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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
Dnes to bude opravdu o starostech pana starosty. A kdybych
neměl zábrany napsat to naplno, vyznělo by to výrazně ostřeji.
V posledních týdnech a měsících mě rozčiluje chování našich
vrcholných politiků. V úvodu minulého zpravodaje jsem psal
o tom, že jsem zklamaný postupem při sestavování nové vlády. Že
tři měsíce po volbách máme jen vládu v demisi a není vidět snahu
opravdu pracovat. A co se změnilo za další tři měsíce? Stále máme
vládu v demisi. V jejím čele stojí osoba, která je už soudem potvrzeným spolupracovníkem STB (ne KSČ, ale opravdu zločinecké
Státní bezpečnosti, která udávala lidi a mučila je). Snaha opravdu
lidem sloužit (což by měl být základní smysl politiky) zmizela
někde v nedohlednu. Vesele se (bez potvrzení parlamentní většinou) šmelí se státními zakázkami pro vlastní firmy a napravo
nalevo se kritizují všichni kolem. Zloděj křičí chyťte zloděje, aby
na něj samotného nebylo vidět. Kde je zodpovědnost opravdu
vládnout, pracovat a nekecat?
Ale to, co mě opravdu zvedá ze židle, je to, že vláda už zřejmě
s vidinou předčasných voleb populisticky hlasitě vyhlašuje záměr snížit daně a potichu předkládá zákon, kterým se ubere víc, než 5 miliard
z peněz obcí. Takový frajer by uměl být každý. Oblbovat lid nižšími
daněmi pro všechny, rozdávat jízdné zdarma, slibovat stadiony pro
olympijské vítěze na potkání a peníze na to sebrat venkovu. Ať si na to
pan premiér nejdřív vydělá a potom ať teprve rozdává.
Jsem opravdu zklamaný. Předpokládám, že za starostu bychom
si takového člověka nezvolili, aby nám spravoval obec. Už vidím tu
situaci, kdy mu někdo volá, že nesvítí světlo a on spouští stížnosti
na předchozího starostu, jeho psa a faráře ze sousední vsi. Ale aby
se zvedl a jednoduše sehnal elektrikáře, to ne. Jen nechápu, proč si
někoho takového volíme za premiéra.
Ale nechci tento úvod končit negativně. Máme před sebou jaro
a léto a máme se opravdu na co těšit. Sám se moc těším na přednášku historika Jaroslava Šebka z Akademie věd ČR o roku 1918
a také na tradiční Vítání léta, kde budete moci shlédnout premiéru hry napsané pouze pro Divadelní spolek Kašpaři z Mezihoří.
Oboje v rámci letošních oslav 100. výročí vzniku Československa.
O akcích se více dozvíte dále v textu.
A nesmím zapomenout na výstavu obrazů naší milé občanky
a skvělé knihovnice Libuše Bartůškové, kterou připravuje na květen a červen.
Nenechte si mými starostmi zkazit jaro, ale nenechme ze sebe
dělat osly.
Pavel Bartík

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

Věříme, že touto akcí přispějeme k většímu rozšíření ptactva
v našem okolí. Ptáků a ptačích druhů na českém venkově ubývá.
V Soběhrdech a okolí to ale nebude platit. Udělali jsme krok
k tomu, aby náš kraj zůstal českým venkovem s pestrou skladbou
rostlin a živočichů.
Fotografie z pěkného nedělního odpoledne najdete na webu
obce v sekci Fotogalerie.
Pavel Bartík
Přes Soběhrdy povede objízdná trasa
Od 1.4. do 22.7.2018 povede přes Soběhrdy objízdná trasa,
která bohužel zřejmě ještě o něco zvýší provoz na hlavní silnici
ve směru Benešov – Sázava. V této době bude uzavřen nájezd na
dálnici D1 mezi Divišovem a Českým Šternberkem ve směru na
Brno. Řidiči jedoucí z Benešova směrem na Brno budou tedy na
D1 najíždět u Ostředka.
Ani přes naši snahu a jednání s úřady se nám nepodařilo tomu
zabránit. Objízdná trasa nemůže být vedena jinudy, než přes
Soběhrdy, protože zároveň je ve Vlašimi uzavřena silnice z Benešova. Prosím všechny občany o opatrnost a trpělivost v této době.
Pavel Bartík

