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Úvodní slovo
Aneb starosti pana starosty
Psát o tom, jak čas letí, mi už připadá zbytečné. Ale nedá se
nevšimnout si toho. Listí žloutne a pomaloučku polehoučku se
už snáší k zemi. Svatý Václav projel podzimem opět celkem bez
povšimnutí a skoro to vypadá, že to nejzávažnější na celé planetě
se odehraje koncem října v našich volebních místnostech.
Máme před sebou předčasné volby do Poslanecké sněmovny.
Ještě pár týdnů se nám z novin a televize budou staří, noví i staronoví uchazeči o poslanecké lavice snažit sdělit, že to s námi myslí
dobře. Mám pocit, že už jim to nevěří snad nikdo. Což je podle
mého škoda. Určitě se najdou takoví, kteří to opravdu myslí dobře.
A myslím, že to jsou ti, jejichž obličeje nekoukají z novin, ale za
kterými je kus práce v jejich rodinách, domovech a obcích. Víra
a naděje, že jsou, by nás opustit neměla. Vybírejte pečlivě a mějte
šťastnou ruku. Naše země to už potřebuje...
Považuji za důležité i to, že stávající zastupitelstvo vstupuje do
posledního roku svého působení. Utíká to opravdu rychle. Určitě
bychom rádi dotáhli ještě několik věcí, které jsou rozdělané a byla
by škoda je nedokončit. Nic velkého asi už slibovat nebudeme.
Koneckonců život na vsi byl vždycky spíš o těch drobnostech...
Ale moc bych si přál, aby klidnější zimní období využilo
alespoň dvacet lidí v Soběhrdech k tomu, že popřemýšlí o tom,
jestli i v jejich případě nenastal čas, aby se zapojili do správy
obce. Vždycky je fajn, když si člověk může vybírat, než když je
„bez volby“. Sám to přes všechny „starosti pana starosty“ můžu
doporučit...
Přeji klidný, milý a veselý podzim a tichou, bílou a inspirativní
zimu...
Pavel Bartík

V. Mezihořské Babí léto - sobota 21. září 2013
Poslední letní sobotu letošního roku jsme si užili opět tradičním způsobem, oslavili jsme už V. ročník Mezihořského babího
léto. Ráno začalo sportovním turnajem Nohejbal mezi kopci, na
který pak navazoval na hřišti před polednem obratnostní víceboj
jednotlivců pro všechny věkové kategorie. Odpoledne po jedné
hodině odstartoval další ročník Mezihořské železné báby – triatlon, závod na kole (trasa vedoucí vesnicí), v běhu (doběhnout
k rybníku) a plavbě na kánoi (po místním rybníku k bójce a zpět)
a návrat během a na kole na místo startu. I letos při závodu bylo
dost legrace, především na rybníku.
Pozdní odpoledne vyplnila soutěžní degustace vín a sýrů,
večer jsme věnovali vzpomínání, promítaly se fotky a videa z akcí
posledních několika let i z historie Mezihoří. Příjemnou atmosféru umocnila milá obsluha, dobré jídlo a dobroty ve výčepu
a také grilované mňamky na návsi a netradiční druhy pivka.
Velký dík patří nejen těm, kteří pomohli s přípravou a realizací,
ale našim „hospodyňkám“, které opět nezklamaly a svými zákusky
ohromily účastníky akce.
Jiří Pluháček

