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Úvodní slovo
Starosti pana starosty
Začátkem každého kalendářního roku obvykle tak
trochu bilancujeme uplynulý rok a spřádáme plány
do nového roku. A kde jinde by k tomu byl vhodný prostor, než ve starostově úvodníku v obecním zpravodaji.
Jestli něco takového očekáváte, budete asi zklamaní,
za což se předem omlouvám.
Nějaké ty plány, co bychom v letošním roce chtěli
v našich obcích změnit a udělat jako zastupitelstvo,
samozřejmě máme. Ale k nim také dostatek pokory,
která vychází z toho, že nemáme všechno tak úplně
ve své moci. Jsou věci, které nám neumožní místní podmínky, jsou chvíle, kdy nás zastaví úřady, a jsou situace,
kdy prostě něco nad námi (říkejme si tomu každý, jak
každý uznáme za vhodné) řídí naše projekty jinak, než
se nám líbí.
Velcí plánovači a lidé, kteří mění svět, jdou v takové
chvíli se silou buldozeru dál vytýčeným směrem. Šlápni
kam šlápni, padni komu padni, cíl musí být přece splněn. Jednou určitě ano. Svět, ve kterém žijeme, k těmto
lidem vzhlíží. To oni bývají na titulních stranách časopisů, vychází o nich životopisné knihy a pojmenovávají
se po nich ulice. Taky tyto lidi obdivuju a rád si o nich
něco přečtu. Ale taky už vím, že všichni takhle fungovat
nemůžeme. Buď na to prostě nemáme dost sil, nervů
nebo silný žaludek, a nebo prostě jen chceme dělat věci
jinak. Každý jsme jiný a veškerá krása světa spočívá
v originalitě. A nakonec v cíli nemusí nutně být první
ten nejsilnější nebo nejpilnější. Jen si vzpomeňme
na chytrého Honzu. Anebo možná v cíli první je, ale
ani si nestihl všimnout, kolik krásy a příležitostí cestou
minul, protože se valil kupředu s očima upřenýma
na svoji cestu.
Takže my jako zastupitelstvo budeme letos usilovat
o to, abychom nepřehlédli žádnou příležitost něco
v našich obcích vylepšit. Budeme hledat možnosti, jak
to udělat chytře, což může znamenat s malou námahou
a levně, ale také to může znamenat s něčí pomocí. A především se budeme snažit, abychom si to všichni užívali.
Starostí je na světě i tak dost.
A to je to, co bych moc přál pro letošní rok nám
všem. Abychom si všichni uměli užívat tu cestu, po které
jdeme. Každý jí máme jinou a jinudy, ale určitě všude je
na co se dívat a z čeho se radovat. To vám přeji ze srdce...
Pavel Bartík