Soběhrdské budkování se vydařilo
V neděli 11.3.2018 se uskutečnilo první Soběhrdské budkování.
V průběhu odpoledne vyrobili účastníci 39 ptačích budek z předem připraveného materiálu. Na výrobě se podíleli jak dospělí
účastníci, tak děti. Ihned poté bylo 16 budek zavěšeno podél cesty
ze Soběhrd do Phova a v jejím nejbližším okolí. Zbytek budek
bude rozvěšen na zahradách v Soběhrdech, Mezihoří, Žíňanech
a Žíňánkách. Poděkování patří kromě účastníků zejména členům
zastupitelstva - Barboře Tiché za organizaci celé akce a Františku
Sobotkovi za přípravu materiálu a technickou podporu při výrobě.

www.sobehrdy.cz
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Významná jubilea významných osob
V únoru letošního roku oslavila paní
Jarmila Kuchtová ze Soběhrd úctyhodné 90. narozeniny, v březnu oslavila
devadesátiny paní Antonie Potůčková
z Mezihoří. Tyto dvě dámy jsou nejstaršími občany naší obce, nicméně
svojí energií, humorem, laskavostí
a pozitivním přístupem k životu strčí
do kapsy leckterého mladíka! Zástupci
obce oběma dámám rádi pogratulovali.
Za všechny občany Vám ještě jednou
přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti!

Navštívili jsme za vás...
Už v předchozím čísle jsem sliboval, že 30. června 2018,
v rámci tradičního Vítání léta v Soběhrdech, uvidíte zcela novou
hru napsanou u příležitosti 100. výročí vzniku Československa
pouze pro náš divadelní spolek z Mezihoří.
Dnes už vám můžeme ukázat fotografii z první zkoušky. Na
fotografii režisér Vladimír Bezděk, který se tradičně ujal přípravy
představení, ukazuje návrh scény, ve které se děj bude odehrávat.
Představení bude mít název Duch básníka a jde o hru se zpěvy
a verši. Zpestřením jistě bude, že kromě již osvědčených protagonistů z Mezihoří vystoupí v menších rolích několik nám všem
dobře známých neherců. Nezapomeňte si tedy termín 30.6.2018
zanést do svého kalendáře.
Pavel Bartík

Pojďte udělat něco pro venkov i ostatní občany
Kromě oslav bude letošní rok ještě ve znamení voleb. U nás
v Soběhrdech se kromě komunálních voleb bude volit i zástupce
do Senátu. Přesný termín voleb ještě vyhlášen nebyl, ale jako
obvykle se uskuteční v říjnu.
Rád bych tímto pozval všechny, kdo se zajímají o život v obci
a chtěli by přiložit ruku ke společnému dílu, aby se ozvali. Budu
moc rád, když budou letošní kandidátní listiny opravdu pestré
a budeme mít všichni z čeho vybírat. Zejména apeluji na ty, kteří
nemají zatím s prací v zastupitelstvu žádnou zkušenost, ale mají
chuť to případně vyzkoušet. Každý z nás, kdo pracujeme pro obec
déle, někdy začínal a pro každého, kdo chce pomoci, se najde
vhodný úkol.
A sám za sebe vám mohu slíbit, že získáte zkušenosti, které
byste nikdy z knih a novin nevyčetli. Sám se učím už dvanáct let.
Těším se na vaše telefonáty nebo e-maily:
tel: 604 294 762
e-mail: obec@sobehrdy.cz
Pavel Bartík

Dne 22.března 2018 oslavila
90. narozeniny naše drahá maminka
a obětavá babička paní Antonie
Potůčková z Mezihoří. Do dalších let jí
spoustu zdraví, sil a životního optimismu
přejí a za vše děkují děti s rodinami.

