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ÚVODNÍ SLOVO
Pøelom kalendáøního roku bývá vhodným obdobím pro ohlédnutí se za uplynulým rokem a zhodnocením toho, co se nám
podaøilo a zároveò moností podívat se na
rok, který je pøed námi. Nehodlám ètenáøe
zatìovat informacemi o tom, co jsme v loòském roce udìlali. Kadý, kdo to chce vidìt, si mùe vzít k ruce pøedchozí èísla
Sobìhrdského zpravodaje, který podle
ohlasù v tomto smìru slouí dobøe nebo
pøijít na tradièní veøejnou schùzi, která bude jako obvykle zaèátkem bøezna. Spíše
se s Vámi chci podìlit o nìkolik informací,
které mohou být v této souvislosti zajímavé a èasto zùstávají skryté.
V loòském roce kolem nás, hlavnì v médiích èasto zaznívalo slovo „krize“. Vìtšina
z nás asi moc netušila, co nás èeká a moná ani teï nevíme, kdy se to vlastnì stalo.
Kadý z nás ji jistì pocítil jinak a podle své
vlastní situace. A co obec jako ekonomický
subjekt? Ani ta samozøejmì nezùstala stranou. V roce 2009 klesly daòové pøíjmy obce zhruba o 20%. V absolutním èísle je to
asi 600 tisíc Kè, co je samozøejmì pro
obec naší velikosti znatelná èástka. Zastupitelstvo se v této situaci zachovalo jako
øádný hospodáø a nepustilo se ani cestou
zvýšení danì z nemovitosti, co by byl nejsnadnìjší zpùsob zvýšení daòových pøí-

Rok 2010 - rok oslav
Jak jistì víte, v letošním roce naše obec
slaví 650. výroèí od svého zaloení. Organizaèní výbor spolu se zájmovými slokami naplánoval nìkolik kulturních a sportovních akcí, které budou toto významné
výroèí pøipomínat po celý rok 2010.
16. ledna probìhlo první setkání s obèany, na kterém byli všichni seznámeni s programem roku oslav. V tomto èlánku si dovolím shrnout nejvýznamnìjší body tohoto setkání.
Zastupitelstvo nechalo zpracovat návrh znaku a praporu obce. Tyto návrhy musejí projít schvalovacím procesem v Parlamentu ÈR, který by mìl probìhnout v
bøeznu t.r. Poté, v den oslav, bude znak i
prapor slavnostnì pøedstaven a posvìcen.
V kvìtnu probìhne pøednáška o ivotì
na konopišském panství, kam Sobìhrdy
spadaly. Pøednášet bude pøední èeský odborník na tuto problematiku, Dr. Chramo-
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jmù obce o „pár set tisíc“ ani cestou utrácení za cenu zadluení (jak to èasto vídáme
ve vyšších politických kruzích). Výsledkem by mìl být pøíznivý výsledek hospodaøení obce za rok 2009 po zapoètení pøíjmù z dotace na rekonstrukci obecního
domku v íòanech. V letošním roce to na
stranì daòových pøíjmù nebude o moc lepší, ale mùeme slíbit, e budeme i nadále
pøi správì obce pouívat „selský rozum“.
Ani pro rok 2010 jsme nezvýšili daò z nemovitostí a budeme se opìt snait hospodaøit s vyrovnaným rozpoètem. V tomto
smìru si nechceme v ádném pøípadì brát
pøíklad z našich vrcholných politikù, kteøí
naši zemi postupnì zadluují v letech dobrých i zlých bez rozdílu.
Nicménì máme i pro letošní rok velké cíle a je rozpracovaná øada projektù, které urèitì nechceme zastavit. Budeme pracovat
na jejich realizaci a v maximální moné míøe k tomu vyuívat cizí zdroje z dotaèních
programù tak, abychom za málo vlastních
penìz poøídili hodnì muziky. O všech vìtších projektech jste prùbìnì informováni
a budete i nadále.
Letošní rok bude zejména pro samotné
Sobìhrdy významný ještì v jednom ohledu. Pøipomeneme si výroèí 650 let od první
zmínky existence Sobìhrd v historických
pramenech. Takové výroèí má samozøejmì svoji spornou hodnotu z hlediska historického, protoe obec jistì existovala ji øadu let pøed rokem 1360. Nezpochybnitelný