www.sobehrdy.cz

Poznej to doma
Naše doba je v mnoha ohledech divná. Není problém
zaletět si na víkend na druhý konec Evropy a v pondělí jít
zase normálně do práce. Je snadné se po pár kliknutích
myši v počítači podívat, co se děje na náměstí na druhém konci světa. Televize nám každý den ukazuje kolik
krásných míst je v oblastech, jejichž jméno nedokážeme
ani přečíst, natož si je zapamatovat. Ale často nevíme,
jak to vypadá 150 metrů od našeho plotu. Autobus tam
nejede, pro televizi je to nezajímavé a ani telefonní signál
tam nebývá moc silný. Ale přesto tam může být krásně
a máme to na dosah ruky.
Rozhodli jsme se tedy obohatit náš zpravodaj
o hádanku, ve kterém vám otiskneme fotografie z nějakého místa takříkajíc v našem rajonu a necháme vás
hádat, kde to je. Kdo uhádne, ten žádnou odměnu
nedostane. Byl odměněn už tím, že na to místo došel
a pokochal se zdejší krásou. Kdo neuhodne, tomu v dalším čísle zpravodaje napíšeme, kde to je a on si tam může
naplánovat minivýlet.
První kolo je na rozehřátí a věřím, že bude pro všechny
snadné. Další už budou trochu těžší :-)
Pavel Bartík
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Rok 2015 v evidenci obyvatel
Na začátku roku je vždycky zajímavé si ohlédnout
a zhodnotit, co nám uplynulý rok dal a vzal. Nechám
teď za sebe v tomto směru mluvit informační systém
evidence obyvatel. Jen pro úplnost ještě musím dodat, že
uvedené počty budou vždy vycházet dle trvalého pobytu
a pokud nebude uvedeno jinak, vždy se bude jednat
za data pro celou obec včetně osad.
V roce 2015 se narodily 4 děti (v Soběhrdech 2 kluci
a 1 děvče, v Žíňánkách také 1 děvče). Rozloučili jsme se
se třemi občany, tentokrát to byli všichni žíňanští. Jak
si lze snadno spočítat, přirozený přírůstek je 1. Do vsi
se přistěhovalo celkem 18 lidí a odstěhovalo se 14 lidí.
Taktéž migrační přírůstek je kladný a je roven 4. Celkový přírůstek je tedy 5. K 31.12.2015 v Soběhrdech žije
celkem 403 obyvatel (Mezihoří 77, Phov 16, Soběhrdy
259, Žíňánky 31 a Žíňany 20).
Nejstarším občanem je pan František Kříž z Mezihoří,
který letos oslaví krásné 95. narozeniny. Nejmladší
občankou je Emička Priknerová ze Soběhrd (maminka
Míša je rozená Pávová ☺), je jí 5 měsíců.
Hezky se nám ty naše vesničky rozrůstají… tak jen
tak dál!
Václava Baštářová
Nejstarší místo v Soběhrdech čeká proměna
Většina z nás asi ví, kde je původní historické centrum Soběhrd. Je to v místech mezi domy č.p. 1 a 3. Zde
je nyní nevzhledný rybníček a jeho okolí plné náletových keřů a kopřiv. Je to místo, kde stávala někdy ve 12.
až 14. století původní tvrz, kolem které následně obec
vznikla. Upozorňuji historické hnidopichy, že uváděná
století jsou pouze můj soukromý ničím nepodložený
odhad. První zaznamenaná písemná zmínka o tvrzi
je z roku 1360, jak vědí všichni pozorní čtenáři knihy
Soběhrdy 650 let – Kronika obce. Ale je zřejmé, že tvrz
zde stála již dávno před tím, protože zmínky o pánech
„ze Soběhrd“ je možné v historii nalézt už před tímto
letopočtem.
Ale o historii nám nyní až tolik nejde, i když i ona
bude součástí proměny. Jde nám spíše o to, abychom
tomuto významnému místu vrátili důstojnou roli,
jakou si s ohledem na svůj historický význam zaslouží.
V letošním roce tedy toto místo projde významnou
úpravou. Letošní práce se odehrají v okolí rybníka,
na jeho vyčištění a odbahnění přijde řada později.
S ohledem na výši nákladů se budeme snažit získat na to
nějaké dotační prostředky. V nejbližší době tedy dojde
k vyčištění prostoru kolem rybníka, kde by následně
měla vzniknout „klidová zóna a místo pasivního odpočinku“. Určitě bude možné si zde sednout na lavičku
a přemítat o našich společných kořenech. Určitě bude
na místě několik infopanelů věnovaných historii obce
a životu zde. Možná zde vznikne malé ohniště pro
případné společné posezení. Určitě přibude několik
stromů, které by časem měly nahradit bývalou řadu
ořechů podél cesty a zcela jistě také zasadíme vrbový
koutek, aby měli koledníci kam chodit na proutí. Další
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možnosti vylepšení tohoto místa jsou na nás na všech.
Pokud máte nějaký nápad, jsme otevřeni.
A abychom si to společně mohli užít a nebyla to jen
akce, na kterou se díváme z okna, tak zvu všechny,
kteří chtějí přiložit ruku k dílu a přičinit se na místě,
aby přišli v sobotu 13. února 2016 v 9.00 na místo
v pracovním oděvu a přičinili se vlastní silou o to, že
Soběhrdy budou ještě hezčím místem k životu. Občerstvení, dobrá nálada a možnost měnit svět kolem sebe
budou samozřejmě k dispozici. Těším se na vás...
Pavel Bartík
Dílničky pro děti
Milé maminky, chtěli bychom u nás v herničce Kůlničce začít vést kroužek pro děti (věkově neomezeno)
ať už s maminkami nebo bez :) Bylo by to pravidelně
vždy 1x týdně hodinka odpoledne (přesný čas upřesním). Vedla bych to já (Jana Špidrová) a moje mamka
(Jana Rezková). S dětmi bychom vyráběli, tvořili, učili
se básničky, zpívali a zkrátka si hráli. Kroužek by byl
od února do června a byl by zakončen besídkou pro
rodiče. Vstup by byl zdarma. Jen byste si občas přinesli
nějaké pomůcky na daný výrobek, který bychom chtěli
s dětmi dělat. Budu ráda, když se sejdeme v hojném
počtu. Prosím tedy o vaše přihlášky či dotazy na můj
e-mail jana.spidrova@seznam.cz. Poté budu již informovat rodiče, kteří projevili zájem.
Děkuji a budeme se na Vás těšit.
Jana Špidrová

