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Úvodní slovo
Konečně jsme se dočkali a přišlo jaro! Sluníčko vyhnalo včelky
z úlů, ptáci vesele prozpěvují, zahrádkáři vlítli na zahrádky
a motorkáři vyrazili na letošní první jízdy. Přes zimu jsme všichni
nabírali síly a teď máme energie na rozdávání. O tom svědčí i náš
zpravodaj. Je plný plánů a pozvánek na nejrůznější akce, které nás
v následujícím čtvrtletí čekají. Nabídka je pestrá, snad si vybere
každý. Za každou akcí je schovaná hrstka nadšenců, kteří věnují
svůj čas a energii na to, aby nezištně potěšili ostatní a připravili
pro ně to nejlepší. Všem jim patří velký dík a také obdiv, že do
toho jdou zas a znova!
Přeji Vám pěkné jaro plné sluníčka, tepla, pohody a radosti!
Václava Baštářová

Velikonoce v Soběhrdech
Ani zima neodradila koledníky, aby v pondělí velikonoční
vyrazili koledovat po vsi. Na následujících fotkách se můžete
přesvědčit, že tato tradice u nás jen tak nevymře, a to je dobře!

120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Soběhrdech a Vítání léta
Letošního roku uplynulo již 120 let od data, kdy byla založena
tradice a sbor dobrovolných hasičů v Soběhrdech. Zahájením
činnosti v roce 1893 byla započata éra, během níž se měnily státy,
proběhly dvě války, společnost měnila své tváře, přesto éra, která se
pro naše bratry vyznačuje kontinuitou, občanskou solidaritou a kulturním životem naší vsi. Je proto velmi příhodné si tento významný
okamžik z naší historie připomenout.
Oslavy 120 let od založení sboru proběhnou v sobotu 29. června
2013 a budou tak spojeny s tradicí pořádání Soběhrdského Vítání
léta. V dopoledních hodinách se uskuteční oficiální část před
hasičskou zbrojnicí. Zde, po slavnostním nástupu, představíme nový
prapor sboru dobrovolných hasičů v Soběhrdech. Zároveň vyznamenáme dlouholeté členy sboru. Poté se slavnostním průvodem
odebereme na prostranství Na Poustkách, kde proběhne v odpoledních hodinách hasičská soutěž. Tato bude demonstrovat zásahy
s využitím od nejstarší hasičské techniky po tu nejmodernější.
Během celého dne si návštěvníci budou moci v poklidu prostudovat
mnohé z hasičské techniky a vybavení. Zároveň zde budou ke shlédnutí panely dokumentující činnost sboru. Děti jistě ocení koutek,
který pro ně každoročně připravujeme. Celým dnem nás doprovodí
svými tóny kapela Vranovanka. Ve večerních hodinách ji vystřídají
vlašimské Proměny a začne pravá letní zábava pod širým nebem.
V souvislosti s oslavami v 120. výročí SDH Soběhrdy pořádá
okrskovou soutěž v požárním sportu. Proběhne 18. května 2013 na
fotbalovém hřišti v Soběhrdech v odpoledních hodinách. Těšíme se, že
přijdete podpořit naše týmy v boji o vavříny na domácí půdě a o měsíc
později, že s námi oslavíte toto krásné jubileum našeho sboru.
Filip Sobotka
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Nad knihou zápisů o schůzích SDH Soběhrdy - k 120 výročí
trvání sboru.
Díky vnučkám dlouholetého funkcionáře sboru Josefa
Pohůnka Barboře a Zuzaně Tichých se našla jedna z knih zápisů
ze schůzí Sboru dobrovolných hasičů v Soběhrdech, kterou jsme
už pokládali za ztracenou. Kniha se jmenuje Zápisník o schůzích
a je to linkovaný sešit formátu A4 vydaný nákladem České hasičské jednoty v roce 1935. První zápis učinil tehdejší jednatel sboru
František Linhart o schůzi hasičského sboru, která se konala
dne 10. ledna 1940 ve škole. Poslední zápis je ze členské schůze
ze dne 20. dubna 1975 od nového jednatele Jaromíra Boháče. Je
to jedinečný dokument s velkou vypovídací hodnotou nejenom
o 35-leté nepřetržité aktivní činnosti hasičského sboru, ale také
o dění v obci.
V době války jsou tři zápisy v roce 1940, v následujících dvou
letech jsou pouze zápisy z výročních valných hromad. Z těchto
zápisů je zřejmý velký zájem o sborovou činnost, která je velmi
pestrá a schůzí se zúčastňuje většina členů. V roce 1940 se podle
výroční zprávy vzdělavatele konaly 2 přednášky všeobecně vzdělávací, 2 technické a 2 zdravotní, pak se 4krát bratři hasiči školili,
2krát se na schůzi předčítalo a na jedné byl proslov. Jednou se také
hrálo ochotnické divadlo a tradičně v lednu se pořádal hasičský
ples. V roce 1941 osada zaplatila firmě B. Ebert zbytek dluhu 1790
K za motorovou stříkačku. V letech 1943 až 1945 nebyl pořízen
ani jeden zápis, neznamená to však, že sbor neexistoval. Okupační
mocí nebyly schůze povoleny, a proto se činnost omezovala na
ústní jednání mezi členy a velitelem. První poválečný zápis je
z výroční valné hromady konané dne 26. ledna 1946, na které se
hodnotila činnost sboru za války. Po osvobození hasičstvo utrpělo
značnou ztrátu, když 20. května podlehl utrápám terezínského
koncentračního tábora velitel Okresní hasičské jednoty č. 41 bratr
Josef Velebil, který je pohřben na soběhrdském hřbitově. Sbor se
