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ÚVODNÍ SLOVO
Øíká se, e s pøicházejícím jarem na
nás padá jarní únava. Letošní rok bude
pro nás všechny, kteøí se aktivnì úèastníme práce pro obec zøejmì asi jiný. Na únavu tak nìjak není èas. Rozjetých projektù
je celá øada a vìtšina z nich finišuje ke svému konci. Myšleno tím stavu, kdy samotné realizaci projektu nic nebrání. Tedy a
na tu drobnou okolnost, e nikdy není
dost penìz, kolik by bylo tøeba.
Namátkou mùeme pøipomenout napøíklad rekonstrukci budovy OÚ v
Sobìhrdech. Od projektanta máme nyní k
dispozici první verzi projektu a smìøujeme k tomu, aby do 30.èervna byl projekt
dokonèen. Nová podoba budovy dostává
konkrétnìjší obrysy, a kdo s ní pøišel do
styku, tak se zaèíná tìšit jak se nám naše
ponìkud omšelá „radnice“, DOUFEJME,
promìní v pøívìtivou venkovskou stavbu
nabízející mnoství vyuití pro rùzné úèely.
Projekt zásobování našich obcí je velkou akcí, která svým rozsahem nemá v
historii našich obcí zøejmì obdoby jak z
hlediska plošné realizace témìø ve všech
èástech obce, tak s ohledem na znaènou
finanèní nároènost. Ale kdo z nás se nebojí podívat pravdì do oèí, tak ví, e jinou
monost vlastnì ani nemáme. Bez vody
si v našem století neumíme ivot pøedstavit a stávající øešení je naprosto nevyhovující. DOUFEJME tedy, e se nám poda-

øí projekt dotáhnout do úspìšné realizace,
i kdy v tomto pøípadì nemùeme jistì
uvaovat v horizontu let, ale spíše desetiletí.
Naši sportovci, kteøí mimochodem velmi dobøe reprezentují naši obec v rámci
okresu (2 mládenické týmy, 2 drustva
dospìlých pravidelnì na medailových pozicích navíc s prestiním titulem JEDENÁCTKY ROKU) nemají odpovídající materiální podmínky a pokud chceme naší
mládei nabízet spíše alternativu sportu a
pohybu, ne drog a lumpáren, musíme pokraèovat v realizaci projektu nového sportovního areálu. Obrázky u asi vìtšina z
Vás mìla monost na nìkteré z akcí
shlédnout, ale moná ještì nevíte, e neexistující sportovní areál má u i svùj název
„U lávek“. Projektant nyní zpracovává po
studii samotnou projektovou dokumentaci a do konce letošního roku bychom mìli
mít stavební povolení. I zde budeme odkázáni na získání dotace pro realizaci projektu, ale dobré je, e ji nyní zaèalo shromaïování penìz ze strany obèanù a
podnikatelù, kteøí mají rádi sport a chtìjí
pomoci. V nìkterém z dalších èísel zpravodaje se tomuto tématu budeme urèitì
více vìnovat. Nyní DOUFEJME, e se nového sportovního areálu sportovci doèkají døíve, ne se z dìtí stanou dospìlí a z dospìlých dùchodci.
Kromì tìchto projektù, které jsou zamìøeny na praktické vìci potøebné k plnohodnotnému ivotu, také pracujeme na tom, abychom odstranili z našich obcí místa,
která nejsou dùstojná nebo ještì vylepšili