Sbory dobrovolných
hasičů Mezihoří a Žíňany
Vás srdečně zvou na Maškarní
ples „Z pohádky do pohádky“,
který se uskuteční
v sobotu 6. února 2016 od 19:30
v kulturním domě Mezihoří.
K veselé zábavě a bohaté tombole
tempo rozjedou, hity zahrajou,
nejlepší masky ocení (a narozeniny
oslaví) Franťák Rock & pořadatelé

www.sobehrdy.cz

Hasičský ples
Dne 9. 1. 2016 uspořádali soběhrdští hasiči již tradiční hasičský ples. Již při přípravách, kdy nám po rozmístění stolů s rezervací zbyl pouze jeden volný stůl,
bylo jasné, že obliba našeho plesu stoupá, a účast hostů
bude slušná. Proto jsme si raději připravili několik židlí
navíc. Již deset minut před oficiálním zahájením jsme
zjistili, že to je pořád málo, a museli jsme ještě přidat.
A hosté stále chodili. Krásný pocit úspěchu lehce
narušovala nerudovská otázka, kam s nimi. Sál je malý
a nafouknout bohužel nejde. Ale nakonec jsme všechny
hosty usadili, i když někteří museli sedět ve výčepu.
Tak obrovská účast nás velice potěšila a dokázala nám,
že to, co děláme, děláme dobře. K tanci a poslechu nám
hrála skupina (Po)KROK, která nám zahrála výborný
mix dechové hudby, ploužáků, filmových hitů, rocku
i spousty dalších žánrů. Parket se velice rychle zaplnil
a vydržel tak téměř celý večer. V průběhu večera byla
možnost zakoupit si tombolu, ve které bylo spoustu
hodnotných i praktických cen, a o půlnoci proběhla
dražba hlavní ceny, poukazu na třicetilitrový sud piva.
Celý večer proběhl v duchu zábavy a přátelského posezení a doposud nevím o žádné negativní reakci. Chci
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, dárcům cen do tomboly i všem, kteří nás
potěšili tím, že přišli a dobře se bavili. Již nyní se těším
na další ročník a setkání s Vámi všemi.
Jiří Strachota, SDH Soběhrdy

Zapište si do kalendáře
6. 2.
6. 2.
13. 2.
19. 2.
5. 3.