zúčastnil jeho pohřbu a pak v příštím roce i slavnostního předání
pomníku na jeho hrob, který byl pořízen z hasičských prostředků.
Rovněž byla odhalena pamětní deska na hasičské zbrojnici
v Petroupimi s nápisem: „Z vděčnosti za 42 letou hasičskou činnost br. Josefu Velebilovi veliteli OHJ 41 dobrovolní hasiči“.
Po válce se život vrátil do normálních kolejí a také i sborová
činnost naplněná cvičeními s motorovou stříkačkou, školeními,
údržbou výstroje a výzbroje. Od roku 1948 až do roku 1950 se
všechny sborové schůze konaly místo ve škole nebo obecním
domku čp. 8 ve spolkové místnosti u Hrušků, v dnes už neexistujícím domku čp. 25. Další schůze se obvykle konaly v místním
hostinci. Významná byla také činnost hasičů na poli zdravotní
služby, kdy ještě nebyla tak dobře organizovaná záchranná zdravotní služba. Samaritánský dozorce, kterým po dlouhou dobu byl
František Konrád z čp. 15 ošetřil v roce 1947 18 lehce zraněných
a 5 těžších případů, v roce 1948 16 lehčích poranění a 4 těžká
a v roce 1949 pomáhal při 17 lehčích a 2 těžších zraněních. Je
vidět, že to byla velmi potřebná a užitečná služba.
Sbor pořádal tradičně v lednu v hospodě u Maršíků, pak
u Tichého a posléze, kdy hospodu převzalo spotřební družstvo
v Jednotě, prostě v čp. 12 hasičský ples. Pouze v roce 1971 se ples
konal v kulturním domě v Mezihoří, protože Tichý nesouhlasil
s jeho konáním u sebe. Na plese nemohla chybět tombola, která se
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jako dnes skládala z darů věnovaných nejenom členy sboru. Hasiči
byli v vycházkových uniformách a dbali o pořádek a důstojný průběh plesu. Sál byl vždy slavnostně vyzdoben, například na plese
8. ledna 1949 i nápisy „Vítáme Vás, Hasičstvu zdar, ohni zmar,
Vlasti k obraně, k bližnímu k ochraně“. Sbor také musel požádat
o povolení plesu a také o prodloužení policejní hodiny. V poválečných letech, kdy byl nedostatek potravin a byly k dostání pouze
na lístky, museli členové sboru darovat své potravinové lístky
hospodskému, aby mohl připravit večeři pro hudebníky. Výtěžek
z plesu byl vítaným příspěvkem do sborové pokladny.
Na základě vládního nařízení, podle něhož jsou-li v politické
obci dva sbory, má se zvolit společný velitel, se 24. května 1948
sešli zástupci soběhrdských a mezihořských hasičů za přítomnosti
předsedy M.N.V Františka Sládka, velitele Ludvíka Kočího a jednatele Josefa Brandla Okresní hasičské jednoty č. 41 ve sborové
místnosti u Hrušků a jednohlasně zvolili velitelem obou sborů
bratra Josefa Blažka z Mezihoří. Za soběhrdský hasičský sbor se
zúčastnili Antonín Sahula, František Linhart, Jaroslav Bohata,
Jaroslav Vnouček, Pavel Mikulecký, Josef Konrád a František
Kondrát. Za Mezihoří byli přítomni František Kříž, Josef Bubeník,
Josef Blažek a Jaroslav Breburda.
V roce 1949 sbor zasáhl při dvou požárech, dne 15. března
se zúčastnilo 8 členů při požáru vajíčkárny v Benešově a 9. října
9 členů při požáru dvora v Bedrči. Ukázalo se, že koňský potah
nebo traktor není vhodným prostředkem k rychlému přesunu
stříkačky k požáru, a proto bylo sboru koncem roku 1949 nabídnuto okresní hasičskou jednotou k prodeji auto Studebacker za
45 000 Kčs po příslušné opravě. Auto si prohlédli za sbor F. Linhart a F. Kondrát a také předseda místního národního výboru
J. Lhotský. Sbor soběhrdský a mezihořský zaplatily po 13 000 Kčs,
místní národní výbor se zaručil za koupi auta a uhradil zbývající
částku. Auto zvýšilo akceschopnost sboru, ale také zapříčinilo
neshody ve sboru. Na výborové schůzi 12. května 1953 starosta
sboru Antonín Sahula rezignoval na svou funkci a vystoupil ze
sboru. Svůj krok odůvodnil tím, že někteří členové sboru bez
vědomí Místního národního výboru a starosty sboru používají
hasičské auto k neodůvodněným zájezdům do okolí a on sám
jako zodpovědný činitel by mohl být stíhán Okresním národním
výborem v Benešově.
Poslední členská schůze ve sborové místnosti u Hrušků se
konala 18. února 1950, bylo na ní jednatelem oznámeno, že nařízením zemské hasičské jednoty se slučují hasičské sbory v Mezihoří a Soběhrdech pod názvem Místní jednota ČH v Soběhrdech.
Po tomto zápise nastává dlouhá mezera a další zápis je z členské
schůze 7. března 1953, na níž dochází k opětovnému rozdělení na
dva sbory a na základě usnesení vyšších orgánů ČSH byl zvolen
a schválen prozatímní výbor. Ne však na dlouho, na mimořádné
valné hromadě 19. června 1953 dochází k zásadní reformě dobrovolného hasičského hnutí. Sbor mění název na Místní jednota
československé požární ochrany zkratka MJČSPO, byl zvolen
nový výbor, který už řídí ne starosta, ale předseda, jímž se stal
František Kondrát z čp. 15. S okamžitou platností bylo nařízeno
odstranit veškerá označení funkcionářů na stejnokrojích. A tak
až do roku 1990 zůstalo toto nové organizační uspořádání, než se
opět navrátila stará tradice.

