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Úvodní slovo
Aneb starosti pana starosty
Začátek kalendářního roku bývá vždy ve znamení rekapitulace toho, co se nám v předchozím roce podařilo a nepodařilo
a výhledem do dalšího roku na akce a činnosti, které bychom
rádi zvládli. A většinou to navíc vnímáme tak, že co se nám
podařilo, to považujeme za samozřejmost a co jsme nestihli nebo
nezvládli, to si vyčítáme a s tím se stresujeme. A tak si vlastně
sami neustále navozujeme stav, kdy něco doháníme a nestíháme
se radovat z toho, co jsme dokázali. A tak bych rád úvodní slovo
k prvním letošnímu číslu zpravodaje pojal trochu jinak. Protože
stresu a výčitek máme všichni tak nějak dost a hlavně jsou úplně
zbytečné a nikam nevedou.
Chci přát všem, co tady žijí, bydlí, podnikají. Aby ten letošní
rok s třináctkou na konci byl naopak šťastný jako žádný jiný.
Aby se vše, co uděláme, podařilo a co se nepodaří, aby se rychle
opravilo nebo se na to zapomnělo. Protože nakonec si stejně vzpomeneme jen na to hezké.
Přeju si, aby se všem, kteří mají s našimi obcemi něco společného, v letošním roce nebývale dařilo. Ať jsme všichni zdraví jako
řepy… ať máme peněz jako želez… ať se v Soběhrdech rodí kluci
jako buci a holky jako panny… ať hasiči hasí jenom žízeň… ať to
fotbalistům kope jako loni… ať to šipkařům pěkně lítá… ať podnikatelé rozvíjejí svoje firmy… ať se zemědělcům na polích urodí
víc, než kdy jindy… ať se našim lesům brouk vyhne… žáci ať nosí
samé jedničky… a panu hostinskému ať se hosté vrací na obědy
i na pivo…
Pak to bude pro Soběhrdy a Soběhrďáky dobrý rok…
Pavel Bartík
Krátce z činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
• Ukončení provozu obchodu p. Rezkové
K 31.1.2012 bude ukončen provoz obchodu p. Rezkové
v Soběhrdech v budově bývalé hasičské zbrojnice, později klubovny mládeže. Zastupitelstvo se na svém dalším zasedání tedy
bude zabývat dalším využitím této nemovitosti, pro které se nabízí
více variant.
• Jednání se společností Mydlářka a.s. o provozu vodovodu
v Soběhrdech
Obec jedná se společností Mydlářka a.s. o dalším provozu
vodovodu v Soběhrdech. Vodovod je ve vlastnictví této soukromé
firmy, ale vodu z něj využívá i část obyvatel Soběhrd. Velká část
řádu je v havarijním stavu, který bude vyžadovat investici do větší
opravy. Současný vlastník navíc nyní řeší jiný způsob dodávky
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vody pro svůj provoz.
• Uvedení ČOV v Soběhrdech do právního stavu
Po roce intenzivního dohledu nad provozem obou ČOV
v Soběhrdech se podařilo stabilizovat provoz čistíren tak, aby
splňovaly přísné limity, které jsou vyžadovány. Zároveň se v této
době podařilo dokončit všechny formální záležitosti týkající se
obou ČOV, takže jsou vytvořeny všechny předpoklady k tomu,
aby obec mohla získat během prvního čtvrtletí veškerá povolení,
která jsou k řádnému provozu ČOV třeba.
• Projednávání změny č. 4 Územního plánu Obce Soběhrdy
Po zapracování připomínek všech dotčených orgánů státní
správy, bude pokračovat projednávání změny územního plánu
obce v únoru veřejným projednáváním.
• Prodloužení pracovní smlouvy s pracovníkem obce
p. Murgačem
S pracovníkem obce p. Ladislavem Murgačem byla uzavřena
nová pracovní smlouva na rok 2013.
• Budování komunikace „Pod Střemochem“
Ve spolupráci s investorem lokality bude vybudována komunikace v lokalitě „Pod Střemochem“, která má zajistit přístup k další
řadě rodinných domů v této lokalitě.
Pavel Bartík
HURÁ, HURÁ Krásná Hora volá
31. prosince 2012 za hezkého zimního počasí jsme se příjemně naladění vypravili na náš poslední výšlap v tomto roce, na
Krásnou Horu. Nebyla to výprava jen za přírodou, ale také malé
rozloučení s právě uplynulým rokem. Na magické Krásné Hoře se
scházejí v tento čas různé skupinky z okolních vesnic. Nevím, co
nás tam tak přitahuje, ale přípitek a opečení buřtů zde opravdu
chutná. Popřáli jsme si všechno nejlepší do nového roku a totéž
přeji i všem čtenářům.
Marie Šímová
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Jak jsme v Soběhrdech volili prezidenta
V lednu tohoto roku proběhlo první a následně i druhé kolo
historicky první přímé volby prezidenta České republiky. V Soběhrdech, stejně jako v ostatních obcích republiky, byl patrný zvýšený
zájem o tuto volbu. V prvním kole přišlo k urnám z 215 voličů
z celkového počtu 307, tedy 69,8 %. V tomto kole přišel dokonce
jeden volič s voličským průkazem až z Kolínska. A jak první kolo
dopadlo? To si můžete prohlédnout v následující tabulce.
Pořadí