místa, která jsou centrem spoleèenského
ivota. Do 30.èervna bychom mìli mít dokonèené projekty pro obnovu veøejných
prostranství. Konkrétnì se jedná o úpravu prostor Panelky v Sobìhrdech (její souèástí by mìla být i oprava kanalizaèního
øádu), revitalizace prostor kolem rybníèku
v místì bývalé historické tvrze v Sobìhrdech a prostor návsi v íòánkách. DOUFEJME, e i tyto projekty se podaøí dotáhnout v dohledné dobì postupnì k realizaci.
K tomu všemu se nám mílovými kroky
blíí konec èervna, kdy je na programu významný historický okamik oslavy 650. výroèí první zmínky o Sobìhrdech v historii.
Kniha o historii obce je odevzdána do tisku a moná právì v dobì, kdy ètete tyto
øádky, z tiskárny ještì teplá zamíøí k našim domovùm. V rámci hlavního dne
oslav si ji bude moci zakoupit kadý z nás.
Bude po další staletí pøipomínkou toho,
jak jsme si my i naši pøedci v našich konèinách ili. DOUFEJME, e se oslavy vydaøí podle plánù. Okolnosti, které je moné
ovlivnit, jsou pøedmìtem dennodenních
èinností zhruba desítky lidí, která je nyní
do pøíprav zapojena (jejich poèet kadý týden roste) a to ostatní (pøedevším poèasí)
musíme svìøit do rukou vyšší moci.
A takto bychom mohli rekapitulovat další úkoly a projekty, na kterých pracujeme.
Je jich víc, ne dost. DOUFEJME tedy, e
se vše podaøí, jak je plánováno ku prospìchu nás všech. A také DOUFEJME,
e nás doufajících bude dostatek.
Pavel Bartík

Kde je voda, tam je ivot - ll.

Hody, hody, doprovody....

Ve zpravodaji, který vyšel poèátkem øíjna 2009, jsme Vás poprvé informovali o prvních krocích, které zastupitelstvo uskuteènilo
s cílem vyøešit zásobování našich obcí pitnou vodou. Jsem rád,
e Vás ji nyní mùeme informovat o prvních výsledcích, které s
touto aktivitou souvisejí. V lednu byly v lokalitì pod Phovem na pozemcích, které obec vykoupila od soukromých vlastníkù provedeny dva prùzkumné vrty, jejich cílem bylo zjistit jaký je stav hladiny spodní vody, jaká je vydatnost vytipovaných pramenù a také
posoudit prvotními zkouškami kvalitu vody v této lokalitì.
Na základì pøepokládaného mnoství pøipojených domácností
byla stanovena potøebná vydatnost zdrojù vody na zhruba 0,8 litru/sekundu. Podle prvních èerpacích zkoušek je vydatnost vrtù
kolem 1 l/sekundu, co je pro naše úèely dostateèné. První èerpací zkoušky o délce 6 hodin potvrdily, e vrty vykazují stálost hladiny vodního sloupce a pokles v prùbìhu tìchto èerpacích zkoušek byl v rámci oèekávané tolerance. Oba vrty jsou hluboké 50
metrù a je v nich cca 48 metrù vodního sloupce. Pøi šestihodinopokraèování na stranì 2

Je pìkné, e se u nás stále dodrují nìkteré venkovské tradice,
jako je tøeba koledování o Velikonocích.

www.chopos.cz
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Kde je voda, tam je ivot - ll.
pokraèování ze strany 1
vém èerpání poklesla hladina zhruba o 68 metrù. Vrty i prùzkumné geologické posouzení bylo realizováno z vlastních finanèních zdrojù obce.
Co tedy bude následovat dále? V první
øadì pøedevším velká èerpací zkouška,
pøi které bude z vrtù voda èerpána nepøetritì dva týdny. Tato èerpací zkouška by
mìla definitivnì potvrdit, jestli je pøítok vody dostateèný a jestli bude skuteènì vody
dost pro všechny. V záloze máme ještì
jedno vytipované místo nedaleko stávajících dvou vrtù, kde by mohl být v pøípadì
potøeby realizován tøetí vrt. Ale vìøme, e
to nebude tøeba a ušetøíme èást finanèních prostøedkù na další aktivity. Dále probìhne geodetické zamìøení všech míst,
kudy by mìl vodovodní øád procházet pøímo v jednotlivých obcích (Sobìhrdy, Mezihoøí, Phov). Ihned po dokonèení tìchto
geodetických prací zaène projektant zpracovávat projektovou dokumentaci pro
Územní øízení. Pokud probìhne vše dle
oèekávání, tak by tato dokumentace moh-