význam ale pøináší tím, e nám poskytuje
vítanou pøíleitost prozkoumat vlastní historii, podívat se jak se ilo na území obce v
minulosti a moná se dozvìdìt i nìco zajímavého o svých pøedcích. U nyní Vás
mùu ujistit, e zajímavých vìcí jsme objevili hodnì a kadý si pøijde na své. O samotných oslavách se více dozvíte v jednom z èlánkù tohoto èísla. To, e se podaøilo o historii obce dát dohromady obsáhlou
publikaci, já osobnì povauji za velký
úspìch a patøí za to obrovský dík autorùm i
všem, kteøí pøispìli informací nebo historickým materiálem. Vdy která z obcí na
okrese se mùe nìèím podobným pochlubit. Stará moudrost øíká se, e „Kdo nezná
svou historii, riskuje, e ji bude muset proít ještì jednou vèetnì negativ“ a je dobøe,
e na obyvatele Sobìhrd se toto varování
u brzy vztahovat nebude. V letošním roce
budeme mít pøíleitost poznat svou minulost velmi podrobnì.
Rád bych Vám v zaèátku letošního roku
popøál nejen svým jménem, ale i jménem
ostatních èlenù zastupitelstva obce, aby
se Vám v Sobìhrdech a okolí ilo èím dál
tím lépe. A abychom si všichni hrdì mohli
øíkat, e jsme „Sobìhrdi“. A protoe je letošní rok i rokem volebním a pùjdeme v
kvìtnu volit do „velké politiky“ a v øíjnu „do
té naší malé“, tak Vám pøeji šastnou ruku,
protoe v tìkých dobách je dvojnásob dùleité, kdo je u kormidla.
Pavel Bartík

sta ze Støedoèeského kraje.
Èerven bude hlavním mìsícem oslav.
V nedìli 20.6. uspoøádají fotbalisti fotbalový maratón. 650 minut v kuse budou
hrát fotbal, èím pøekonají èeský rekord.
Vše bude sledovat Agentura Dobrý den,
která má všechny èeské rekordy v evidenci. A moná pøijede i televize J
V sobotu 26.6. budou probíhat hlavní
oslavy. Dopolední, oficiální èást, bude probíhat v budovì OÚ. Naplánována je vernisá výstavy a køest knihy o Sobìhrdech,
rùzné projevy, slavnostní pøedstavení a
posvìcení znaku a praporu. Další významnou událostí bude i pøivítání všech
rodákù, kteøí obdrí pamìtní dárek. V plánu je i udìlení èestného obèanství. Poté
bude vytvoøen slavnostní prùvod, kterým
projdeme a na Poustka, kde bude probíhat neformální èást oslav. Po celé odpoledne a veèer bude vyhrávat hudba, která
by mìla naplnit oèekávání všech vìkových skupin. Poblí bude vytvoøena výstava hasièské techniky od poèátkù a do

