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Úvodní slovo
Aneb starosti pana starosty
Tentokrát mám na srdci opravdovou starost pana starosty.
Jedna z věcí, o kterou jako zastupitelstvo hodně usilujeme, je
to, aby občané měli dostatek informací o dění v obci a o tom,
čím se zastupitelstvo zabývá. A teď si nejsem jistý, jestli jsme
už tuhle záležitost dovedli k dokonalosti, nebo jestli je problém někde jinde. Jak si vysvětlit, že na setkání zastupitelstva
s občany, kde se hodnotí uplynulé funkční období, přijde
nějakých 20 lidí ze skoro 300 dospělých obyvatel? Když tedy
nepočítám samotné zastupitele a jejich blízké. Že by občany
nezajímalo, jak je jejich zastupitelé zastupují? Nebo už
všechno vědí ze zpravodaje, webových stránek obce a dalších
zdrojů? Nebo je jim prostě jen všechno jedno?
Nic není černobílé a důvodů bude patrně víc. Ale co
považuji za zásadní, je to, že to něco o naší společnosti
vypovídá. Ne jen o Soběhrdech, ale o české společnosti
obecně. Že totiž často neumíme vzít svůj občanský život do
svých rukou. Často a rádi si stěžujeme na politiky, ale když
máme možnost se přesvědčit, jak svojí práci dělají, tak prostě rezignujeme a zůstaneme doma. A když to neuděláme
na „malém hřišti“ v obci, kde žijeme, jak bychom to potom
mohli dokázat na „větším hřišti“ třeba na úrovni vlády
a ministerstev nebo dokonce na ještě „větším hřišti“, jako
je Evropská unie? Vždyť tam je politika daleko složitější
a vyznat se v ní opravdu není jednoduché.
A tak se celkem hodí zakončit tohle úvodní slovo přáním,
které mám. Rád bych vyzval všechny občany Soběhrd, kterým není lhostejné, jak se jejich obec vyvíjí, aby se přihlásili
jako kandidáti do příštích obecních voleb, které se uskuteční
na podzim tohoto roku. Ať máme všichni z čeho vybírat a ať
je budoucí zastupitelstvo opravdu silné a plné kvalitních
osobností, které Soběhrdy a ostatní osady, posunou zase
o kousek dál. Přes všechny starosti pana starosty je to hezká
a zajímavá práce, která dá člověku tolik zkušeností, jako dvě
vysoké školy. Zvlášť bych rád tuto výzvu adresoval všem
mladým lidem v naší obci. Těším se na váš zájem. Stačí
zavolat na číslo 604 294 762. Vše ostatní už připravíme
společně.
Pojďme společně změnit budoucnost. S minulostí už nic
neuděláme…
Pavel Bartík
Dvě medaile z MČR do Mezihoří
Dne 22.3. 2014 se hrálo Mistrovství ČR juniorů a veteránů v klasických šipkách v Bělčicích. Z DC Mezihoří jelo
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na turnaj i s doprovodem 7 lidí. Naši borci byli přihlášení
do 2 kategorií. Ve veteránech obsadil Renda Bulan konečné
13. místo, když ve skupině obsadil 4. místo a nepostoupil do
pavouka. V juniorkách se nejprve hrála skupina. Výsledky
skupiny: Dadová Denisa - Dadová Nikita 3:1, Dadová
Denisa - Zíbarová Martina (Blatná) 3:0 a Dadová Nikita Zíbarová Martina (Blatná) 3:0.
V následném pěkném finále zvítězila těsně naše Denisa
Dadová 4:2 nad svou sestrou Nikitou Dadovou. Denisa
tak obhájila vítězství z loňska a nominovala se na Winmau
2014. Nikita opět překvapila velice pěknou hrou po delší
pauze. Celkem na tomto turnaji hrálo 40 šipkařů. Více na
www.dcmezihori.webnode.cz
Mirek Zvára

Vernisáž výstavy obrazů
Libuše Bartůškové ze Soběhrd
úterý 13. května 2014 od 17 hodin
Restaurace U Železného dědka
Výstava bude otevřena
od 13.5. do 25.5. 2014
v otevírací době restaurace.
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek
23. května a v sobotu 24. května 2014 v obvyklých časech
(pátek 14 – 22 hodin, sobota 8 – 14 hodin). Pro Soběhrdy
a přilehlé osady je vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu.
Pokud nebudete volit v Soběhrdech, můžete si požádat o vydání
voličského průkazu a volit kdekoli
jinde České republice. O vydání
voličského průkazu můžete požádat nejpozději 8. května 2014,
osobně v době úředních hodin OÚ
nebo písemně poštou. Voličský
průkaz Vám bude vydán po 8. květnu, dříve to legislativa
neumožňuje.
Kdybyste se do voleb přestěhovali (resp. změnili svoje
trvalé bydliště) a chtěli byste hlasovat v místě nového
bydliště, OÚ Soběhrdy (OÚ původního bydliště) Vám
musí vydat „potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do EP“. Toto potvrzení předložíte volební
komisi v místě nového bydliště a ta Vás zapíše do jejich
seznamu voličů.
Volební lístky budou rozneseny do schránek nejpozději
20. května. V případě, že byste volební lístky neobdrželi,
budou k dispozici i ve volební místnosti.
Ve volební místnosti se musíte prokázat platným dokladem totožnosti. Dostanete úřední obálku, do které vložíte
1 hlasovací lístek strany, kterou chcete volit. Preferenční
hlasy můžete dát maximálně 2 kandidátům. Ty označíte
zakroužkováním. Neplatné jsou lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy
do úřední obálky. Stejně tak je hlas voliče neplatný, pokud
je v úřední obálce více hlasovacích lístků.
Starší a nemocné voliče může volební komise navštívit
s přenosnou hlasovací schránkou. Pokud chcete volit do
přenosné hlasovací schránky, zavolejte p. Baštářové na
tel. 724 98 18 78 nebo vzkažte volební komisi třeba po
sousedech.
Možná si myslíte, že jít volit do Evropského parlamentu
je zbytečné, že se nás to netýká… týká, vážení přátelé!
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Na půdě Evropského parlamentu se řeší velké množství
nejrůznějších nařízení, které musí každá členská země
dodržovat a které ovlivňují legislativu členských států.
Takže je určitě dobře, že v Evropském parlamentu je
někdo, kdo hájí naše zájmy. A když máme možnost tyhle
zástupce vybrat, tak bychom to měli udělat!
Václava Baštářová