www.sobehrdy.cz

Politické změny se týkají nejenom hasičů, ale i školy, kdy je
odvolán řídící učitel František Linhart a jeho poslední zápis je
z členské schůze ze dne 29. července 1953, která měla na programu pouze jeden bod, a to pohřeb tragicky zemřelého bratra
Jaroslava Kondráta, který se dne 28. července zabil na motorce
na cestě do Benešova. V této nové politické situaci hasiči museli
plnit i nové úkoly. Kromě tradičních hasičských činností, jako
je údržba hasičárny, techniky a výstroje, pravidelné cvičení
s požární technikou, konali požárníci žňové hlídky (od 9. hodiny
večerní do 4.hodiny ranní), prováděli preventivní prohlídky
komínů, topných těles a ostatních zařízení v provozovnách
JZD a také soukromých objektech, povinně se zúčastňovali
prvomájových oslav, organizovali oslavy MDŽ, na které obvykle
přispívali finanční částkou 250 až 300 Kčs. Očekávalo se také
od nich každoročné vyhlašování socialistických závazků, jako
výrazu politické vyspělosti. Zajímavý je zápis z roku 1954, kdy
hasiči chránili doškové střechy při válcování návsi. Školení
nebyla už pouze o hasičině, ale hodně se do toho míchala
politika. Například, na členské schůzi konané 1. února 1974 proběhlo politicko-výchovné školení, které mělo hasičům vysvětlit
současný politický systém naší socialistické vlasti, poslání
a úkoly Národní fronty, jejích složek v tomto systému včetně
úkolů zastupitelských orgánů. Dále pak také poslání a úkoly
Svazu požární ochrany jako společenské organizace začleněné
do Národní fronty a pověřené některými specifickými úkoly při
rozvoji a ochraně národního hospodářství a výsledků budovatelské práce našeho lidu při ochraně socialistického a soukromého
vlastnictví před požáry. Je to typická ukázka rétoriky reálného
socializmu.
Dne 5. února 1971 byla neobvyklá hasičská svatba velitele
sboru Josefa Pohůnka. Hasiči Josef Micka, Václav Bohata (čp.
48), Antonín Chomout a Míla Šturc připravili krásně vyzdobený
kočár s párem koní a svého velitele s jeho nastávající chotí v něm
vezli do kostela v Poříčí nad Sázavou. Byla to velká podívaná
a jako by předzvěst větší aktivity sboru ve společenských akcích.
V příštím roce navázali na starou tradici masopustního veselí
a zorganizovali maškarní průvod obcí, kdy v maskách rejdili
všichni členové sboru a kromě toho 6 masek z Mezihoří a jedna
ze Žíňan. Maškary se opakovaly i v roce 1973. Pro utužení přátelských vztahů mezi členy sboru a jejich rodin byly organizovány
společné výlety. Velmi povedený byl zájezd 15. července do
Krkonoš na trase Špindlerův Mlýn, Sněžka a Pec pod Sněžkou. Na
tomto zájezdu byl i řídící učitel Miroslav Veis se svou oblíbenou
filmovou kamerou a natočil velmi pěkný film, díky němu můžeme
dnes zavzpomínat na minulou dobu. V roce 1973 byl uspořádán
zájezd na Šumavu, Boubín a Lipno a v roce následujícím se jelo do
Mělníka na vinobraní.
Při listování a čtení těchto zápisů ze sborové činnosti se vtírá
nepříliš pozitivní zjištění, že se postupně vytratila hrdost na členství ve sboru. Mezi sebou se členové oslovovali bratře a pro přijetí
nových členů se svolávala slavnostní členská schůze k podpisu
