SOBĚHRDSKÝ
ZPRAVODAJ

PANTONE 871C
CMYK 20,35,85,15
ORACAL751-091
POLI-FLOCK 510

PANTONE Red 032C
CMYK 0,100,100,0
ORACAL751-032
POLI-FLOCK 508

PANTONE Cool Gray 4C
CMYK 0,0,0,20
ORACAL751-090
POLI-FLOCK 512

PANTONE Process Black
CMYK 0,0,0,100
ORACAL751-070
POLI-FLOCK 502
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Úvodní slovo
Starosti pana starosty
Od 31. 5. letošního roku prý platí zákon o zákazu kouření
v restauracích. Ani nespočítám, kolikrát jsem to od různých lidí
a v různých situacích za poslední měsíc slyšel. Většinou následovala diskuse o tom, že je to nesmysl, protože to uškodí provozovatelům restaurací nebo proto, že se přesune ruch na zahrádky
restaurací a na ulice.
Když si to teď, s drobným časovým odstupem promítám
v hlavě, uvědomuji si, že jsme se dostali do stále se opakujícího,
ale stále stejně nebezpečného rozporu mezi smyslem a textem
zákona. Nejde přeci primárně o to, jestli a kam mají být kuřáci
vyháněni. A nejde dokonce jenom o kouření. Ve zmiňovaném
zákoně se mluví i o alkoholu a dalších látkách.
Už samotný název „zákon č.65/2017 Sb. Zákon o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ by nám mohl
napovědět. Nemělo by jít o to zakazovat a někoho někam vyhánět.
Smyslem by mělo být chránit vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí
před účinky návykových látek. A že jsou tyto účinky škodlivé,
snad soudný člověk nebude zpochybňovat.
Když už bez nich nemůžeme být, zkusme s těmito látkami
zacházet tak, aby neničily zdraví ostatním. Na to snad nepotřebujeme zákon, na to stačí zdravý rozum. A možná ještě důležitější
je, abychom ukazovali našim dětem, že život je zábava i bez těchto
náhražek. Že když si lidé mají co říct, nepotřebují k tomu ani
alkohol ani tabák a už vůbec ne drogy. A že kdo se nedokáže bavit
bez nějakého toho promile v krvi, těžko rozšíří naše obzory něčím
skutečně hodnotným.
Záleží jen na nás, jak k životu a tím i zákonům přistupujeme.
Stačí mít všech pět pohromadě, jak se říká. Mějte krásné léto...
Pavel Bartík
Elektronizace služeb obecního úřadu
21. století je stoletím velkých změn a velkého pokroku. Když
jsme byli malí, asi nikdo si nedovedl představit, že si vrata
budeme otevírat na dálku tlačítkem nebo že telefon jednou
nebude mít kabel. Ať se nám to líbí, nebo ne, pokrok prostě
nelze zastavit. Nutno dodat, že lidé v poslední době vymysleli
opravdu velké množství „zlepšováků“, které nám usnadňují
život.
Na soběhrdském obecním úřadě chceme tento trend také
podporovat. V následujících měsících se zaměříme na elektronizaci některých agend, které úřad vykonává. První taková
vlaštovka, která z úřadu vylétne, bude elektronická faktura. Většina lidí už běžně využívá e-mailovou poštu a také internetové
bankovnictví, proto asi uvítáte, když dostanete fakturu od obce
elektronicky na svůj e-mail.
Ráda bych Vás na tomto místě požádala o spolupráci. Pokud
budete mít zájem o zasílání elektronických faktur, napište
nám prosím do konce srpna Vaši e-mailovou adresu a také
Váš mobilní telefon na e-mail obec@sobehrdy.cz. Telefon
proto, že díky němu budeme mít k dispozici aktuální kontakt
na Vás, kdyby bylo něco potřeba operativně řešit… Předem Vám
moc děkujeme za spolupráci! A také Vás prosíme o toleranci
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PANTONE
- barevný model pro ofsetový tisk přímou barvou nebo pro sítotisk
CMYK
- barevný model pro ofsetový tisk procesními barvami nebo pro digitální tisk
ORACAL
- barevný model pro výřez ze samolepících PVC folií (Signmaking)
POLI-FLOCK - barevný model pro výřez ze samolepících termotransferových textilních folií