souèasnosti. Pro dìti bude vytvoøen koutek na hraní, budou moci soutìit v rùzných disciplínách. Zasoutìit si budou
moci i dospìlí, a to v nejen sportovních a
hasièských soutìích. Odpoledne také
probìhne finále soutìe Orbit Champion
Ship, pøi kterém se místní adepti pokusí
vytvoøit rekord ve výkání co nejvìtšího
poètu výkaèek najednou. Zájmové sloky obce chystají rùzná pøekvapení, pøi kterých se zamìøí hlavnì na Vaše bránice.
Obèerstvení bude zajišovat externí firma,
abychom se mohli spíše bavit ne pracovat. Veèer, pokud tomu povìtrnostní podmínky dovolí, se na Støemochu rozsvítí ohòostroj.
V srpnu se pojede tradièní cyklistický závod elezný dìdek. Letos také slaví výroèí, a to 25 let. Organizátoøi plánují celý závod pojmout velkoryse, pøijede velké
mnoství známých závodníkù, s nejvìtší
pravdìpodobností se zde zároveò pojede
i Mistrovství ÈR invalidních sportovcù na
pokraèování na stranì 2
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Rok 2010 - rok oslav
pokraèování ze strany 1
tzv. handbikes. Pokud se vše stihne, bude
v rámci závodu slavnostnì odhalen monument elezného dìdka v blízkosti OÚ. Naše výroèí se v závodu promítne formou
rùzných prémií ve spurtu apod. A kdo
chce, mùe oprášit svùj velocipéd a pøidat
se k partì sobìhrdských nadšencù, kteøí
se na tra postaví na kolech, na kterých
jezdili kdysi dávno, v dobách svého mládíJ
Èeká nás spousta krásných chvil, ale také spousta práce. Proto Vás všechny
móóóóc prosíme o pomoc!
Máte-li svoje pøíbuzné èi kamarády, kteøí pocházejí ze Sobìhrd, ale osud je zavál
do jiných konèin, pozvìte je na slet rodákù, zajisté se k nám rádi pøijedou podívat.
Na jaøe nás èeká nìkolik brigád, pøi kterých musíme celou obec krásnì uklidit.
Kadá akce se bude muset pøipravit a také uklidit. Nejvíce práce nás èeká v sou-

vislosti s hlavními oslavami, kde bude potøeba kadá ruka.
Dále bychom Vám byli vdìèni za zapùjèení rùzných fotek, zajímavých dokumentù èi artefaktù o Sobìhrdech, které by se
daly pouít na výstavì. Vše v neporušeném stavu vrátíme.
Pøi pøípravì knihy se obèané èasto ptali, jestli bude zøízeno nìjaké konto, kam
by na oslavy mohli finanènì pøispìt. Pokud byste byli natolik ochotní a chtìli byste pomoci i finanènì, mùete tak uèinit na
èíslo úètu 320075319/0800, variabilní
symbol 9999. Úèet je veden u Èeské spoøitelny. Pro podnikatele máme samozøejmì pøipraveny smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.
Máte-li nìjaký nápad, jak náš plán vylepšit, rádi Vás vyslechneme. Stejnì tak
uvítáme všechny dobrovolníky, kteøí by
byli ochotni nám s pøípravami pomoci.
Kontakty na èleny organizaèního výboru
jsou následující: Pavel Bartík - 604 294
762, Maciej Kucharski - 317 795 823, Zdenìk Rezek - 604 489 726 a Václava Šímo-

Ze ivota sobìhrdského evangelického
sboru

vá - 724 981 878, email: sobehrdy@chopos.cz; samozøejmì nás mùete kdykoli
kontaktovat i osobnì.
Na úplný závìr máme v plánu odmìnu
pro všechny, uspoøádáme posvícení. V
Sobìhrdech se vdy slavilo posvícení na
sv. Havla. Proto se sejdeme v magický den, v nedìli 10.10.2010 ve 13 hodin v Klubu Auto S.V.A., kde si pustíme staré videonahrávky, které se natoèily døíve v
Sobìhrdech, zhodnotíme všechny probìhlé oslavy, vzájemnì si ochutnáme svoje posvícenské koláèky, popovídáme, zazpíváme a moná i zatancujeme.
Na závìr nám všem pøeji hodnì energie a trpìlivosti pøi realizace naplánovaných akcí. Domnívám se, e Sobìhrdy, a
také všichni zdejší obyvatelé si tyto velké
oslavy zaslouí a zároveò doufám, e se
nám vše podaøí tak, jak si pøejeme.
Ještì jednou si dovolím podìkovat
všem, kteøí mají Sobìhrdy rádi, a proto budou se na oslavách jakýmkoli zpùsobem
podílet!
Václava Šímová