Kandidáti

Počet
hlasů

Politická
příslušnost

Počet
hlasů v %

1.

Karel Schwarzenberg

71

TOP 09

33,3 %

2.

Ing. Miloš Zeman

44

Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI

20,7 %

3.

Ing. Jan Fischer,
CSc.

30

bez politické
příslušnosti

14,1 %

4.

Jiří Dienstbier

28

ČSSD

13,1 %

5.

Prof. JUDr. Vladimír Franz

13

bez politické
příslušnosti

6,1 %

6.

Taťana Fischerová

13

Klíčové hnutí

6,1 %

7.

MUDr. Zuzana
Roithová, MBA
MUDr. Přemysl
Sobotka
Ing. Jana
Bobošíková

6

KDU-ČSL

2,8 %
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ODS

2,8 %

8.
9.
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SUVERENITA - Blok
Jany Bobošíkové

0,9 %

Oproti celorepublikovým výsledkům první kolo s přehledem
vyhrál Karel Schwarzenberg.
Ve druhém kole se utkali pánové Schwarzenberg a Zeman.
K volebním urnám přišlo více lidí než v kole prvním, a to 73,7 %.
Čtyřem voličům byl vydán voličský průkaz, protože ve dny voleb
nemohli volit v Soběhrdech. Také v tomto kole v Soběhrdech
vyhrál Karel Schwarzenberg, získal 129 hlasů, tj. 57,6 %. Miloš
Zeman získal 93 hlasů, tj. 41,5 %. Celorepublikový výsledek ale
dopadl opačně, novým českým prezidentem byl zvolen Miloš
Zeman.
Je fajn, že voliči v Soběhrdech k této volbě přistoupili zodpovědně a přišli volit v tak hojném počtu. Doufejme, že se tento
trend bude opakovat i v dalších volbách. A hlavně doufejme, že se
nám s novým panem prezidentem bude dobře žít…
Václava Baštářová
Zeptali jsme se za vás…
Tentokrát jsme se ptali p.Otakara Cermana z Bedrče, nového
provozovatele restaurace v Soběhrdech v budově obecního úřadu
na jeho zkušenosti z dosavadního provozu po prvních měsících
a také na jeho plány do budoucna po dostavbě zázemí sálu
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Jaké jsou vaše dojmy po prvních zhruba třech měsících
provozu?
V prvé řadě je třeba říci, že dosavadní provoz beru zatím jako
provizorium. Prostory pro hosty jsou nedostatečné a i zázemí
kuchyně bylo postupně dovybaveno a zprovozněno. Nicméně
moje dojmy jsou velmi dobré. Já sám i moje dcera, se kterou se
v restauraci střídáme, jsme si v Soběhrdech rychle zvykli a jsme
zde rádi. Vždycky jsem si přál mít hospodu na vesnici a teď se
mi potvrdilo, že je to z mnoha ohledů lepší, než ve městě. I když
uživit se tím je samozřejmě složité.
A když už jste to nakousl, tak jak jste spokojen s návštěvností?
Je třeba vzít v potaz, že se nyní jedná o zimní měsíce a také, že
není dostatečné zázemí. Nicméně myslím, že můžeme být spokojeni. Tradičně nejsilnější jsou páteční večery, kdy musíme přidávat
stoly a židle a do malé místnosti vměstnat kolem 30 lidí. Přestože
namačkáni, zůstávají poměrně dlouho… Hosté si postupně zvykají i na nedělní odpoledne a i když není plno, tak stále někdo je
a zajdou i lidé, kteří večer nechodí. Před koncem roku jsme udělali
i několik skupinových akcí a všechny se velmi podařily. Nedávno
jsme připravili i ochutnávku speciálního piva z jednoho malého
pivovaru a i ta byla hosty přijata pozitivně.
Takže z Vaší strany převládá zatím spokojenost?
Ano, dá se to tak říci. Po dohodě s obecním úřadem jsme otevírali ještě před dokončením sálu, kterým bude významným rozšířením kapacity i rozsahu služeb. Potvrdilo se, že lidé v Soběhrdech
se chtějí scházet a že očekávají v hospodě i jiné služby, než jen
natočené pivo. A mě osobně dal tento provizorní provoz možnost
se v Soběhrdech rozkoukat, seznámit se s místními a povídat si
s nimi o tom, co by v hospodě chtěli mít.
Co odvětrávání hospody od kouře, které bylo nejčastěji
v předchozích letech kritizováno?