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek 25.10.2013 (14 – 22 hod) a v sobotu 26.10.2013 (8 –
14 hod) se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Volební místnost bude pro všechny voliče ze
Soběhrd a přilehlých osad v jednací místnosti Obecního úřadu.
V případě potřeby je možné požádat o návštěvu volební komise
u Vás doma s přenosnou volební schránkou. O tuto službu můžete
ve dny voleb požádat buď přímo komisi nebo zavolejte V. Baštářové na telefon 724 98 18 78. Volební lístky Vám budou doručeny
do schránky nejpozději 24.10. Pokud byste lístky nedostali, budou
k dispozici i ve volební místnosti.
Není-li Vám lhostejné, co se v naší zemi bude dít a kdo tomu
bude velet, přijďte k volbám.
Václava Baštářová

www.sobehrdy.cz
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Pohádkový les
V sobotu 31. srpna 2013 uspořádali soběhrdští hasiči Pohádkový les. Přes 20 dětí plnilo nejrůznější úkoly, se kterými jim
pomáhaly pohádkové bytosti. Děti si pochutnaly na zmrzlinách
a po skončení soutěží i na buřtíkách. Ráda bych poděkovala všem,
kteří přišli a také všem, kteří se na uspořádání pohádkového lesa
podíleli.
Martina Kucharská

vteřin. Jen ten můj průjezd křižovatkou nebyl tak rychlý. Chlapi,
klaním se před vaší profesionalitou...
Ale co mě opravdu ohromilo, je neskutečná atmosféra, která se
celý den rozloží na 25-kilometrové trase. Tolik radosti z pohybu,
vzájemné úcty a podpory se nedá vtěsnat do pár slov a vět. To je
třeba zažít. Desítky drobných úsměvů na trati, když se s někým
předjíždíte, drobná slůvka utroušená v zadýchaných kopcích
na podporu nás amatérů a desítky drobných příběhů radosti
a pohody, která mezi účastníky na trati panuje. Za všechny mi
to nedá nezmínit malou Nikolku (odhaduji tak 5-6 let), která
doprovázena maminkou zdolala 50 km trati s naprostou noblesou
a přehledem. Měl jsem možnost jet chvíli vedle nich a neustálá
komunikace, která mezi nimi probíhala, jak už to tak v tomto
zvídavém věku bývá, byla naprosto odzbrojující. Podrobnosti
mají jistě zůstat mezi nimi a já je prozrazovat nemíním. Jen na
sebe prozradím, že jsem si v duchu řekl, že s takovou podporou
bych snad dokázal ujet ještě jedno kolo navíc. Ale neberte mě za
slovo:-) Moc nám všem nadšeným účastníkům tuhle atmosféru
přeju a děkuju za ní...
Bylo by toho ještě moc, co by se dalo napsat. Ale proč mlátit
prázdnou slámu. Vy, kdo dokážete sednout na kolo a ujet pár kilometrů, přijďte to za rok v srpnu zkusit. Jedno kolo zvládne každý
a stojí to za to...
Pavel Bartík