hasičského slibu. Na výročních valných hromadách bývala často
stoprocentní účast a ti členové, kteří se nemohli dostavit, cítili
povinnost se řádně omluvit. Dnes se můžeme chlubit podstatně
větším sborem ale, bohužel, o takové sborové kázni se nám může
jenom zdát.
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Kniha je také svědectvím velké nezištné obětavosti mnoha
členů, kteří nelitovali hodně svého času pro zdárný chod sboru.
Stojí za připomenutí alespoň jednoho z nich, který v těžkých
životních situacích zůstal celý život věrný hasičskému slibu. Byl
to Pavel Mikulecký z čp. 5, kterého vidíme v hasičském stejnokroji už při křtu nové motorové stříkačky v roce 1937. Byl vždy
aktivním a obětavým členem sboru a je pozoruhodné, že ve
svých 56 letech se zúčastňoval okrskového cvičení. Z knihy se
dozvídáme, že v roce 1947 zastával funkci zbrojmistra a v roce
1949 byl zvolen velitelem sboru. V březnu 1953 se stal náměstkem
velitele ale pouze na dva měsíce, protože mimořádná schůze ze
dne 19. června ho zbavila funkce. Za půl roku se stává na dva
roky jednatelem a pak organizačním referentem až do násilného
vystěhování v roce 1958. Po návratu z nedobrovolného vyhnanství
v roce 1965 nezanevřel na okolí, nestáhl se do ublíženecké ulity,
ale aktivně se zapojuje do práce ve sboru jako preventář a v roce
1974 je zvolen jeho předsedou.
Maciej Kucharski
Blahopřejeme
25.5. Zdeňka Zelenková, Mezihoří 75 let
Zapište si do kalendáře
27.4. Seniorské jaro ve Čtyřkolech (hasičská soutěž
seniorů)
30.4. Pálení čarodějnic v Soběhrdech u hřiště Na Poustkách
4.5. Vítání nových občánků
4.5. Otevření nového sálu v obecním domě v Soběhrdech
– taneční zábava
18. 5. V. ročník Májového Volejbalového Mezihoří - volejbalový
turnaj smíšených družstev, víceúčelové hřiště na návsi
v Mezihoří
18.5. Hasičská okrsková soutěž v Soběhrdech
18.5. III. RTO výprava do minipivovaru Medvěd v Berouně
25.5. Hasičský den na Konopišti
26.5. 15,00 Beseda s Ing. Danou Drábovou, CSc. na téma
Jaderná bezpečnost – klub Auto SVA
1.6. Pohádkový les - den dětí v Soběhrdech
29. 6. Oslavy 120. výročí založení SDH Soběhrdy spojené
s Vítáním léta
Nabídka prodeje potravin
V důsledku událostí, které proběhly v naší obci (zakončení prodeje p. Rezkové v Soběhrdech i p. Zvárové v Mezihoří), přicházím
s nabídkou rozšíření prodeje pečiva o sortiment potravin - rýže,
mouka cukr a pod. nejen pro soběhrdské občany. Je to odezva
na připomínky občanů, že budou muset pro zboží, které zrovna
dojde nebo zapomenou přivézt, jezdit do Benešova nebo do Čerčan. Sortiment se bude měnit podle zájmu občanů, zatím je tato
myšlenka v počátečním stádiu, termín zahájení prodeje plánuji od
1. května tohoto roku. Pro občany z Mezihoří nabízím 3x v týdnu
pečivo - středa, pátek a neděle - v případě většího zájmu s dovozem
do Mezihoří. Po domluvě je možný dovoz i jiného zboží. Otevírací
doba i telefonní kontakt na mě bude vyvěšen na vratech u pojízdného karavanu. Za případné návrhy ke zlepšení služeb děkuji.
Marie Kuchtová
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V rámci pravidelně nepravidelných