a shovívavost. Někdy, když se zavádí nějaká novinka, to může
v nějakém slabším místě drhnout… Věřím, že s Vaší pomocí
postupně vychytáme všechny mouchy.
Pokud si přejete dostávat i nadále faktury v papírové podobě,
nic se neděje, budeme Vám je i nadále doručovat, nemusíte
nikam nic psát.
Také uvítáme vaše podněty a nápady, kde by bylo vhodné
přikročit k nějaké inovaci a modernizaci.
Václava Baštářová
D.C.Mezihoří z.s. zal.1994 pořádá
XXIV. ročník Mezihoří Open 2017
(nově v Soběhrdech !!!)
Tradiční šipkový turnaj v klasických,
steelových šipkách
Turnaj je bodovaný jako Regional ČŠO.
Datum: Dne 29. července 2017 - (sobota)
Místo:
Restaurace U železného dědka - Soběhrdy 60, okr. Benešov
u Prahy 25601
(2 km od Mezihoří) GPS: 49.8210189N, 14.7342067E
- http://www.uzeleznehodedka.cz/
Prezentace hráčů:
Děti do 8:00 hodin.
Jednotlivci: (hlavní program Open - Regional ČŠO) do 10:00 hod.
Páry do 13:00 hodin
Amatéři - soutěž pro veřejnost + turnajoví hráči - soutěž na nejvyšší skóre od 9:00 do 14:00 hodin
Soutěž pro veřejnost možné předehrát od pondělí 24. 7. do čtvrtka
27. 7. od 18:00 v klubovně D.C. Mezihoří - bývalý obchod Mezihoří č.p. 4.
Startovné:
Jednotlivci 100 Kč, páry 120 Kč, amatéři a turnajoví hráči - soutěž
nejvyšší skóre 20 Kč, dětská soutěž zdarma
Ceny:
Jednotlivci open: finanční + putovní pohár pro vítěze: 75 % startovného bude rozděleno do cen.
(V případě 8 a více žen, hrají ženy vlastní soutěž: 75 % startovného
bude rozděleno do cen.)
Páry open - věcné ceny.
Ostatní soutěže: amatéři + turnajoví hráči - v soutěži nejvyšší
skóre + dětská soutěž: věcné ceny.
Bližší info:
www.dcmezihori.webnode.cz/
Info o pravidlech turnaje v místě konání turnaje
Informace tel. 604 479 866, email: zvaramirek@seznam.cz
Všechny srdečně zvou pořadatelé.
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Příběh jednoho sklípku
Bylo nebylo... Bude to brzy čtvrt století, co jedna phovská
usedlost změnila majitele. Na české usedlosti se usadila rodina,
která měla z obou stran moravské kořeny. A co navíc – jméno
po špačcích. Dalo se tedy očekávat, že tam bude doma také
velká láska k hroznům. Nebylo proto žádným překvapením, že
sklípek, po staletí sloužící bramborům, změnil svůj účel - brzy
do něj začalo proudit víno z vinic předků... Protože však etikety
na lahvích ve vlhku dlouho nevydržely, všechna dna se musela
popisovat značkovačem – a zrodila se tradice slavnosti zvané
„popisná“. Při popisných bývalo hodně veselo a samozřejmě se
někdy prováděly věci neobvyklé, při zpětném pohledu dokonce
nepříliš bezpečné. K takovým zábavám patřila i stavba věží z vinných přepravek. Jedna z nich byla tak vysoká, že její horní konec
mizel ve tmě. Kymácela se hodně, ale to v tom veselí nikomu
nevadilo. Když se ráno s velkým rachotem zřítila (naštěstí nebyl
nikdo poblíž...), napočítalo se 17 bedýnek. Později kdosi vypátral,
že zaznamenaný rekord v jedné z Guinessových knih byl jen
o jednu přepravku vyšší!
A tak léta ubíhala a náklaďáček z vinic při svých cestách
do Prahy pravidelně odbočoval z dálnice na Phov. Letos zjara bylo
však jednou veliké náledí. Když se po něm řidič pracně vydrápal
z Mezihoří až nahoru, vypadl rozhořčeně z auta se slovy „to si
mám namlatit papulu kvoli vašim třem bedynkam? Nemožete
teho navozit vic?“ A tak uzrál nápad - vozit toho opravdu víc...
Nejdřív ale bylo nutné zjistit, zda by o přísun vína z Moravy měl
někdo vůbec zájem! Že chutná kamarádům je jasné, s těmi se ale
stačí podělit o vlastní zásoby. Ale co ostatní? Pije se tady vůbec
víno, není to kraj ferdinandských pivařů? Odpovědi na tuto
otázku byly vesměs kladné, ale rozhodující byla věta našeho
milého pana starosty: „Stačí se podívat do kontejneru skleněného
odpadu, je v něm pokaždé lahví plno! Někdy leží i vedle. A lahve
od kompotů to nejsou...“