Zapište si do kalendáře
29.4.
29.4.
30.4.
30.6.
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sběr železného šrotu v Soběhrdech
přednáška doc. Šebka o vzniku Československa
pálení Čarodějnic
Soběhrdské vítání léta a premiéra divadel. hry Duch básníka

www.sobehrdy.cz

Jak to vidí děti
Jana Špidrová vede v soběhrdské herničce kroužek tanečků pro
malé děti. Napadlo jí, že s dětmi udělá rozhovor o Soběhrdech.
Přečtěte si, co o Soběhrdech vědí Ráďa Hruška, Zuzanka Kucharská, Emička Just, Barunka a Kája Baštářovi a Eliška a Natálka
Špidrovi, kterým je od 3 do 5 let…
Jak se jmenuje vesnice, ve které bydlíte?
Děti: Soběhrdy
Jak se jmenují vesnice kolem nás?
Děti: Neee
Eliška: Petroupim
J. Špidrová: Žííí
Eliška: Žíňany
Barunka: Mezihoří
Jak se jmenuje náš pan starosta?
Barunka a Eliška: Pavel
Co takový pan starosta dělá?
Eliška: Píše si tam úkoly, a musí tam mít ticho, a pak to všem
lidem povídá a dává to na nástěnku.
Barunka: Kouká se na počítač.
Zuzanka: Ještě píše nějaký na papíry, nějaké dopisy.
Radeček: Já nevím. Já jsem byl dneska doma.
Kde byste pana starostu našli?
Děti: na obci
Eliška: rovně a je to naproti herničky
Má pan starosta nějaké starosti?
Děti: Neeee
Barunka: Má o obec starosti
Radeček: Neee
Natálka: hlídat domeček.
J. Špidrová: Jaký domeček?
Natálka: Hospodu
Pomáhá někdo panu starostovi?
Eliška: Barunky maminka
Zuzanka: ještě druhý starosta. Pan Žíňan.
Barunka: paní Vosická
Co se Vám nejvíc v Soběhrdech líbí?
Barunka: hernička
Kája: auta
Emička: kytičky
Zuzanka: domov
Barunka: naše zahrádka
Co se Vám naopak v Soběhrdech nelíbí?
Barunka: Potoky. Protože v létě nejsou zamrzlý a chci na nich furt
bruslit.
Co byste chtěli, aby v Soběhrdech bylo?
Eliška: postavit nový domeček
Barunka: Nebo trošku velký domeček, tady před hospodou, aby si
tam děti mohly hrát.
Eliška: vnitřní hřiště, jako ve Farmaparku.
Emička: nový lampy
Co byste vzkázali panu starostovi?
Zuzanka: Třeba, aby nehrál na počítači.
Eliška: Aby nekoukal na počítač a nekoukal se na telefon a mohl
chodit dolů na pivo.
Emička: Aby postavil domeček.
Barunka: Já by sem vzkázala, aby postavil trošku mrňavý domeček
pro miminka.
Založení kolektivu mladých hasičů
v Soběhrdech
SDH Soběhrdy zakládá kolektiv mladých
hasičů v Soběhrdech. Kroužek je vhodný pro
pětileté a starší děti (po domluvě i mladší).
První schůzka bude v neděli 15.4.2018 ve 14:00
v hasičárně v Soběhrdech, další schůzky budou konány každou
neděli od 14:00. Vedoucím bude Filip Vykydal, tel. 606 940 478,
email: mhsobehrdy@gmail.com,
http://www.sdhsobehrdy.webnode.cz