Kašpaøi z Mezihoøí
bilancovali
Èlenové divadelního souboru se sešli
11. prosince k bilanènímu vánoènímu posezení. Posedìli jsme, popili jsme a také
zpívali. Pøedstavení Poprasku na lagunì
v Petroupimi a v Mraèi se nám povedla, byli jsme mile pøekvapeni velkou návštìvou.
V novém roce bychom rádi sehráli alespoò 4 další pøedstavení na tradièních štacích ve Vranovì, v Èerèanech, v Benešovì, pøípadnì i jinde. Záleí na tom, bude-li
o nás zájem. V jednání máme i 2 pøedstavení na Moravì v oblasti vinných sklípkù.
Tam se nám samozøejmì moc chce. Moraváci jsou laskaví a pohostinní lidé a naše
komedie by je mohla také potìšit. Drte
nám palce do nového roku a do nové sezóny. Nespíme na vavøínech a chystáme
další titul!
Vladimír Bezdìk

Sobìhrdský sbor poøádá dlouhou dobu
rùzné akce také mimo Sobìhrdy, napø. v
Èerèanech, poslední dobou také v Poøíèí
n. Sázavou na katolické faøe.
Poèátkem listopadu (6.11.2009) uspoøádal náš sbor v prostorách èerèanského
infocentra pøednášku Jiøího Neèase o ekologii s názvem: Od zmìny klimatu ke zmìnì èlovìka.
Na mnoha akcích spolupracujeme s
církví katolickou a církví husitskou. Zejm.
setkávání mladých lidí z tìchto církví probíhá pravidelnì v Èerèanech na husitské
faøe. 22.11.2009 mohla naše mláde navštívit koncert v Èerèanech pøi husitské faøe. Vystoupil zde èlen Jaroslav Caine Matìjovský, jinak bubeník skupiny Z nouze
ctnost, který s kytarou zahrál a zazpíval
své písnièky. Jako pøedkapela také vystoupil se svým projektem místní faráø Petr Wagner.
29.11.2009 se konala v našem sboru
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Z vánoèní hry - foto Petra Macháèková
pøednáška Mgr. Václava Škvora a jeho
dcery Václavy Škvorové o dìjinách protestantismu v Èechách.
Náš sbor také uspoøádal pravidelná setkání nad biblí v èerèanském hospici Dobrého Pastýøe. Setkání jsou urèena mj. pro
širokou veøejnost. Nejbliší termíny na
únor: 2.2.09 a 16.2.09.
20.12.2009 jste mohli v našem kostele
pøi bohoslubách vidìt dìtskou vánoèní
hru podle pøedlohy Henryho van Dyka
"Ètvrtý z mudrcù". Pøipravila ji a s dìtmi
nazkoušela Petra Macháèková.
Podílíme se také pravidelnì na ekumenických bohosluebných setkáních. Náš
sbor se støídá s farností katolickou a sborem církve husitské. Pøíští ekumenické bohosluby se konají v Èerèanech na husitské faøe 14.1.2010 v 18,30hod.
Petr Turecký, evangelický faráø

Zapište si do
kalendáøe
17.4. Mistrovství ÈR v klasických šipkách juniorù, ákù a veteránù v Mezihoøí