Zabijačka v Soběhrdech
Maškarní ples v Mezihoří
Brigáda – rybník v Soběhrdech
Retropárty u Železného dědka
Dětský karneval v Soběhrdech

V Soběhrdech třídíme (téměř) nejlépe!
Středočeský kraj každoročně vyhlašuje soutěž
„My třídíme nejlépe“, ve které se hodnotí úspěšnost
jednotlivých obcí ve třídění odpadu. Všechny obce
jsou dle počtu obyvatel rozděleny do 4 kategorií.
Hlavní hodnocení se počítá podle množství vytříděného papíru, plastu a skla na 1 obyvatele a 1 rok.
Doplňkové hodnocení zohledňuje např. zda se v obci
sbírají kovy, nápojové kartony, čiré sklo nebo jaká je
hustota sběrné sítě. V kategorii obcí do 499 obyvatel
soutěžilo celkem 626 obcí. Hádejte, na jakém místě
jsme skončili? Na úžasném 10. místě!!! A jsme první
v této kategorii z okresu Benešov. To je krásný úspěch,
viďte☺! V ostatních kategoriích se v první desítce
míst umístily z benešovského okresu jen Čtyřkoly
a Benešov.
Odměna od Středočeského kraje je sice určena
pouze pro první místo, ale nám to nevadí. My na sebe
můžeme být náležitě hrdí, jak zodpovědně se k této
problematice stavíme. Naši potomci nám budou jednou určitě vděční, že se snažíme pečovat o své životní
prostředí.
Václava Baštářová
Chcete získat výhodnější a levnější dodávky elektřiny a plynu?
Společnost dTest, o.p.s. připravila nový projet, který
pomůže spotřebitelům získat výhodnější a levnější
dodávky elektřiny a plynu. Projekt spočívá v uspořádání hromadné změny dodavatelů energií www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz, do níž se může zapojit každý
spotřebitel, který má na své jméno vedené odběrné
místo v kategorii domácnost. Registrace je jednoduchá,
zdarma a zcela nezávazná.

Blahopřejeme
11. 3. Libuše Veisová,
Soběhrdy 90 let
22. 3. Drahuše Bohatová,
Soběhrdy 70 let
6. 4. Růžena Pitelková,
Soběhrdy 80 let

www.sobehrdy.cz

Jak funguje hromadná změna dodavatelů s dTestem?
1. Přihlásit se lze do 10. února 2016 na stránce
www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz, kde rovněž získáte
bližší informace.
2. V aukci dodavatelů dTest vyjedná nejlepší možnou
nabídku pro všechny spotřebitele.
3. V březnu 2016 bude nabídka zaslána spotřebitelům
a ti se rozhodnou, zda ji přijmou.
4. O další náležitosti spojené se změnou dodavatele se
postará nový dodavatel.
Společnost dTest i nadále nabízí bezplatné poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní
lince 299 149 009 (prac. dny 9 – 17 hodin) a službu pro
mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz.

3

nejsušším naopak rok 2003 s 312 milimetry (tento
rok má tak 3 měsíce s nejnižšími měsíčními srážkami za celou dobu měření). Nejdeštivější měsíc pak
byl červen 2013 s 184 milimetry. Detail jednotlivých
měsíců v roce je v tabulce dole.
Při pohledu na tabulku zjistíme, že 7 let je srážkově nadprůměrných, 3 přibližně průměrných a 5
podprůměrných. Níže v grafu jsou patrné rozdíly
mezi nejsušší, nejvlhčím a průměrným rokem.
Je poměrně jasně vidět, že hlavní a rozhodujícím
období jsou zejména měsíce květen až září. Zejména
zde se rozhoduje, jaký to je rok. Za tuto „krátkou“
dobu měření jsem nenašel žádný trend, každý rok
je u nás jiný a žádný se zatím neopakuje v nějaké
periodě.