la být hotová do 30.6.2010 a následnì
ihned zapoène samotné Územní øízení,
ve kterém se zajišují souhlasy pøíslušných organizací s umístìním stavby (tedy
zdrojù, vodojemu i vodovodního øádu).
Územní øízení by mìlo probìhnout v druhé polovinì letošního roku.
Po jeho dokonèení nastanou dvì dùleité etapy. Jednak zaèneme pøipravovat
ádost o dotaci na realizaci celého projektu, a jednak bude projektant zpracovávat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci akce. Oba kroky se
urèitì pøeklenou do roku 2011 a je tedy tìší odhadnout další postup a èasový harmonogram. Nicménì vše smìøujeme k tomu, aby mohly být do konce roku 2011 dokonèeny všechny pøípravné práce ze strany obce, a budeme èekat, jestli se nám podaøí získat dotaci na realizaci akce.
Povaujeme tento projekt za nejdùleitìjší úkol pro následující dekádu a ze strany stávajícího i budoucích zastupitelstev
by mu mìla být vìnována náleitá pozornost.
Pavel Bartík

Asistenèní sluby pro seniory a nemocné
Na veøejné schùzi se objevil dotaz, na
koho se mùe èlovìk obrátit, dostane-li
se do zdravotních problémù a potøebuje v
této svízelné situaci pomoci v bìném ivotì. Zapátrali jsme v okolí Sobìhrd a vypátrali jsme èerèanské obèanské sdruení TØI, které nabízí mimo jiné i následující
sluby:
Domácí zdravotní péèe
Domácí zdravotní péèe je urèena pacientùm, kteøí mohou být doléèeni ve vlastním sociálním prostøedí, a laická péèe je
nedostaèující. Pacientovi umoòuje setrvat ve známém prostøedí a zlepšuje se
tak jeho psychický a zdravotní stav, zkrátí
se doba pobytu v nemocnici. Péèe je hrazena zdravotními pojišovnami na základì indikace lékaøe. Je urèena pro dlouhodobì nemocné pacienty, pro pacienty propuštìné z hospitalizace a pro pacienty po
úrazech. Jako pøíklad poskytovaných èinností lze uvést: pøevazy, pohybová edukace, ošetøování koních defektù a bércových vøedù, aplikace lékù, infuzí a mastí nebo napø. cévkování a péèe o moèové
katetry. Pro konzultaci a pøípadné objednání se mùete obrátit na tel. èíslo: 317
722 046, mobil 731 479 646.

Asistenèní auto
Auto asistence je sluba, jejím cílem je
pomoci starším a omezenì pohyblivým
spoluobèanùm pøi pohybu ve mìstì (lékaø, úøady, kulturní zaøízení apod.). Tato
sluba je souèástí komplexu asistenèních
slueb a jde o provozování osobního auta, které bude na ádost klienta pøistaveno a odveze klienta na poadované místo. Obsluha vozu mùe klientovi pomoci
pøi nastupování a vystupování z vozu, pøíp. ho doprovodit. S øidièem je té moné
domluvit èekání a odvoz zpìt. Sluba je
hrazena klientem, 1 kilometr stojí 8 Kè, doprovod asistentky je za 60 Kè za 1 hodinu.
Telefon je 777 333 939.
Václava Šímová