Sobìhrdská
zabíjaèka
V sobotu 6.února 2010 poøádají
sobìhrdští hasièi stále oblíbenìjší osadní
zabíjeèku. Vše se bude odehrávat v prostorách uvnitø a kolem hasièárny od brzkého rána. Všichni se zajisté tìší na výborné jitrnièky, delikatesní tlaèenku èi
prdelaèku na zahøátí… a samozøejmì také na skvìlou atmosféru a pøátelské setkání se sousedy. Všichni jste srdeènì
zvániJ
Václava Šímová
SDH Sobìhrdy
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informace
Hasièi v íòanech hodnotili a plánovali
Èlenové SDH íòany hodnotili 19. prosince 2009 právì konèící rok na ji 83. valné hromadì (sbor byl zaloen v roce
1926) a plánovali, co udìlají v roce dalším.
Zeptali jsme se velitele Jana Šímy
„Co všechno jste v uplynulém roce
udìlali?“
„V lednu jsme uspoøádali „sranda maè“
v hokeji - nejdøíve derby íòánky vs. íòany a týden poté se místní výbìr utkal v
prestiním zápase s týmem Sobìhrd. Nikdo neví, kdy si hokej zase zahrajeme,
protoe rybník v íòanech pøes léto úplnì
vyschnul.
V únoru jsme spolu s hasièi z Mezihoøí
uspoøádali masopustní prùvod masek po
trase íòany - íòánky a do Mezihoøí,
kde byl prùvod zakonèen. V dubnu jsme v
rámci sborové brigády èistili èást obecní
cesty ze íòan k zastávce. Je neuvìøitelné, jaké mnoství odpadkù zde nìkteøí
„spoluobèané“ dokáí vyhodit, a to v dobì, kdy kontejnery stojí témìø všude a kadý platí poplatky za „popelnice“. V pátek
24. dubna se naše jednotka zúèastnila hašení poáru seníku v Sobìhrdech, a to jako záloha. Následující den jsme doplòovali vodu jednotkám, které poár dohášely.
2. kvìtna pøedvedli hasièi ukázku zásahu koòskou støíkaèkou v rámci pøipomenutí 85. výroèí hasièského buditele Františka Poloprudského. Rekonstruoval se
první zásah místních hasièù pod velením
br. Poloprudského - poár hospody v Mraèi. Pøes veškerou snahu hasièù to dopadlo stejnì jako ve skuteènosti - hospoda i její soudobá maketa i pøes urputnou
snahu shoøela. Necelý týden poté jsme vyslali drustvo na nohejbalový turnaj „O
krále lesíka“ do Sobìhrd. A koncem kvìtna jsme v Sobìhrdech obhajovali naše
úspìchy na okrskové soutìi - tentokrát
reprezentovalo smíšené drustvo a svými
výkony dosáhlo 1. místa ve své kategorii
(tedy jen ze dvou zúèastnìných drustev)…
V èervnu jsme poøádali dvì brigády pøedevším za úèelem sekání talut podél

obecních cest a další práce zvelebující naše osady. 11. èervence jsme spolu s kamarády z Bedrèe uspoøádali II. obroèník soutìe motorových støíkaèek PS 8 - ve tøech
disciplínách zde soutìilo 8 smíšených
drustev z širokého okolí.
Náhle tu byl srpen a s ním naše stálice ji VIII. roèník pouového odpoledne „Pod
lípami“ na návsi v íòánkách. Myslím, e
jsme pøipravili zajímavé atrakce pro dìti,
tak i kvalitní a pestrý hudební program pro
dospìlé. Je tøeba pochválit dobrou pøízeò
poèasí a hojnou návštìvu. Na konci srpna
jsme reprezentovali naše osady na Bedrèské huse.
V záøí jsme se naposledy rozlouèili s naším dlouholetým èlenem a strojníkem panem Boušou. Øíjen je u nás tradièní mìsíc brigád a tak tomu bylo i letos. Vysekali
jsme podél cest, co se dalo, vysbírali odpadky, zabetonovali lavièku u pomníku
padlých v íòánkách, udìlali døíví na zimu a pøedevším do novì zrekonstruovaného domku opìt nastìhovali naši klubovnu. Veèer 28. øíjna jsme v íòanech
zvonili na zvonièce „Zvon míru“ - tedy pøipomínku všech obìtí 1. svìtové války. V
listopadu jsme spoleènì se spoluobèany,
zástupci obce a hosty slavnostnì otevøeli
zrekonstruovaný obecní domek. Vìøíme,
e bude nejen nám slouit dlouhou øadu
let.
Sbor je ji od roku 2005 aktivním èlenem obecnì prospìšné spoleènosti Posázaví. Rok konèíme s 37 èleny. Z toho je 12
pøispívajících a 10 en.“
Redakce: „Jak jste spokojen s pøístupem Vašich èlenù?“
Musím podìkovat všem hasièùm a
hasièkám, kteøí se bìhem letošního roku
podíleli na naší bohaté èinnosti. Skoro
kadý aktivní hasiè se minimálnì 1-2 zapojí do akcí sboru, máme zde jádro èlenù,
kteøí jsou pøi kadé akci. Stejné díky patøí i
tìm, kteøí ji nemohou aktivnì pøiloit k dílu, ale pøesto sbor umí podpoøit a fandí naší èinnosti. Moje podìkování patøí také
ostatním kamarádùm mimo náš sbor za
jejich podporu. Jsem rád, e kolem nás ijí lidé, kteøí nejsou hasièi (zatímJ), ale