www.sobehrdy.cz

Kontejner na bioodpad
Kontejner na bioodpad je pro Vás opět připraven v Soběhrdech
u čističky. Otevřeno je od dubna do října ve středu 17 – 19 hod
a v sobotu 16 – 18 hod.
Ochrana přírody je úkol pro každého z nás a pro starostu
obzvlášť
Kdo z nás má rád historii, tomu současná éra moderních
technologií nabízí dříve naprosto nepředstavitelné možnosti.
Jako jeden z příkladů lze uvést historické mapy, na kterých je
možné krajinu našeho domova vidět tak, jak vypadala dříve.
Na obecním webu v sekci Geoportál najdete tzv. II. vojenské
mapování z doby kolem poloviny 19. století nebo letecké
snímky z 50. let 20. století. Na specializovaných serverech na
webu je výběr ještě větší.
Co je na první pohled patrné z porovnání současných
a minulých snímků, je obrovské zmenšení pestrosti skladby
krajiny. V původní venkovské krajině se střídala malá různobarevná políčka s drobnými remízky, sady a lesy. V současné krajině na první pohled zaujmou obrovské jednolité bloky stejných
kultur. Velké lány polí osetých jedinou plodinou střídají velké
výměry lesů. Remízky, sady a malé hájky v podstatě vymizely.
Za vším je vidět snaha hospodařit na velkých pozemcích tak,
aby to bylo ekonomicky výhodné.
První ránu krajině v tomto směru jistě zasadila 50. léta
minulého století, ale nemůžeme nevidět i významný tlak na
přírodu v posledních deseti až patnácti letech. Zemědělství
se sice pomalu otřepalo ze své porevoluční krize, ale z mého
pohledu nabralo nesprávný směr, kdy vše je podřízeno výši
výnosů a ekonomické stránce věci. Na polích ve většině případů hospodaří velká družstva, která jsou podřízena zájmům
akcionářů na zisku. Tito akcionáři již totiž většinou nežijí
v krajině, kde hospodaří jejich firmy, takže je jim jedno, jak
krajina vypadá. V denním režimu se to projevuje nadměrným
používáním hnojiv a chemických přípravků, obrovským tlakem na půdu, když po ní jezdí mnohatunové kolosy a dalšími
k přírodě nešetrnými způsoby hospodaření. Výsledkem je
zhutňování půdy, eroze ornice a svrchních vrstev nebo čím dál
větší výskyt nebezpečných pesticidů ve vodě, kterou pijeme.
O mizení tradičních rostlinných i živočišných druhů by mohl
pojednávat samostatný článek.
Nejsem zemědělec ani přírodovědec a necítím se být
odborníkem na dané téma. Ale v tomto případě stačí mít oči
otevřené a mozek ochotný přemýšlet. Čím dál tím více si při
své práci pro obec uvědomuji, že jedním z nejdůležitějších
úkolů obce je ochrana tradičních venkovských krajinných
prvků. Naše krajina by se měla rozhodně více podobat krajině
našich dědů, než například krajině kolem hlavního města, kde
ekonomická stránka věci již dávno vytlačila přírodu. Nemyslím
samozřejmě, že bychom se v budoucnu měli vrátit k malým
políčkům jako před sedmdesáti roky. Ale i na velkých polích je
možné hospodařit k přírodě ohleduplněji.
Jsem rád, že jsme jako zastupitelstvo v předchozích letech
našli odvahu udělat změnu a pronajmout zemědělské pozemky
jinému nájemci. Po několika letech spolupráce s menším zemědělským družstvem AGRO Přestavlky, a.s., jsou drobné změny
vidět. A jako obec máme i další možnosti, jak přírodu kolem
nás chránit. Některé nápady už se rodí v hlavách a věřím, že na
ně přijde čas. V některém dalším zpravodaji nebo na veřejné
schůzi vás s nimi určitě seznámíme.
Chtěl bych vás v této souvislosti požádat o jednu věc. Pokud
se vy nebo někdo z vašich blízkých rozhodnete prodat pole,
louky nebo lesy, které v našich katastrech vlastníte, nabídněte
je i nám jako obci. Neprodávejte automaticky zemědělskému
družstvu nebo lesní společnosti nebo tím méně nějakému
spekulantovi. Nabízíme dobré ceny a garantujeme, že se postaráme, aby na vašich pozemcích zůstala i nadále příroda. To je
v zájmu nás všech a zejména našich potomků.
Pavel Bartík
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Z dobového tisku
V nové pravidelné rubrice vám budeme přinášet informace,
které o našich obcích, osadách nebo rodácích byly otištěny
v dobovém tisku.
V prvním textu jsme se podívali opravdu hluboko do
historie a přinášíme text, který v sobotu 3.března 1894 otiskl
ČECH – český politický týdeník katolický, který ovšem v tomto
období vycházel denně. Jednalo se ve své době o nejvýznamnější katolický tisk v republice. S drobnou přestávkou na zlomu
19. a 20. století vycházel od roku 1869 až do roku 1937.
Soběhrdy spolu s Mezihořím a Phovem měly v té době
zhruba 570 obyvatel (podle sčítání v roce 1891). Starostou obce
byl pan Josef Bohata z čísla 16. Žíňany a Žíňánky byly v těchto
letech součástí politické obce Mrač.
Pavel Bartík