Zapište si do
kalendáøe
17.4. Mistrovství ÈR v klasických šipkách juniorù, ákù a veteránù v Mezihoøí
24. 4. Brigáda - úklid Sobìhrd
24. 4. Hasièská soutì Seniorské jaro
ve Ètyøkolech
25. 4. Sbìr elezného šrotu v Sobìhrdech a ve Phovì
9.5. Slávek Klecandr - recitál v evangelickém kostele
22. 5. Okrsková hasièská soutì
28. - 29.5. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
5.6. Dìtský den
12.6. Brigáda - úklid Sobìhrd
12.6. Sbìr nebezpeèného a velkoobjemového odpadu
13.6. Pøednáška ivot na konopišském panství (Dr. Chramosta)
20.6. Fotbalový maratón
26.6. Oslavy 650. výroèí zaloení obce
Sobìhrdy

íòanská zatáèka
Na podzim minulého roku byla pøi dopravní nehodì zdemolována autobusová zastávka u íòan. Letos na jaøe
byla z vyplacené pojistky zakoupena
nová èekárna. íòanští hasièi krásnì
vyèistili pøilehlou zarostlou zatáèku, díky jim za to! Teï mùeme doufat, e si
nikdo nedovolí do tìchto míst vyhazovat odpadky, protoe na nìj bude ze silnice vidìt… Ten, kdo zde vyhodil napø.
tyto odpadky, asi neví, e je mohl bezplatnì umístit do nádob na tøídìný odpad. Jak by to vlastnì mohl vìdìt, nìkterá zvíøata mají malièký mozek…
Václava Šímová

Pùjèovna zdravotních a kompenzaèních pomùcek
V pùjèovnì si lze za pøimìøený poplatek
pùjèit napø. el. polohovací lùko, chodítko, invalidní vozík, koncentrátor kyslíku,
zvedací zaøízení do vany, toaletní idle
apod. Pùjèovna se nachází v Benešovì
na adrese Jana Nohy 1352 (areál PCB naproti celnici), telefon 317 722 046 nebo
605 276 114. Na této adrese je také poskytováno sociální poradenství, telefon je
605 110221.
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Vznik nového spolku v Mezihoøí
Zaèátkem tohoto roku se pár lidièek, co
se nìjakým zpùsobem zajímají o pivo, rozhodlo zaloit obèanské sdruení, týkající
se právì tohoto tématu. Slovo dalo slovo
a v lednu 2010 jsme zaloili Obèanské
sdruení Spolek lízníkù.
Proè tento název? V dávných dobách
byl lízník váený mìšan, který dohlíel
na kvalitu piva ve svém mìstì. Obcházel
pivovary a krèmy, kde zjišoval kvalitu piva. Pivo se lízníkem zkoušelo šest a osm
dní pøedtím, ne bylo vystaveno a v místních krèmách prodáno.
Kontroloval, zda je správnì uleelé,
jestli není øedìné a dùraz kladl pøedevším
na jeho chu, vùni a pouité suroviny. Pokud nìkdo doléval pivo vodou, dopouštìl
se tzv. „studené várky.“ Jeho úkolem byla
ale i kontrola toho, jestli krèmáø toèí správnou míru.
V dobách, kdy se pivo ještì neprokvášelo tak hluboce, zùstávalo v nìm velké
mnoství neprokvašených cukrù, tudí bylo pivo dosti sladké a lepivé. Právì tady
pøišel na øadu jeden z hlavních úkolù lízníka. Provádìl toti zkoušku pøilepením se.
Vzal si na sebe koené kalhoty a v krèmì
vylil pivo na lavici, na kterou se posadil a