SOBĚHRDSKÝCH NEDĚLNÍCH
ODPOLEDNÍ
jste srdečně zváni na besedu s předsedkyní
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Ing. Danou Drábovou, Ph.D.,
která pohovoří na téma:
Jaderná bezpečnost
Beseda se bude konat samozřejmě v neděli
26. května 2013 v 15.00 hod. v Klubu AUTO
S. V. A., Soběhrdy 9, Benešov u Prahy.
Na shledání se těší

☺
Kucharští, Jana a Emil Mickovi,
Marie a Josef Šímovi

Kompostiště
Připomínáme, že v Soběhrdech je možné využívat obecní
kompost. Po loňské pozitivní zkušenosti (a hlavně slušnosti všech
uživatelů) bude kompostiště otevřeno non-stop. Předem Vám
děkujeme, že zde budete i nadále zachovávat pořádek a budete
sem vyvážet jen to, co na kompost patří!

Časpis Pivo, Bier & Ale v Soběhrdech
Dávno před tím, než pivo ze sebe vyloučíme, se na něj podíváme, než sklenici s ním přitiskneme ke rtům, pozřeme jeho pach,
no a po té, co se napijeme, je nám blaze a potřebujeme další lok.
V tutom loku mají degustátoři piva (lízníci) oproti vinařům
výhodu. Vinaři víno vyplivují, lízníci pivo musí polknout, neboť
chuťové pohárky (receptory) na chmel (hořkost) jsou až na kořeni
jazyka a tam odsdaď už se nedá plivat, to už je na zvracení.
O tuty problémy a o mnohé jiné se zajímá časopis Pivo, Bier &
Ale, měsíčník pro pivaře, amatérské a profesionální pivovarníky.
Tento časopis si můžete prolistovat a přečíst v obecní knihovně
a když ta bude mít zavřeno, tak u pivka ve výčepu v hospodě
v budově obecního úřadu.
Roční předplatné tohoto časopisu daroval Spolek lízníků.
Pojeďte s námi na další RTO výpravu historickým autobusem
do pivovaru Berouský medvěd.

vás zve na
Třetí RTO výpravu
Dne 18. 5. 2013
Výlet se koná historickým autobusem
Škoda 706 RTO , a povede přes Solvayovy
lomy do minipivovaru Medvěd v Berouě.
Sraz bude v 9:00 na Smíchovském nádraží, otočka
tramvají. Pojedeme do obce Bubovice, kde nás čeká
dvoukilometrová procházka do skanzenu Solvayovy
lomy, a tam si prohlédneme vápencový lom
(více na http://www.solvayovylomy.cz), a poté
zkontrolujeme výrobu piva v berounském Medvědovi.
Nástup je možný pouze s platnou
jízdenkou. Jízdenky lze zakoupit u Vrchního lízníka Kuldy liznici@liznici.cz
nebo u Prvního řádného lízníka, lízníka
rady lízníků Martina Fresla alias Fido
tel. 723 120 057, fremar@volny.cz
Cena jízdenky 280 Kč.

Za Spolek lízníků Martin Kulíšek - Kulda
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