Odvětrávání, které bylo instalováno, funguje velmi dobře, ale
je třeba si uvědomit, že když v takto malé místnosti kouří 10 lidí,
tak to nejde vyřešit nijak. Po dobudování sálu se situace vyřeší
oddělením provozu pro kuřáky a nekuřáky a pak se nebude muset
bát zajít k nám nikdo ani s dětmi.
Začali jste vařit obědy. Jaký je o ně zájem?
Ano, začali jsme vařit v pondělí 21. ledna a musím říct, že jsem
zatím příjemně překvapen. Denně máme na výběr pět až šest jídel
v cenovém rozpětí od 60 do 80 Kč a zájem zatím odpovídá našim
kapacitám. Většinou prodáme kolem 30 porcí a dosavadní rekord
je 43 porcí v jeden den. O moc víc zatím z kapacitních důvodů ani
zvládnout nemůžeme. Po dokončení sálu bude vše jinak a nebudeme se bát ani většího počtu hostů.
A chutná hostům?
Tak asi byste se museli zeptat přímo jich, ale já mám z jejich
reakcí dobrý dojem. Pochvalují si jak chuť, tak velikost porcí
a hlavně se k nám pravidelně vracejí.
A co plánujete do budoucna?
Určitě máme ještě co zlepšovat i ve stávajícím provozu. Stále
dovybavujeme kuchyň a vychytáváme drobné provozní záležitosti.
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Ale hlavní plány směřujeme samozřejmě po dokončení zázemí
sálu. Ve spolupráci s obcí připravujeme technické řešení sálu tak,
aby v něm bylo možné uspořádat různé akce od obecních schůzí
přes diskotéky pro mladé, taneční zábavy a plesy až po sledování
sportovních přenosů. Řídím se tím, že nikdo nejde do hospody
jen vypít své pivo, ale také se chce nějak bavit. Takže na sále bude
určitě k dispozici stolní fotbálek, šipky a ping-pongový stůl pro
aktivní sportovní využití i projektor s plátnem pro pasivní sledování sportovních přenosů. Z gastronomického hlediska chceme
také připravit různé druhy ochutnávek a poznávání netradičních
jídel. Už nyní například připravujeme „Steakový den“, „Vepřové
hody“ a další podobné akce. Máme přístroj na dobrou kávu
a v teplejších měsících určitě budeme mít i zmrzlinové poháry
a jiné sladkosti. Těším se na to, že k nám zavítají i lidé, kteří chtějí
jiné služby, než jen natočit pivo.
Děkujeme za odpovědi a přejeme hodně spokojených hostů,
kteří se budou vracet…
Pavel Bartík
Blahopřejeme
28. 1.
Josef Vnouček, Soběhrdy 80 let
4. 2.
Jarmila Kuchtová, Soběhrdy 85 let
16. 3.
Anna Syslová, Soběhrdy 75 let
22. 3.
Antonie Potůčková, Mezihoří 85 let
27. 3.
Marie Vnoučková, Soběhrdy 75 let

Zastupitelstvo plánuje uspořádat vítání nových občánků, kteří
se v obci narodili. Předběžný termín je naplánován na 4. května.
Rodiče budou o všem včas informováni. Bude to událost vskutku
mimořádná, protože bude historicky první událostí v novém sále
soběhrdské hospody!
Václava Baštářová
Bejvávalo v Soběhrdech III
Přinášíme Vám další krásné vzpomínky paní Šmakalové na
život v Soběhrdech za první republiky.
V čp. 1 měli na zahradě poblíž vrat stodoly habr. Převyšoval stodolu a měl mohutnou hustou korunu. Bývalo pod ním
sucho, dalo se tam za letních večerů tančit. Bývávalo tam plno
i zpěvu při harmonice. To byl Jarda Bohata ještě svobodný
i jeho dvě sestry. Proto se tam mládež ráda scházela. Habr
sloužil i jako kůlna, vešli se pod něj tři fůry i mlátička.
U Sahulů čp. 20 měli dědečka. Ráno a večer vodil na pastvu
dvě krávy. Jinak měl pěkný vozík žebřiňáček a jezdíval do
lesa, pokud nebyl sníh nebo mráz. Když dědeček jel s kopečka
přisedal na vozík a ten ho vezl s nákladem až na dvůr. Jednou
ho našla paní Sahulová (jeho snacha) na dvorku sedícího ve
vozíku, už nedýchal. Bylo mu 93. roků. Jako děti jsme říkaly, že
ho žebřiňáček podle každodenního zvyku sám přivezl domů.
(1927)