zaèal „líznit“. Kdy usoudil, e tuto èinnost
vykonává dostateènì dlouho, zvedl se, a
jestlie mu zùstala lavice pøilepená na zadek, bylo pivo poctivé. Pokud tomu bylo
opaènì a lavice zùstala na zemi, byl krèmáø potrestán.
Lízník mohl být i zamìstnancem pivovaru, jeho produkty mìl na starost. Toto
pivo pak kontroloval i v krèmách, kde se
èepovalo. Dnes by se takovému lízníkovi
øíkalo ochutnávaè èi degustátor. Do dnešní doby nám z toho slova zbylo: „To jsme
se vèera ale lízli“.
Èinností spolku lízníkù není jen ochutnávání, ale i poznávání pivních stylù, kultur, pivní turistika, exkurse do nejrùznìjších institucí, poznávání vlivù piva na
zdraví lidského organismu a z velké èásti
výroba domácího piva.
Spolek lízníkù zaloilo 5 zakládajících
èlenù, kteøí tvoøí radu lízníkù, pøièem kadý má danou svou funkci. Vše spravuje
vrchní lízník, jeho zástupcem je skorovrchní lízník, funkci ekonoma zastává peòouzolízník a zbylí dva èlenové jsou lízníci rady lízníkù, mající za úkol øešit všechny ostatní potøebné záleitosti.
V souèasné dobì má spolek 19 èlenù,

pøièem nejvìtší nábor se uskuteènil
13.3.2010 na pivnì - hudební akci v klubové hospùdce „U Záviše“ se sídlem u vápenky v Mezihoøí. V nabídce zde bylo nìkolik známých i ménì známých druhù toèeného piva, jako napø. tmavý Ferdinand,
pšenièný Velen èi svìtlý Rakovník. Pro zájemce byla i monost ochutnávky piva domácího.
Pokud byste se chtìli o spolku dozvìdìt nìco víc, nebo byste mìli zájem zúèastnit se nìkteré ze spolkových akcí, tak
neváhejte napsat na liznici@liznici.cz
Za Spolek lízníkù vrchní lízník
Martin Kulíšek „Kulda“

Zprávy Policie ÈR
Nález nevybuchlé munice z 2. svìtové války
V dopoledních hodinách 3.dubna oznámil obèan na linku 158, e pøi tìbì døeva,
v lesním porostu u skládky poblí obce Pøibyšice, nalezl pøedmìt, který pøipomíná
granát. Na místo se dostavila hlídka z Obvodního oddìlení Týnec nad Sázavou.
Policisté ve ztrouchnivìlém paøezu zjistili
zarostlý rezavý kovový pøedmìt délky 30
centimetrù o prùmìru 10 centimetrù, který nápadnì pøipomíná nevybuchlou munici, a místo nálezu zabezpeèili. Na místo

www.chopos.cz

se dostavil pyrotechnik, který uvedl, e se
jedná o nevybuchlý minometný granát ráe 82 milimetrù pocházející z druhé svìtové války. S ohledem na skuteènost, e
se jednalo o nebezpeènou ostrou munici,
rozhodl pyrotechnik o jejím zneškodnìní.
Na místì byla uzavøena doprava a kolem
jedenácté hodiny došlo v lesním porostu
u obce Pøibyšice ke zneškodnìní granátu.
nstrm. Diana Škvorová

Blahopøejeme k významným
ivotním výroèím:
16. 4. Josef Topol, íòany 80 let
10.5. Hana Bohatová, Sobìhrdy 70 let
21.5. Josef Rosa, íòany 75 let

3

informace
POMNÍK MISTRA JANA HUSA PØED EVANGELICKÝM KOSTELEM
Po dohodì s presbytery Sobìhrdského
evangelického sboru jsem zadal návrh
úpravy pomníku mistra J. Husa významnému souèasnému èeskému akademickému sochaøi È. Suškovi. Pomník bude
tvoøit ulový kámen z okolí Sobìhrd, který
bude provrtán a bude tak propouštìt svìtlo. Svìtelná symbolika patøí ke køesanství a bude dobøe odpovídat i Husovu odkazu.
È. Suška bude pøítomen na vernisái
svých grafik a pøislíbil, e pøiveze první
verze návrhu úpravy pomníku.
Cena pomníku samozøejmì bude mnohonásobnì pøevyšovat monosti Sobìhrdského sboru. Vše se bude odvíjet od
monosti získání dotace èi grantu pro podporu kultury v obcích. Pøedpokládáme, e
obnova Husova pomníku by mìla èasovì
odpovídat blíícímu se šestistému výroèí
upálení mistra Jana Husa v roce 2015.
Bliší informace o Èestmíru Suškovi:
http://www.suska.cz/cv.htm
Výstava bude otevøena do konce èervna. Pøedpokládáme, e souèástí výstavy
budou také návrhy pomníku.
Pokud se zámìr zdaøí, Suškova socha
mùe v budoucnu pøitahovat do Sobìhrd