V rámci pravidelně nepravidelných
Jak jsem jel Železného dědka
Cyklistický závod Železný dědek už neodmyslitelně patří
k Soběhrdům a naopak. Možná tuto akci někteří z vás stále ještě
vnímají jako „závod nějakých cyklistů odjinud“, ale jsem si jistý, že
to tak už dávno není. Lidí ze Soběhrd nebo z okolí, kteří se závodu
účastní, je čím dál tím více a je to moc, moc, moc dobře. Letos
jsem si neplánovaně účast vyzkoušel i já sám a rád bych se s vámi
o některé pocity podělil.
V každém případě bych rád smekl klobouk před organizátory
závodu. Skloubit jízdu více než 300 poloprofesionálů s námi
naprostými amatéry v několika kategoriích a různých délkách
jejich tras je opravdu výkon hodný zapálených nadšenců. Tím
spíš, že vše se celý den odehrává v atmosféře úsměvů a podpory.
Kluci a holky z Česyku i všichni jejich pomocníci, díky vám...
Ocenit sportovní výkon těch závodníků, kteří jedou hlavní
závod na 100 km a opravdu závodí, dokážete až ve chvíli, kdy se
kolem vás přežene peleton těchto jezdců takovou rychlostí, že si
musíte sáhnout na nohy, jestli vůbec šlapete. Mě to letos potkalo
v kopci do Dlouhého pole a ještě teď mi hučí v uších z té rychlosti.
Kluci, jezdí vám to zatraceně rychle...
Ocenit výkon handicapovaných sportovců nedokážeme asi
dostatečně nikdy. Trochu jsem to ochutnal ve chvíli, kdy jsem se
s nimi na trati míjel. A co jim můžu jen závidět je radost a nadšení
z pohybu, které kolem nich vytváří neuvěřitelně pozitivní atmosféru. Kluci a holky jezdíte rádi a je to znát...
Atmosféra v obcích, kterými se projíždí mi alespoň vzdáleně
připodobnila záběry, které vídáme v televizních zprávách při
reportážích z Tour de France. Vjet do kotle křepčících diváků
v Teplýšovicích i dalších obcích nejde jinak, než naplno. Jediné
štěstí pro nás amatéry, že je to všude v obcích po rovině nebo
s kopce dolů. Tedy až na Soběhrdy. Být to všude do kopce, tak
tam někde možná vypustíme duši. Lidi, díky. To s vámi je Železný
dědek tím, čím je...
Moje speciální poděkování patří klukům na doprovodných
motocyklech. Vždycky jsem si myslel, že jsou tam kvůli těm
50 jezdcům, kteří jedou o vítězství v hlavní kategorii. Teď už
vím, že ne a že každý z nás amatérů si alespoň na chvilku může
připadat jako vedoucí jezdec největšího cyklistického závodu. Tak
jsem si připadal já, když jsem v Benešově odbočoval na Bedrč
a doprovodný motocykl v křižovatce zastavil veškerou dopravu
jako kdyby zrovna jezdec ve žlutém trikotu naháněl své desetinky
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SOBĚHRDSKÝCH NEDĚLNÍCH ODPOLEDNÍ
jste srdečně zváni na koncert

Adamusova tria
Účinkují:
Jan Adamus – hoboj, anglický roh
Jan Opšitoš - housle
Květa Novotná – klavír
Program:
W. A. Mozart (1756 – 1791)
Trio pro klavír, housle a anglický roh KV 502
Allegro-Larghetto-Allegretto
Robert Schumann (1810 – 1856)
Tři romance pro hoboj a klavír op. 94
Nicht schnell-Einfach innig-Nicht schnell
Henryk Wieniawski (1835 – 1880)
Polonéza D dur pro housle a klavír
G.M.G. Cambini (1746 – 1825)
Trio F - Dur pro hoboj, housle a klavír
Allegro-Tempo di Minuetto
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Poetické nálady op. 85 pro klavír
Na starém hradě
Rej skřítků
Jan Lad.Dusík (1760 – 1812)
Notturno concertante op.68 pro
housle, anglický roh a klavír
Koncert se bude konat samozřejmě v neděli
1. prosince 2013 v 15.00 hodin
v Klubu AUTO S. V. A., Soběhrdy 9,
Benešov u Prahy.
Na shledání se těší
Kucharští, Jana a Emil Mickovi, Marie a Josef Šímovi
Vstupné dobrovolné. Prosíme o dochvilnost.

www.sobehrdy.cz

Blahopřejeme
25.12. Miloslav Konrád, Soběhrdy, 75 let

přednesením své půlliterární tvorby a písní o pivovarech se 70-ti
slokami. Do zachmelených žaludků se podával pivní guláš, který
jsme zapíjeli 11-kou z Kácova a domácím pivem Fido.
Pokud byste se o Spolku lízníků chtěli dozvědět více, napište na
liznici@liznici.cz
Na polízanou Kulda

Zapište si do kalendáře
28. 10. v 21:00 Zvon míru – zvonění na zvoničku
v Žíňanech na památku všech obětí 1. světové války
30. 10. – 2. 11. tradiční bazar v evangelickém kostele
9. – 10. 11.
čištění komínů
1. 12.
vánoční koncert v rámci soběhrdských nedělních
odpolední – Klub Auto SVA, Soběhrdy