Velikonoční zamyšlení
Biblické příběhy zvou čtenáře k přemýšlení či rozjímání
nad smyslem života. Zvou člověka, aby se zastavil a pokusil
se znovu upravit svůj vlastní hodnotový systém, který si sám
vybudoval nebo který do něj byl vložen lidmi kolem něj.
Předvelikonoční půst měl původně vést člověka k tomuto
zastavení a obrácení se k základním otázkám lidské existence.
Lidi dřív věřili, že půst umožňuje soustředit se na to podstatné:
kdo jsem, proč jsem se narodil, kam směřuji. Jak to směřování
mám správně zacílit, když je vše tak pomíjivé.
V biblickém pojetí soustředit se na podstatné znamená:
obrátit se o radu k Bohu. Pročistit své jednání a představy
půstem a nechat na sebe působit nově Boží slovo, které má
podle Bible zachraňující (a tedy také) léčivou moc. Velikonoční
soustředění tedy nemusíme vůbec vnímat jako pokrytecké
dávání na odiv nějaké zbožnosti, ale můžeme ho vnímat jako
upřímnou snahu o nápravu pokřiveného směřování. Upřímnou
snahu o nalezení a uzdravení sebe sama.
O Velikonocích zaznívá Boží slovo s velkou naléhavostí.
Proč? Protože židovské svátky Pesach připomínají ten nejdůležitější dar od Hospodina člověku - a sice - dar vysvobození.
Za mnoho staletí se rozvinulo mnohovrstevnaté pochopení
tohoto základního slova: vysvobození. Vysvobození od nepřátel, vysvobození z otroctví, vysvobození z rukou všemocné
instituce, vysvobození z vlastních vin, vysvobození od sebe
sama. Každý člověk může toto vysvobození chápat originálně
podle svých zkušeností. Vysvobození je nejdůležitější téma
snad všech světových náboženství. Ježíš byl popraven právě
uprostřed tohoto exponovaného připomínání daru vysvobození. Uprostřed lidských hádek, co vlastně toto vysvobození
znamená. Svoboda jednotlivce před druhým člověkem a před
Bohem je snad nejzatíženější téma v lidských dějinách. Právě
proto, že od pravěku jedni druhým svobodu upírali. Ježíš
vykládal smysl údělu člověka na zemi po vzoru prorocké
tradice způsobem, který mnoha lidem vadil. Ježíšův výklad
totiž omezoval moc určité skupiny - např. těch, kteří ovládali
chrámový provoz v Jeruzalémě. Ježíšův výklad byl ale nepohodlný i pro nacionalisty, kteří potřebovali silného náboženského
charismatického vůdce především pro boj s okupační mocí