Zapište si do kalendáře
12.–14. 4. Mistrovství ČR žáku, juniorů
a veteránu v klasických šipkách v KD v Mezihoří
9. 3.
Veřejná schůze s občany v kulturním domě
v Mezihoří, poté posezení s harmonikou
4. 5.
Vítání občánků, poté taneční zábava u příležitostí
otevření nového sálu
Soběhrdy se rozrůstají
Jak jste si jistě všimli, v Soběhrdech v poslední době jezdí
hodně kočárků… Nejen z tohoto důvodu jsme pro Vás vytáhli pár
zajímavých demografických údajů, kterými se dá charakterizovat
rok 2012. Pro úplnost doplním, že vycházíme z údajů trvale přihlášených občanů ve všech osadách. V tomto roce se v Soběhrdech
narodilo celkem 11 dětí, zemřelo 8 občanů. Přirozený přírůstek
tedy činí 3. Do obce se přistěhovalo celkem 14 lidí a odstěhovali se
pouze 2, migrační přírůstek činí 12. celkový přírůstek je tedy kladný
a činí úctyhodných 15 lidí. Doufejme, že tento vzrůstající trend
nám vydrží co nejdéle!
K 31. 12. 2012 žilo v Soběhrdech celkem 388 občanů – v Mezihoří
70, ve Phově 13, v Soběhrdech 252, v Žíňanech 21 a v Žíňánkách 32.
V tuto chvíli je nejstarším občanem obce pan František Kříž
z Mezihoří (91 let), nejmladší občankou je Barunka Baštářová ze
Soběhrd (9 týdnů).
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Poslední stádo oveček měl ještě asi do roku 1928 v čp. 5 Jan
Mikulecký. Za stodolou měl ovčín, na střeše stodoly bylo velké
kolo a v něm hnízdila čapí rodina. Chodívali jsme je okukovat.
Před bývalou evangelickou školou čp. 26 bylo husté hloží a tam
jsme chodívali za letních večeru poslouchat slavičí tlukot. Ty
časy moc rychle uplynuly v nenávratno.
Když jsem chodila v Soběhrdech do školy, tak v té době bylo
ještě okolo domů volno, jen zahrady byly oplocené. Na Poustkách byly u školy po straně tři lípy, velké, až jejich větve sahaly
do oken třídy. Další lípy byly kousek od školy a pod nimi byl
rybníček proti vchodu do kostelíka (přes cestu). Za kostelem
u cesty „Do Báně“ byl o něco větší rybníček, tam jak u zahrady
čp. 1 se tvoří zúžení. Pak byly dva rybníky ve vsi, hořejší
a dolejší. Ty jsou dodnes. Z hořejšího rybníka prodávala obec
led hostinskému, který měl ve sklepě do podzimu. Sklep je pod
čp. 12. Na Vohradech byl rybník při rozcestí do Phova. Také
na zahradě u čp. 11 byl rybníček, říkalo se, Zívalova tůň. Na
rozcestí polních cest Ve Vohrádkách a K Víru se říkalo Maškův rybník, náležel k čp. 10. Všechny byly napájeny vodou ze
Střemochu a ještě podle Poustek vytékal potůček strouhou do
Rybníček, tam bylo obecní pastviště (obce Žíňany), kde protékal menším močálem a pak k Žíňanům.
Marie Šmakalová
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Ohlédnutí za prosincem
Prosinec je tradičně plný nejrůznějších akcí. Přinášíme z nich
Vám pár fotek. 1. prosince se v Soběhrdech rozsvítil vánoční

stromek, 5. prosince po vesnici chodil Mikuláš s Andělem
a početnou družinou čertů a poslední den v roce si ke stromečku
přišli sousedé popřát vše nejlepší do roku nového. V letošním roce
bude zajisté také mnoho příležitostí, kdy se potkat…☺
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