Rekonstrukce obecního domu v íòanech
Obecní domek v íòanech byl postaven v roce 1938 a slouil jako „pastouška“
pro potøebné obèany místní obce. V padesátých letech minulého století zde sídlil
místní obecní úøad (národní výbor), byla
zde kanceláø JZD íòany a také obecní
knihovna. V prùbìhu 70. let pak byla budova upravena a vzniká zde 1 místnost - klubovna mládee a 2 - zasedací místnost
pro potøeby místního hasièského sboru a
veøejné jednání MNV Sobìhrdy.
Tento stav v podstatì trval do roku
2003, kdy byly obì èásti spojeny, a vznikla 1 spoleèenská místnost, která byla uívána pøedevším jako klubovna hasièského sboru. V této dobì je obecní domek stále bez vlastního sociálního zaøízení, pøívodu vody a s lokálním vytápìním. Širšímu vyuití bránila absence základního vy-

www.chopos.cz

bavení a standardù. Z tohoto dùvodu se
Obec Sobìhrdy rozhodla v roce 2007 øešit stav tohoto objektu. Byl zpracován projekt a vydáno stavební povolení na provedení modernizace budovy. Zámìrem bylo
vybudování studny, jímky odpadních vod
a stavební úpravy a pøístavby tak, aby
vznikl bezbariérovì pøístupný objekt s novým sociálním zaøízením a skladovací
místnost. V rámci modernizace mìlo také
dojít k rekonstrukci systému vytápìní a vybavení novým nábytkem.
V prùbìhu roku 2008 vyhlásila obecnì
prospìšná spoleènost Posázaví výzvy k
pøedkládání projektù na rozvoj obèanského vybavení v obcích regionu Posázaví.
Zastupitelstvo se vzhledem k vydanému
stavebnímu povolení a pøipravenosti akce rozhodlo zpracovat a podat projekt

stejnì dokáí pøijít a pøiloit ruku k dílu
tak, aby zdárnì dopadlo. Díky patøí také
okolním sborùm a spolkùm, které nám pomáhaly a navštìvovaly námi poøádané akce a také Obci Sobìhrdy za podporu,
vstøícný pøístup k naší èinnosti a postupné vylepšování zázemí pro volný èas v našich osadách.
Redakce: „A co chystáte pro tento
rok?“
„Tak opìt to bude rok bohatý na naše aktivity. V hlavì máme oblíbený vlastivìdný
pochod po zdejším okolí. 13. února budeme opìt s Mezihoøskými poøádat masopustní prùvod. Plánujeme opìt jarní i podzimní brigády, kde chceme oslovit a více
zapojit stále obyvatele našich osad i rekreanty. Myslím, e je dobré, aby kadý cítil vìtší sounáleitost s místem, kde ije a
nebylo mu lhostejné, jak to vypadá. V oblasti kultury to dále bude ji 9. roèník pouového odpoledne v íòánkách (14. srpna) a moná nìjaký výlet. Urèitì se chceme zúèastnit nìkterých soutìí a cvièení.
Rozšíøili jsme výbor našeho sboru a tak
vìøím, e budou pøicházet další nápady.
Rádi bychom se také vìnovali urèitým aktivitám na poli osvìty - jako napøíklad prevence, zásady první pomoci a další a to
jak pro naše èleny, tak i pro širší veøejnost.
Pokud vyjdou nìkteré naše ádosti o dotace, pak i realizovat s ostatními spolky projekty na rozvoj zázemí pro poøádání kulturních akcí. Plánù je dost, tak snad jen
aby nám Pán Bùh dal zdraví a energii je realizovat.
Redakce: „Dìkujeme za rozhovor.“