Takže resumé, milí kamarádi, sousedi a ostatní známí: od teď
můžete mít zdroj dobrého moravského vína u Špačků na Phově
i vy! Na dosah! Stačí zavolat, napsat, domluvit se. Pan sklepmistr
z Vrbovce bude rád posílat libovolné množství bedýnek, a pan
řidič už nebude brumlat, že jezdí nevytížený!
ŠPAČKOVI, PHOV ČP.1, 256 01 SOBĚHRDY
602 392 597, 724 289 678
spacek@studio-spacek.cz

SDH Žíňany

Vás srdečně zve na tradiční

Pouťové odpoledne Pod lípami
na návsi v Žíňánkách,
které se uskuteční

v sobotu 12. srpna 2017
od 14:00.
K tanci a poslechu zahrají skupiny
Horváth Band (odpoledne)
a Franťák Rock (večer).
Divadlo a bohatý doprovodný program
pro děti & zábava pro dospělé.
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem ochotným dobrovolníkům, kteří pomohli při stavbě nového oplocení okolo katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Soběhrdech. Zároveň
veliké poděkování Obecnímu úřadu Soběhrdy a všem sponzorům
za finanční příspěvky, které budou použity na nové oplocení
a opravu omítky uvnitř kostela. Jsem ráda, že v naší obci žijí lidé,
kterým není lhostejné, jak naše okolí vypadá a kteří jsou ochotni
obětovat trochu ze svého osobního času ke zvelebení naší vesnice.
Marie Šímová
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Soběhrdské vítání léta
Dne 24. 6. 2017 uspořádali naši hasiči již jedenáctý ročník
Vítání léta. Přípravy začaly již ve středu a pokračovaly víceméně
neustále až do začátku akce. Úklid, výzdoba, přívoz a stavba podia,
parketu a stánků, stavba stanů, a do toho všeho ještě nakoupení
jídla a pití pro uspokojení všech chutí našich hostů. Sobotní
počasí nám dávalo tušit, že akce se nám vydaří. V 15 hodin
začala hrát již tradiční kapela Vranovanka, kterou k tanci využily
kupodivu především děti. Ty měly k dispozici také skákací hrad,
který byl neustále v jejich obležení. A pro ty ještě menší samozřejmě nechyběl dětský koutek. Dospělým pak byly k dispozici
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stánky s výborným jídlem i pitím. Navečer, při střídání kapel,
proběhl prodej tomboly a věřím, že nikdo z návštěvníků nepřišel
zkrátka. Poté již začala hrát CODA a do víru tance se vrhly již
téměř všechny věkové skupiny a parket zůstal plný až do časných
ranních hodin. Zábava byla skvělá a věřím, že všem návštěvníkům
se na našem Vítání líbilo a příští rok dorazí znovu. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem hasičům i ostatním, kteří se na této akci
organizačně podíleli, a svou tvrdou prací zajistili, že se tato akce
vydařila. Děkuji Vám všem.
Jiří Strachota, starosta SDH Soběhrdy
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Blahopřejeme
17.7. Petr Špilík, Mezihoří 80 let
19.7. Ladislava Špačková, Phov 70 let
15.8. Maciej Kucharski, Soběhrdy 75 let
15.8. Vladimír Micka, Soběhrdy 70 let
16.8. Libuše Bartůšková,
Soběhrdy 70 let
24.9. Dagmar Mertová,
Mezihoří 85 let
28.9. Jaroslava Procházková,
Mezihoří 90 let
29.9. Zdeněk Chlistovský,
Žíňánky 70 let