Římskou. Dnes často opakovaná mantra - vlast - rodina v Ježíšových očích mnoho neznamenala. Zakladatel křesťanství
nikdy nehoroval pro národ nebo pro souručenství jedné víry
proti lidem jiné víry. Naopak nacionalisty byl nenáviděn, protože vlastizrádně pomáhal okupantům. Vyléčil sluhu římského
důstojníka. Pomáhal taky těm, kteří byli opovrhováni většinovou společností pro svůj způsob života.
Ježíš od začátku svého veřejného vystoupení mluvil o víře
jinak, než instituční tehdejší církve, které se chovaly tak trochu jako nějaké fotbalové kluby: jedině my zvítězíme, jedině
my máme pravdu, musíš do nás investovat, kdo není s námi
je proti nám apod. Ježíš nikdy nevstoupil do tohoto kolotoče
soupeření a závisti a kázal o Božím království, které je otevřeno
pro všechny lidi bez rozdílu. Tím samozřejmě naštval všechny
nacionalisty, tradicionalisty, okupanty, mocné. Podle Ježíše se
nemusí člověk do bohaté rodiny, aby byl zachráněn. Nemusí
mít šlechtickou krev. Nemusí mluvit tím jediným správným
jazykem. Nemusí vykonat denně několik set drobných příkazů,
kterými si zajistí Boží přízeň - a tedy odpuštění a vstup do
nebe. Podle Ježíše má každý člověk na světě naprosto jedinečnou hodnotu danou a garantovanou samotným Bohem. Proto
nemůže jeden druhého zotročovat. Proto nemůže jeden druhého bít, pronásledovat, zabíjet.
Ježíš spustil tím, co činil a co říkal, revoluci. Jeden
z následovníků apoštola Pavla, inspirován Ježíšem, mohl pak
o několik desetiletí později napsat naprosto revoluční slova:
Efezským, 6, 8 Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého
učiní, ať je to otrok nebo svobodný. 9 Vy páni, jednejte s otroky
také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán
je v nebesích, a ten nikomu nestraní. Do světa, který znal jen
pány a otroky najednou začala pronikat slova o tom, že otrok
i pán jsou si rovni, protože mají oba jednoho stejného Pána
v nebesích.
Někteří křesťané totiž uvěřili, že Ježíš popravený jako
zločinec, ponížený a potrestaný mocnými tohoto světa, vstal
z mrtvých. V důsledku to znamená, že sám Bůh povýšil cestu
života a cestu slov tohoto Ježíše z Nazareta na cestu, která vede
k skutečnému životu a záchraně. Někteří tedy postupně začali
v této víře zvedat hlavu a svět kolem nich už najednou nebyl
takový jako dřív. Král na trůně už najednou nebyl vtělený
Bůh, mocná instituce, která drtila, už najednou neměla pachuť
věčného utrpení, ale ukázalo se, že je dočasná a že naděje
zmrtvýchvstalého Krista je hlubší nadějí.
Tato kristovská cesta neměla v dějinách na růžích ustláno.
Mnozí noví mocní ji všelijak tunelovali, na své brnění si neváhali našívat znamení Ukřižovaného a v jeho jménu vraždili
nevinné. To se děje bohužel dodnes. Noví mocní volají po
krvi, po souručenství krve, po nových hranicích a ostnatých
plotech. V Kristově duchu ale povstává také mnoho lidí, kteří
podobně jako apoštol Pavel nebo jeho následovníci, upozorňují
na jednotu lidstva, na bourání hranic mezi mocnými a otroky,
na vítězství lásky nad nenávistí. Nenechme se uchlácholit, že
jsme vyjmuti z tohoto zápasu. Podle Bible Bůh vzkřísil Ježíše
z Nazareta a nikoli Heroda nebo císaře Vespasiána. To je výzva,
před níž stojí každý člověk narozený v naší civilizaci ať už se
mu to líbí nebo ne. Každý je zván, aby si sám odpověděl, co to
pro něj znamená.
Přeji nám požehnaný čas k hledání odpovědi.
Petr Turecký
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