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 sobotu 9. 11.
a neděli 10. 11.
Cena za jeden používaný komínový
průduch: 500,- Kč (sleva - 10 % pro každého, který předloží
loňskou zprávu od firmy Kominictví Votice. Jde o stejnou
firmu, kterou OÚ zajistil v loňském roce).
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.
V případě zájmu se nahlašujte V. Baštářové (tel. 724
981 878, e-mail: bastarova.v@centrum.cz) nejpozději do
31. října. Vždy je nutné nahlásit, jméno, číslo popisné,
telefonní spojení a den, který by Vám nejvíce vyhovoval.

VEŘEJNÝ ANONYMNÍ POLÍZNUTÍ SVĚTLEJCH
ČESKEJCH FILTROVANEJCH LEŽÁKŮ 2013
CELKOVÝ VYHODNOCENÍ
č. vzorku

název vzorku

hodnocení pořadí

1

Konrád 12°

510

11

2

Ferdinand ležák světlý

467

9

3

Velkopopovický Kozel premium

462

7–8

4

Bakalář světlý ležák

423

3

5

Bernard free

539

12

6

Argus Maestic

380,5

1

7

Poličské pivo Otakar

459

6

8

Postřižinské Francinův ležák

484,5

10

9

Pilsner Urquell

419

2

10

Poutník premium

441,5

5

11

Permon 11° světlý ležák

462

7–8

12

Bernard sváteční ležák

433
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SBOR ČCE SOBĚHRDY
Vás zve na tradiční

BAZAR
Pivní styl Ale a Anonymní políznutí
Po té, co jsme na začátku tohoto roku
dali na vědomí, že v Soběhrdech na obecním úřadě je k pročtení ročník časopisu
Pivo, bier & ale, se mě pár lidí dotazovalo
co v názvu tohoto plátku znamená ale.
Takže: Ale (čti ejl) je po beer v angličtině druhým výrazem pro pivo. Pokud si
u Angličana objednáte ale, přinese vám
svrchně kvašené pivo, které oproti našim ležákům nabízí pestřejší
paletu vůní a chutí s ovocnými až květinkovými tóny. Svrchně
kvašená piva se zakvašují svrchními kvasinkami, které kvasí při
vyšších teplotách. Ale mají spousty variant: Pale ale, Old ale, India
pale ale, American pale ale, Mild ale, Irish pale ale, Dark ale, Red
ale a další.
5. října 2013 proběhla v Mezihoří pivní degustace s názvem
„Veřejný anonymní políznutí světlech českejch ležáků“. 29 zúčastněných se na odpoledne stalo lízníky a degustovali 12 vzorků
českých světlých filtrovaných ležáků (na zkoušku jsme k nim podstrčili nealkoholické pivo Bernard Free, které většina z polízávajících poznala jako nealko a v této kategorii skončilo na posledním
místě). Pivka se polízávala anonymně, to znamená, že polízávající
nevěděli jakou značku hodnotí. Hodnotil se vzhled, vůně chuť,
doznívání a celkový dojem piva. Degustující tuty vlastnosti
hodnotili body do tabulky, ty se nakonec sečetly a vyšlo nám jaká
značka nám chutnala nejvíce. Na prvním místě se umístil Argus
Maestic, na druhém místě Pilsner Urquell, třetí skončil Bakalář
světlý ležák. Degustaci moderoval Rostik Kloubek (pivni.info)
a akci zpestřilo půlliterární uskupení Pivídky (www.pividky.cz)