Noc kostelů
23. května 2014
prohlídka kostela a okolí s výkladem
Soběhrdy, evangelický kostel
19 - 23 hodin
Návštěvníci budou přivítáni v kostele,
kde se mohou dozvědět základní
informace o evangelickém sboru, jeho
historii a současnosti, prohlédnout
si pásmo fotografií a shlédnout
výstavu současných obrazů.

Fotbalisté při svojí brigádě opravili lajny na hřišti
v Soběhrdech.
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Blahopřejeme
22.4. Zdeňka Kucharská
Soběhrdy 70 let
25.4. Eva Černíková
Mezihoří 70 let
28.4. František Chlistovský
Žíňánky 80 let
17.5. Zdeněk Mecka
Mezihoří 75 let

Zapište si do kalendáře

19.4.

26.4.

15 hod Velikonoční dílna pro děti - malování
vajíček, pletení pomlázek a další velikonoční
témata v obecním domku v Žíňanech
13 hod Hasičská soutěž Seniorské jaro
Čtyřkoly - za účasti borců SDH Soběhrdy
a SDH Žíňany

26.4.

Otevření rozhledny Špulka

30.4.

Stavění máje a pálení čarodějnic u obecního
domku Žíňany

4.5.

11 hodin Vernisáž výstavy obrazů
Zbyňka Mergentala

13.5.

17 hodin Vernisáž výstavy obrazů
Libuše Bartůškové

17.5.

Májové Volejbalové Mezihoří - VI. ročník

23. – 24.5. Volby do Evropského parlamentu
Dětský divadelní den v Soběhrdech
Na oslavy dne dětí 1. června 2014 plánujeme pro děti
uspořádat divadelní odpoledne. Malé děti se můžou těšit
Perníkovou chaloupku, starší děti (ale i zvídaví dospěláci)
zažijí Úžasné divadlo fyziky plné zajímavých pokusů.
O všem se včas dozvíte!
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24.5.

Okrsková hasičská soutěž v Nespekách
- účast družstev SDH Soběhrdy a SDH Žíňany

24.5.

17 hodin Premiéra hry Náměstíčko v podání
Kašparů z Mezihoří

28.6.

Soběhrdské vítání léta

12.7.

Mezihořská Volejbalová noc - VI. ročník
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Konec občanských sdružení v Čechách
Představitelé a členové občanských sdružení věnujte
chvilku následujícím řádkům.
K 31. prosinci 2013 zanikla platnost zákona o sdružování
občanů a sním i občanská sdružení, která byla registrována
u Ministerstva vnitra. Celý registr občanských sdružení
přešel pod Ministerstvo spravedlnosti, kde bude každý
spolek veden u pověřeného příslušného krajského soudu
podle sídla spolku. Legislativně řeší spolky nový občanský
zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014 a zasáhne
do fungování každého spolku.
V současné době již vzniklá a fungující občanská
sdružení byla transformována do spolků automaticky bez
potřeby účasti jednotlivých spolků, takže není nutné se
znovu registrovat či přeregistrovávat.
Právní forma musí být dle nového občanského zákoníku
uvedena v názvu spolku. A to nejpozději do dvou let (do
koce roku 2015) ode dne nabytí účinnosti nového předpisu.
To znamená, že v názvu místo „občanské sdružení“ či „o.s.“,
jak tomu bylo doposud, bude muset být uvedeno „zapsaný
spolek“ či „z.s.“ a tu to změnu provést ve stanovách a dalších vnitřních dokumentech spolku a následně je zaslat

rejstříkovému soudu k zápisu změny názvu do registru
spolků v uvedené lhůtě.
Dále spolky musí provést změny ve stanovách dle nového
občanského zákoníku a ty opět odeslat rejstříkovému soudu
a to nejpozději do tří let (do konce roku 2016) ode dne
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Už teď vaše
stanovy nemusí být platné v plném znění, pokud se některé
záležitosti ve stanovách spolku vymykají výkladu nového
občanského zákoníku, má tento zákoník navrch.
Spolky řeší nový občanský zákoník od § 214 a najdete
ho ke stažení zdarma například na www.bezplatnapravniporadna.cz. Zde najdete i další informace ohledně této změny.
Odbor legislativy, informací a poradenství Hospodářské
komory ČR vypracoval pro stávající občanská sdružení
dokument, kde uvádí příklad správného označení spolku od
roku 2014: dosavadní název – občanského sdružení „Život
dětem“ se změní na „Život dětem, zapsaný spolek“, nebo
„Život dětem, z.s.“.
Neupravení stanov a názvů spolků v uvedených termínech, může vést i ke zrušení stávajícího spolku. I když náš
Spolek lízníků má v názvu „spolek“, bez tak nás práce díky
této změně nemine.
Martin Kulíšek – Kulda, liznici@liznici.cz

Přes 40 dětí se přišlo pobavit na dětský maškarní karneval, který pro ně připravili soběhrdští hasiči.
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