Zapište si do kalendáře
29. 7. šipkový turnaj XXIV. ročník Mezihoří
Open 2017
12. 8. pouťové odpoledne Pod lípami v Žíňánkách
20. 8. cyklistický závod Železný dědek
26. 8. kulinářská soutěž Zlatá husa bedrčská v Bedrči
30. 9. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Seniorské jaro
Seniorské jaro, to je název soutěže hasičských družstev starších
pánů nad 50 let. Právě této akce jsme se letos v dubnu zúčastnili
jako hasiči Mezihoří ve Čtyřkolech.
Vzhledem k tomu, že jsme již mnoho let na soutěžích nebyli,
měli jsme trochu obavu z neúspěchu. Pravý opak byl pravdou.
V požárním útoku to bylo trochu slabší, ale v dovednostní disciplíně na čas jsme dokonce vyhráli. Celkově jsme obsadili z pěti
účastnících se družstev 2. místo, a to byl pro nás nad očekávání
výborný výsledek.
Členů, kteří se účastnili této soutěže, bylo šest, a to Miloslav
Potůček, Ondřej Hradečný, Vladimír Vlasák, Vladimír Bezděk,
Jaroslav Vilímek a František Nácovský. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem členům SDH Mezihoří, kteří nás tak skvěle
reprezentovali.
František Nácovský

Letní zamyšlení
Tak jsme přivítali léto muzikou a můžeme si opět připomenout, že začala druhá polovina kalendářního roku a je za námi
letní slunovrat. Děti mají radost, rodiče starost a seniorům je to
asi šuma-fuk. A tak se nám to opakuje již řadu let a mění se jenom
způsoby, jak prožít dovolenou. Skončil měsíc červen, dle mého
názoru jistě nejtajemnější a asi nejkrásnější měsíc celého roku.
Jsou dlouhé dny a tím logicky krátké noci, noční tmou probleskují
zářící mušky světlušky, z luk voní pokosené seno a sladká chlebová
vůně kvetoucího obilí nás uvádí trochu do nostalgie.
Neškodí snad nikomu, vzpomene-li tyto dny do časů dávno
i nedávno minulých, kdy jakoby zákon schválnosti a možná to
byl i záměr, udělal z tohoto měsíce pro naši a i světovou veřejnost
na dlouhé časy tragickou noční můru. První letní den r. 1621 bylo
v Praze popraveno 27 předních účastníků odboje českých stavů.
Proč dal císař Ferdinand II. svolení právě na tento den? V červnu
(10. 6. 1942) byly vypáleny Lidice, o 11 dní později Ležáky. 18. 6.
1942 se zastřelili českoslovenští parašutisté po atentátu na Heydricha. Koncem června byl komunisty popraven významný generál
a vlastenec Heliodor Píka, o dva roky později Milada Horáková.
A musíme si připomenout i 22. červen 1941, kdy Hitler napadl
sovětské Rusko a tím podepsal svůj ortel, což mělo samozřejmě
význam i pro nás. 6. 6. 1944 se obrovským obojživelným výsadkem vylodila v Normandii angloamerická armáda a otevřela
druhou frontu. To jen tak se mi každý rok hodní hlavou myšlenky.
Ale i v mých letech si to nemohu odpustit.
A vy, občané, hlavy vzhůru! Mladí, staří, pěkně s pevnou vůlí
a optimismem do druhé části roku. Připravte se, že za měsíc, ještě
než skončí žně, uvidíte ve velkoobchodech reklamy na vánoční
ozdoby, čertíky, Mikuláše a v těch hodně uvědomělých Santa
Clause. U někoho možná i dědu Mráze. A s úsměvem si připomenete, že tak jako prošlá léta, až se přiblíží první podzimní mrazíky,
vystřídá dávno před Vánocemi čertíky, zvonečky a ověnčené
stromky strakatá slepice s kuřátky, malovanými vajíčky a pomlázkou. Inu, žijeme rychle. Tak kdo tam bude dříve? Teď se zklidněte
a užívejte si prázdniny a dovolenou. Přeji Vám dobrou náladu
a úsměv.
Ing. Vladimír Vachoušek
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