www.sobehrdy.cz

dovezeného zboží od spřátelených
zahraničních sborů
30. 10.– 2. 11. 2013

St – Čt - Pá
8 - 18 hodin
Sobota
8 - 11 hodin
Těšíme se na vás
Naše zvoničky
Všechny naše osady mají jednu společnou historickou věc
– v každé z nich máme zvoničku. Možná každý den kolem projdeme, možná jsme ji ještě neslyšeli zvonit, možná ani nevíme,
proč ji tu vlastně máme.
Ke vzniku obecních zvoniček dal popud především ohňový
patent Marie Terezie, vydaný 21. srpna roku 1751. Obsahoval
celkem 30 článků, které kromě nařízení zvonit, pokud vartýř
(určená obsluha zvoničky) vidí
požár, a mít zvonek v každé obci.
Vydával také nařízení sázet stromy
mezi domy, mít na návsi rybníček
aj. Patent byl později ještě zpřísněn
24. ledna 1787 Josefem II., který zjistil, že vrchnost k jeho realizaci přistupuje velmi liknavě. Tato liknavost
byla také důvodem, proč zvoničky
mívají velmi variabilní výstavbu
a rozměry – neboť se liší nejen
teritoriálně a dobově, ale také podle
majetkových možností vrchnosti.
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Nejjednodušším typem obecní zvoničky je, když se zvonek
zavěsí do koruny stromu – někdy není ani zastřešen. Tímto
stromem bývá zpravidla mohutná návesní lípa, dub apod. Listí
stromu velmi oslabuje slyšitelnost zvonku, proto se místo toho
nahrazovaly zvoničky v rozsochách stromů samostatně stojícím
rozsochatým kůlem, rovněž někdy zastřešeným. Tomuto typu se
říká dvoják, zouvák nebo též vidlák. Podobně jednoduchá zvonička je tvořena nikoli jedním rozsochatým kmenem, ale dvěma
kmeny, nazývá se šrák. Posledním krokem pak byla snaha, aby
zvonička byla nejen trvanlivá, ale také reprezentativní, a proto
bývá zhotovená z kamene (nejčastěji různé druhy pískovců) a
více či méně architektonicky a slohově provedena.
Dříve měly zvoničky řadu rozličných využití a naši starší
spoluobčané si to stále ještě pamatují. Jejich zvonění odměřovalo
denní dobu, svolávalo k modlitbě a varovalo před nebezpečím.
Zvon však nesloužil pouze k zajištění bezpečnosti, každodenně se
rozezníval při klekání. Zvonilo se třikrát denně: ráno, v poledne
a večer. Při klekání, jak již název napovídá, věřící poklekli a modlili se odpustkovou modlitbu Anděl Páně. Hlas zvonu oznamoval
úmrtí ve vsi a doprovázel mrtvé na hřbitov. Zvonilo se i při radostných událostech, v době církevních svátků či obecných oslavách.
Zvonění tedy oddělovalo čas sváteční od všedního a postupně se
tato úloha rozšířila na informování o čase. Zvon v sobě odedávna
nesl též tajemno a dávné tradice, podle nichž představoval účinnou zbraň proti démonům. Naši předkové využívali zvonění jako
prostředek proti mračnům. Bouře a krupobití se původně zaháněly pomocí speciálních trub, píšťal a mušlí, časem tuto úlohu
na sebe převzaly zvony. Dnes už většina z nich tiše stojí a již jen
coby turistické atrakce podávají svědectví o někdejším způsobu
života a řemeslné zručnosti svých stavitelů. Jejich původní účel už
jako by v dnešní uspěchané době neměl své opodstatnění. U nás
však najdeme i dnes místa, kde zvonička stále žije a je nedílnou
součástí našich životů.
Zvoničky slaví jubileum
Letošní rok je pro naše zvoničky velice zajímavý - tři nejstarší
z nich slaví totiž své jubileum. V Mezihoří, Phově a v Žíňanech
stojí tyto zvoničky právě 150 let. Pojďme se na jednotlivé zvoničky
podívat blíže.
Mezihoří – sloupová zvonička stojí na
mírném kopečku před statkem č. p. 7. Je
oplocena dřevěným plůtkem a před ní rostou dvě mohutné lípy. Na přední straně je
v horní části pozlacený letopočet postavení
– 1863. Zvonička byla renovována v roce
2004 a to díky dotaci získané prostřednictvím mikroregionu CHOPOS. Zvonička je
v současné době používána při úmrtí místních, mezihořští hasiči v roce 2008 zvonili
u příležitosti říjnové akce Zvon míru.
Phov – sloupová zvonička stojí na mezi
u místní cesty pod bývalým Kosinovým statkem
č.p. 5. Na přední straně pískovcového masivu je
vyryt nápis „léta páně 1863“. Na zvonu je odlit
nápis „Sv. Anna“ a také postava této světice.
Zvonička prošla také renovací v roce 2004 a to
díky dotaci získané prostřednictvím mikroregionu CHOPOS.

