něco dobrého
podnikla. Druhý den roznášela nádobí, o jaké jí kdo žádal. Byly to
různé hrnce dvouuché, jednouché, sádelníky, máselníky, misky,
talíře, hrnečky, slánky, cukřenky, květináče, pěkně s glazurou,
barevné, šváchované, malované, jedna radost. Přidala k nim i povídání, co po cestě a jak a co ten i onen.
Pak se i ve vsi kupovalo nádobí smaltované, teta Krejčová už
dávno není. Na Ráztoce už také není ani domek ani pec, hrnce ze
země vyšly, do země přišly.
***
Na břehu rybníka na zahradě u Boháčů v Soběhrdech čp. 2 rostl
a mohutněl krásný topol. Pod ním mívali vyrovnané otýpky z klestí
a větví, aby přes léto vyschly. V Soběhrdech bývala vždy 15. srpna
pouť, bývala hojně navštívena i večerní taneční zábava v hostinci
u Chrpů. Toho léta bývaly časté bouřky. Tak se stalo, že se v tuto
noc přihnala na Soběhrdy velká silná bouřka a jeden její jiskřivý
posel se trefil do tohoto zmíněného topolu. Vzplál oheň, topol
ohořel, otýpky shořely. Vydatně lilo a hasiči stačili oheň lokalizovat, takže se dále nešířil. Horší to bylo s účastníky taneční zábavy,
ti chutě vyběhli z hostince ven, to ještě nebyla zavedena elektrika,
všude tma, jen oslnivé blesky míjivě osvětlovaly okolí, tak že v lijáku
a ve tmě běželi kovářskou cestou nahoru k ohni, aniž si uvědomili
a někteří to ani nevěděli, rovnou do rybníka. Až když si uvědomili,
že nejen shora na ně padá voda, ale že je i kolem nich, zdola upozorňovali velkým křikem, v jakém jsou nebezpečí. Takže jim museli
hasiči pomáhat dostat se zpět na pevnou zem. Takže jejich ochota
pomáhat při likvidaci ohně byla špatně odměněna.
Marie Šmakalová
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