Byl rok 2015 suchý rok…?
Celý minulý rok jsme se mohli dočíst v novinách,
slyšet v rádiu, vidět v televizi informace o tom, že
tento rok byl extrémně suchý. Ano, rozhodně nebyl
z nejdeštivějších. Rozhodně byl hodně ovlivněn
lokálními podmínkami – zažil jsem dny, kdy u nás
ani kapka, i když bylo všude černo skoro jak ve tmě.
Dny, kdy se toužebně vyhlížená a jasně směřující
bouřka s pořádnou zálivkou na vysušenou zahrádku
odrazila od Chlumu a byla pryč. Dny, kdy v se
Žíňanech příjemnou přeháňkou pěkně zalilo a vedle
v Soběhrdech se ani neumyl prach ze silnic. No prostě hodně zvláštní rok.
Rozhodl jsem se zde zveřejnit své dlouhodobé
měření srážek, které děláme v Žíňanech již od roku
2001. Tehdy jsme se s mým dědou – panem Topolem
rozhodli, že budeme měřit, kolik naprší. Důvodem
našeho rozhodnutí byl srážkoměr, který jsem dovezl
ze svého pobytu z Norska, kde jsem měl možnost
jako student trávit půl rok prací na statku. Tamější
sedlák dlouhá léta měřil srážky a dokázal podle
napršeného množství odhadnout, co se bude na poli
dít a co se urodí. Matematika je v tomto jednoduchá – jeden milimetr naměřených srážek odpovídá
1 litru vody spadlému na 1 metr čtvereční plochy
půdy. Pro sněhové srážky jsme použili měřítko –
1 cm sněhu odpovídá 1 milimetru vody.
Je třeba říct, že používaný srážkoměr je běžně
dostupný, jaký koupíte v každém obchodu pro
zahrádkáře a kutily. Z toho důvodů se nechci jakkoliv bít za absolutní přesnost údajů - jak se v některých řemeslech říká „…milimetr žádná míra…“.
Přesto jsou tato dlouhodobá čísla poměrně zajímavá.
Za těch 15 let výsledky ukazují, že v tomto období
spadlo ročně průměrně 585 milimetrů srážek.
Nejdeštivějším rokem byl rok 2012 s 760 milimetry,

Jaký tedy byl rok 2015? Byl možná srážkově
zvláštní, ale u nás v podstatě průměrný. Poslední tři
měsíce roku jsou například nejdeštivější za posledních 15 let.
Tak jako v životě i se srážkami platí, že když
něčeho je málo, je to špatné. Když je něčeho moc,
tak to také nebývá dobré. Přejme si tedy, aby i toto
platilo v dalších letech. A třeba za dalších 15 let zde
přidám nové údaje a budeme si moci ukázat, jaké to
byly roky ☺
Jan Šíma

Data srážek v mm za měsíc
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Průměr

Leden

21

5

28

10

37

25

55

12

15

80

0

97

61

13

36

33

Únor

25

37

8

23

51

25

47

8

24

5

3

34

58

1

17

24

Březen

28

22

12

45

13

24

31

39

63

29

26

22

18

50

25

30

Duben

17

7

18

22

22

42

2

35

8

26

37

33

23

37

37

24

Květen

22

24

57

61

100

94

90

70

75

106

50

39

102

102

55

70

Červen

62

79

13

85

68

138

80

38

62

32

91

81

184

26

74

74

Červenec

77

151

58

59

162

63

73

55

89

96

180

136

30

81

39

90

Srpen

38

130

25

54

91

122

89

53

50

136

62

122

101

42

74

79

Září

91

76

29

59

61

84

122

13

8

80

43

54

47

117

23

61

Říjen

21

56

36

24

9

26

16

59

57

5

37

40

42

43

87

37

Listopad

35

51

10

42

6

42

78

16

19

57

5

23

26

17

76

34

Prosinec

32

34

18

12

47

21

16

39

23

20

21

79

1

38

29

29

Celkem

469

674

312

496

667

706

699

437

493

672

555

760

693
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