Blahopøejeme k významným
ivotním výroèím:
3.3. Melanie Školníková, Sobìhrdy 70 let

„Rekonstrukce obecního domu v íòanech“.
Projekt byl v termínu podán a záøí roku
2008 probìhla jeho veøejná prezentace a
obhajoba pøed výbìrovou komisí. V øíjnu
tého roku rozhodl (po vyhodnocení
všech podaných projektù) programový výbor obecnì prospìšná spoleènost Posázaví na základì o zaøazení našeho projektu do skupiny schválených projektù k
financování z prostøedkù Evropské unie programu LEADER+ a podpoøil ho èástkou 1.145.906,- Kè.
Pro nás to znamenalo mimo øady
zdlouhavých, ale nezbytných, administrativních úkonù vypsat výbìrové øízení
na dodavatele, toto øízení realizovat a z
pøihlášených vybrat øádného vítìze. Tím
se stala stavební spoleènost HOSS, a.s.
z Benešova. Poté jsme s dodavatelem dojednali smluvní podmínky a podepsali
smlouvu o dílo. Na poèátku èervence
pokraèování na stranì 4
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informace
Rekonstrukce obecního domu v íòanech
pokraèování ze strany 3
minulého roku firma nastoupila a bìhem
následujících tøí mìsícù realizovala stavební èást projektu tak, aby odpovídal
pøedstavám zadání projektu.
V prùbìhu léta probìhl také výbìr dodavatele nábytku a tím se stala spoleènost
UNIS-N, s.r.o. ze Sedlèan, která bìhem
nìkolika týdnù dodala potøebný nábytek.
Na konci øíjna byla pøestavba dokonèena
a pøedána dodavatelem do uívání. Celkové náklady na stavební èást dosáhly
vèetnì DPH sumy cca 1.469.804,- a vybavení bylo poøízeno v hodnotì necelých
144.253,- Kè V souèasnosti probíhá pøíprava podkladù pro podání ádosti o proplacení dotace na úèet obce.
V polovinì listopadu probìhlo slavnostní otevøení za úèasti místních obèanù, zástupcù obce, dodavatele, místních hasièských sborù a také zástupcù Mikroregio-

nu Chopos a Posázaví o.p.s. Na konci listopadu zde probìhlo zasedání starostù
obcí Choposu a v lednu se zde sejdou na
svém shromádìní zástupci sborù dobrovolných hasièù okrsku Èerèany.
Hlavní prospìch z realizace tohoto projektu bude mít Obec Sobìhrdy - vznikl
zde víceúèelový spoleèenský dùm pro setkávání obèanù, poøádání veøejných schùzí, poøádání spoleèenských a kulturních
akcí. Další prospìch vznikne pro SDH íòany - zkvalitní se zázemí pro èinnost sboru (schùze, klubovna), nové prostory
umoní sboru poøádat akce (schùze, školení, odbornou pøípravu) v rámci okrsku
Èerèany, vznikne prostor pro poøádání kulturních akcí. V neposlední øadì je zde kvalitní místo pro poøádání schùzí a jednání,
pøípadnì vzdìlávacích a kulturních akcí
ostatních spolkù obce. Obèané budou mít
monost místo vyuít pro rùzné oslavy

Volejbalový klub Mezihoøí
Mezihoøí/Èerèany jsou velmi úspìšné v
okresní mistrovské soutìi, kterou zaèaly
na podzim hrát (vítìzství na druhém turnaji v Divišovì na konci listopadu 2009)