Soběhrdy – nejmladší zvonička našich
osad stojí na dvorku č. p. 18. Do roku
1941 zde stála zvonička dřevěná, kterou
poté nahradila současná. Podoba bývalé
zvoničky je vidět na obrázku u úvodního
textu. V kronice obce stojí, že za zvonění
v roce 1931 byla vyplacena Františkovi
Šnajberkovi odměna 245 Kč. Ve zmiňovaném roce 1941 pak osadní výbor nechal
stejném místě vystavět zděnou zvoničku.
V roce 1996 proběhla rekonstrukce zvoničky. V roce 2003 neznámý zloděj ukradl cenný historický zvon.
Zvon se stejně jako v ostatních případech nenašel a pachatel nebyl
dopaden. V roce 2005 nechala obec odlít zvon nový s nápisem
„Obec Soběhrdy 2005“.
Žíňany – sloupová zvonička z červeného pískovce stojí uprostřed návsi. Mírnou vyvýšeninu podél silnice odděluje
kamenný taras, který byl rekonstruován
obcí v roce 2008.
Na přední straně
v spodní části je vyryt a pozlacen nápis
a letopočet postavení – „Léta páně 1863“.
Zvonička byla renovována v roce 2004
a to díky dotaci získané prostřednictvím
mikroregionu CHOPOS. V roce 2003 byl
stejně jako v Soběhrdech odcizen zvon.
Nový zvon byl odlit a zavěšen v roce 2004 a je opatřen nápisem
„Obec Žíňany 2004“.
Zvonička je v současné době používána při úmrtí místních,
žíňanští hasiči od roku 2008 udržují novou tradici zvonění
v podobě 200 úderů zvonu u příležitosti říjnové akce Zvon míru.
Tato událost je též příležitostí pro společenskou událost a posezení místních obyvatel. Zajímavostí je i skutečnost, že v roce
2010 se zde před zvoničkou konal oficiální svatební obřad. Své
„ano“ si zde řekli novomanželé Pillveinovi ze Žíňan.
Žíňánky – sloupová pískovcová
zvonička stojí uprostřed návsi pod
mohutnými lípami. Na přední straně
v spodní části je vyryt letopočet postavení – „1870“. V kronice Obce Žíňany
stojí „Dne 17. února 1928 strhla se velká
vichřice, která vyvrátila lípu na návsi a
Žíňánkách a pádem této lípy byla zbořena zídka z cihel kolem zvoničky a od
té doby nová postavena nebyla.“ V okolí
zvoničky leží několik pískovcových
sloupků – zřejmě pozůstatek původního
oplocení. Zvonička byla renovována
v roce 2004 a to díky dotaci získané prostřednictvím mikroregionu CHOPOS. V reakci na krádeže zvonů v Sokolí byl zde
místními občany zvon sundán a uschován. Bohužel dodnes
nebyl pověšen zpět. Blízké okolí zvoničky bylo v roce 2008 obcí
upraveno a vzniklo zde male posezení, které je místními hojně
užívání. Letní podvečer pod rozkvetlými lípami je zde na lavičce
u zvoničky opravdu výborný zážitek. V okolí pak je několik hracích prvků pro nejmenší, a tak tato zvonička na návsi je opravdu
centrem Žíňánek.
Jan Šíma
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