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ÚVODNÍ SLOVO
Èas je zajímavá velièina a svým zpùsobem fenomén naší doby. Jenom si
vezmìme, jak èasto o nìm mluvíme a
v jakých souvislostech. Øíkáme napøíklad:
Èas letí…
Všichni kdo se podílí na pøípravì
Sobìhrdského zpravodaje by mohli
jedním dechem dodat, e nejlépe se to
pozná ve chvíli, kdy se mílovými kroky
blíí uzávìrka dalšího èísla. Zatím je
naštìstí aktivních pøispìvatelù dost a
zaslouí si podìkování…
Èas se vleèe…
Èekali jste nìkdy na vyjádøení od úøadu, bez kterého nemùete udìlat další
krok? Kadého z nás to asi nìkdy
potkalo. V práci zastupitelstva obce je
to na denním poøádku…
Èas jsou peníze…
Asi je to spíše naše pøání a odposlouchané klišé. Kdyby to platilo, byli
bychom všichni nejbohatší po narození a nejchudší pøed smrtí…
Je nejvyšší èas…
Vìtšinou tím myslíme, e je tøeba
nìco udìlat, opravit nebo zaøídit. Zajímavé je, e toto spojení zaznívá skoro
vdy ve smyslu „Nìkdo by mìl nìco
udìlat, opravit èi zaøídit“. Ale proè ne
my sami?
Nemám èas…
Moná nejèastìjší fráze v našem
jazyce. Øíkají to dìti, dospìlí a kupodivu i penzisté. Tím spíš potìší, kdy si
uvìdomíme kolik lidí je ochotno vìnovat toto nedostatkové zboí ve prospìch spoleèného uitku nebo záitku.
V tomto vydání najdete takových pøíkladù hned nìkolik. Od úèasti na brigádì a po nároènou èinnost jednotlivých
spolkù a sdruení.
Èas k jídlu, èas k dílu…
Èasy jsou zlé…
Je èas na zmìnu…
Zabíjet èas…
Jistì bychom našli i další. A je pro
Vás nastávající léto èasem, na který
budete rádi vzpomínat…
Pavel Bartík

www.chopos.cz

Informace o postupu pøi pøípravì a
realizaci projektù
Sobìhrdský zpravodaj má být místem,
kde obèané najdou pravidelnì informace o
postupu práce pøi pøípravì a realizaci projektù a akcí obce. Od veøejné schùze v bøeznu letošního roku uplynuly 3 mìsíce a i v
jejich prùbìhu jsme pracovali na tom, abychom se posunuli blíe k cíli. Pøinášíme
tedy krátkou a struènou informaci o tom, co
se za tuto dobu zmìnilo. Vybíráme pouze
projekty a akce, u kterých došlo k nìjakému
významnému posunu. Uvádìné názvy jsou
pouze pracovními tak, jak je pouíváme v
rámci komunikace v zastupitelstvu a jsou
uvádìny v poøadí, které neznamená jejich
prioritu nebo význam.
= oprava místních komunikací v
Sobìhrdech – na tyto opravy se nám bohuel zatím nepodaøilo zajistit dotace. Velký
vliv mìla zmìna na krajském úøadì, odkud
jsme po volbách nezískali ádnou dotaci. V
letošním roce bychom rádi z vlastních zdrojù opravili komunikaci kolem nového sportovního høištì U lesíka. Ostatní komunikace budeme øešit pozdìji a v nìkterých pøípadech také v návaznosti na další realizované akce (napø. oprava kanalizace v lokalitì Panelka nebo úprava okolí rybníèku v
centru obce).
= rekonstrukce budovy OÚ v Sobìhrdech – byla zpracována studie a v souèasné dobì pracuje projektant na pøípravì projektu pro Územní øízení a stavební povolení.
Stavební povolení bychom rádi mìli do
konce roku.
= rekonstrukce víceúèelového sportovního høištì v Mezihoøí – v jarních mìsících probìhla závìreèná administrativní
kontrola ze strany Ministerstva zemìdìlství
a obec dostala proplacené veškeré náklady.
= rekonstrukce veøejných prostranství
v Sobìhrdech (lokalita Panelka a okolí
rybníèku v centrální èásti obce) a v
íòánkách – bylo provedeno geometrické
zamìøení lokalit pro potøeby projektanta.
Podklady si pøevzal projektant a zaèaly
práce na pøípravì projektù.
= rekonstrukce kanalizaèního øádu v
lokalitì Panelka v Sobìhrdech – je pøipraven projekt a obec získala stavební
povolení, tzn., e v tuto chvíli èekáme na
vyhlášení vhodného dotaèního titulu.
= rekonstrukce obecního domu v íòanech – obec má schválenou dotaci, byl
vybrán dodavatel ve výbìrovém øízení a
zhruba v polovinì èervence by mìly zaèít
stavební práce. Termín dokonèení je stano-