milovníky umìní a stát se tak další dùleitou památkou obce Sobìhrdy.
Petr Turecký

FOTO: Pou k Husovu pomníku v roce 1915,
faráø Jan Vladimír Šebesta (èinný v Sobìhrdech
1905-1919)

Popelnice na bioodpad
Firma na odvoz odpadu nám nabídla svoz bioodpadu. Jedná
se o hnìdé popelnice, do kterých lze ukládat napø. listí, trávu, plevel, zbytky rostlin, døevné štìpky ze stromù a keøù, piliny, hobliny, ovoce, zbytky zeleniny, spadané ovoce, kávovou sedlinu nebo skoøápky od vajec. Do nádoby nepatøí napøíklad zbytky jídel,
jedlé oleje, maso, kosti, uhynulé zvíøectvo, zneèištìné piliny a
hobliny nebo biologicky nerozloitelné odpady.

Volejbalový klub Mezihoøí
SPORTOVNÍ OBLAST
Volejbal v Mezihoøí - na jaøe a v létì
2010 pøipravujeme na høišti v Mezihoøí
druhé roèníky turnajù:
- Májové Volejbalové Mezihoøí (MVM 29. kvìtna 2010) - budeme bojovat o putovní hlavní cenu „Mezihoøská májka“
- Dìtský volejbalový turnaj - èerven
2010 - turnaj pøipravuje naše mláde - naše volejbalové nadìje
- Mezihoøská volejbalová noc - èervenec 2010 - turnaj pod noèní oblohou bì-

Bioodpad bude sváen v intervalech od 1.5. do 30.10. jednou týdnì, od 1.4 do 30.4. a od 1.11 do 30.11. jednou za ètrnáct dní a v zimních mìsících,prosinec, leden a únor a bøezen
jedenkrát v mìsíci.
Cena roèního svozu je pro 120 litrovou popelnici 1045,- Kè,
pro 240 litrovou popelnici 1248,- Kè. Pro letošní rok by byl poplatek úmìrnì menší, protoe svoz by zaèal v prùbìhu kvìtna.
K tomu, aby se bioodpad zaèal sváet, je nutný zájem minimálnì 10 domù. Proto, máte-li o svoz bioodpadu zájem, ozvìte se osobnì nebo na telefon 724 98 18 78 (V. Šímová), 604
294 762 (P. Bartík) nebo na obecní e-mail:
sobehrdy@chopos.cz.
Václava Šímová

hem letní noci
Plánujeme také pøihlášení našeho drustva do Vlašimské amatérské volejbalové
ligy - soutì je celoroèní, 1. kolo zaèíná
u 24. Dubna).
LETNÍ KINO V MEZIHOØÍ
Pokraèujeme u druhým rokem také v
organizování pravidelných filmových
pøedstavení jednou mìsíènì. Od èervence do záøí pøipravujeme další sezónu letního kina. Projekce budou probíhat na

návsi na ploše víceúèelového høištì, bìhem promítání bude také zajištìno obèerstvení.
Programovou náplò dopøesòujeme, termíny projekcí jsou: 3. èervence, 24. èervence, 7. srpna, 21. srpna a 4. záøí. V pøípadì nepøíznivého poèasí bude probíhat
promítání pod støechou Kulturního domu
v Mezihoøí.
Jiøí Pluháèek
volejbal@mezihori.cz
+420 739 442 683
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