SPORTOVNÍ OBLAST
Volejbal v Mezihoøí - v roce 2009 se naše drustvo úèastnilo v Benešovském regionu celkem 7 turnajù smíšených drustev 4+2, na dvou z nich jsme zvítìzili, na
jednom získali druhé místo. Na novém
høišti na návsi v Mezihoøí jsme uspoøádali 2 turnaje dospìlých a jeden dìtský
turnaj ve volejbale (výsledky turnajù jsou
zveøejnìny na www.mezihori.cz/volejbal_turnaje.htm)
Daøí se nám stále rozšiøovat základnu
drustva, Volejbalový klub je otevøený pro
nové èleny bez ohledu na jejich bydlištì,
vìk nebo pohlaví. Na posledním turnaji v
roce 2009 (Èerèany - Mikulášský turnaj)
se nám podaøilo ji postavit 2 týmy.
Hledáme další zájemce (jakéhokoliv vìku a úrovnì hry), kteøí by se k nám chtìli
pøipojit a zahrát si spoleènì volejbal - neváhejte a kontaktujte nás mailem na volejbal@mezihori.cz
V letošním roce na podzim plánujeme
vstoupit také do okresní mistrovské
soutìe smíšených drustev dospìlých (4+2). Dìti ve spoleèném drustvu

PRVNÍ ROK PROVOZU VÍCEÚÈELOVÉHO HØIŠTÌ
Máme za sebou první rok provozu nového víceúèelového høištì na návsi v Mezihoøí. Bìhem roku se nám podaøilo nastavit spoleènì se zástupci obce první pravidla uívání høištì, rezervace (kalendáø na
internetu. mail hriste@mezihori.cz), vedeme evidenci pùjèování klíèù a pøehled aktivit, které na høišti probíhají - viz tabulka.

Velké podìkování za pomoc pøi provozování høištì patøí Mirkovi Zvárovi, který zajišoval bìhem roku pùjèování klíèù a další práce spojené s provozem høištì.
Ve spolupráci s obecním úøadem chceme pøipravit projekt se ádostí o dotaci
pro vybudování zázemí víceúèelového
høištì, termín pro podání ádosti je cca
polovina února 2010. Podaøí-li se dotaci
získat, chtìli bychom pomoci s dohledem
nad realizací zázemí tak, aby mohla být

svých jubileí.
Realizovaná rekonstrukce tohoto objektu velmi vhodnì doplòuje ji vybudovaný venkovní dìtský koutek. V jarním období bude místo vybaveno venkovním stolem pro ping-pong a hracím stojanem
„ruských“ kuelek.
Jan Šíma

u v létì nebo zaèátkem podzimu v provozu šatna, venkovní sprcha a sklad pro
vybavení høištì.
ROK KINA V MEZIHOØÍ + PØEDSTAVENÍ LEDEN - BØEZEN 2010
První sezóna kina v Mezihoøí byla nelehkou zkouškou, zda se v našich podmínkách mùe podaøit zrealizovat projekt
celoroèní filmové projekce s pøedstavením alespoò jednou mìsíènì, mimo letní
sezónu v kulturním domì, a bìhem léta
pak jednou za ètrnáct dnù v letním kinì na
návsi. Šlo nám nejen o promítnutí filmù,
ale i o vytvoøení atmosféry bìhem pøedstavení, zajištìní obèerstvení a následné
posezení obèanù po pøedstavení ve výèepu nebo na návsi v Mezihoøí. Pøesto, e
se nìkterá pøedstavení nevyvedla podle
našich pøedstav, celkovì hodnotíme sezónu kladnì. Potvrdili jsme si, e pøi spojení
filmové projekce s obèerstvením a posezením mùe být projekt i pøi vysokých cenách licenèních poplatkù za veøejné projekce z DVD ekonomicky neztrátový. Vyaduje to ovšem velké nasazení a èas lidí
pøi realizaci.
Celkovì jsme v roce 2009 uskuteènili
14 pøedstavení, na která pøišlo celkem
400 divákù, tedy prùmìrnì 28 divákù
na jedno pøedstavení.
Rádi bychom Vás pozvali do Mezihoøského kina i letos - první pøedstavení probìhlo ji 9. ledna - pro dìti i dospìlé film
„Doba ledová 3: Úsvit dinosaurù“, další
pøedstavení probìhne 6. února od 18:00
- film „Austrálie“, v bøeznu plánujeme
6.3. od 18:00 film „Quantum of Solace“
(James Bond - agent 007). Podrobnosti k
filmùm naleznete také na stránkách www.mezihori.cz.
Jiøí Pluháèek
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