ven na 31.10.2009.
= vybudování nového fotbalového høištì v lokalitì „U Phova“ – probíhají výkupy
pozemkù s tím, e se všemi vlastníky je
dohodnut prodej a èeká se na vyøízení formalit (geometrické plány, omezení vlastnických práv apod.). Soubìnì je v bìhu
zmìna Územního plánu a projektant ji
zpracovává první verzi projektu. I v tomto
pøípadì bychom rádi pøípravu projektu uzavøeli do konce letošního roku.
= pøípravné práce pro øešení zásobování obcí pitnou vodou – uskuteènila se
první jednání s projektantem. Jeho úkolem
je zpracování podkladù pro Územní øízení.
Souèástí prací budou i hydrogeologické
posudky vhodných lokalit pro umístìní zdrojù vody a vytipování vhodných míst pro
umístìní vodojemu i øádù. Tuto etapu
bychom rádi ukonèili v prùbìhu roku 2010,
ale na pøesnìjší stanovení termínu je ještì
brzy.
= zøízení kontaktního místa sluby
Czech POINT – bylo zakoupeno hardwarové vybavení financované z dotace od
Ministerstva vnitra. Po spuštìní sluby datových schránek bude v letních mìsících sluba ve „zkušebním reimu“ a od podzimních
mìsícù by mìla fungovat naplno. Konkrétní
termíny závisí na tom jak bude sluba fungovat u Ministerstva vnitra a Èeské pošty,
které jsou hlavními garanty tohoto projektu.
Obec je v podstatì pøipravena.
= vybudování cyklostezky Sobìhrdy íòany – projekt je zpracován a zbývá získat souhlas posledního z vlastníkù dotèených pozemkù. Následnì budeme ádat o
Územní rozhodnutí a stavební povolení.
Snad jsme na ádný dùleitý projekt
nezapomnìli. Sami vidíte, e jich není málo
a to nejsou vyjmenovány urèitì všechny
vèetnì tìch drobnìjších. Práce s nimi
nìkdy pøipomíná onglování s mnoha míèky.
Pavel Bartík
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informace
Jarní úklid v Sobìhrdech
Na sobotu 2. kvìtna 2009 obecní úøad
zorganizoval brigádu Ukliïme Sobìhrdy.
Cílem této akce bylo jednak provést rùzné
jarní práce v obci, které jdou zvládnout svépomocí a pak se také neformálnì sejít se
sousedy. Obavy z nízké úèasti se v sobotu
rychle rozplynuly. Ráno bylo k brigádì pøipraveno na 40 pracantù. Poèasí nám
naštìstí pøálo. Rozdìlili jsme se do nìkolika
skupin a zaèali jsme se zvelebováním obce.
Jistì jste si všimli, jak Sobìhrdy prokoukly.
Bylo posekáno a upraveno okolí obecního
úøadu, autobusové zastávky, hasièské nádre a sportovního høištì. Silnice na Èerèany,
resp. meze kolem ní, se vysekáním zmìnily
k nepoznání. Dále bylo dokonèeno sportovní høištì Na Poustkách. V této lokalitì bylo
také vytvoøeno nové stanovištì pro kontejnery na tøídìný odpad. Také byly sestaveny
a zabudovány lavièky poblí dìtských prolézaèek.
Všichni brigádníci se sešli na spoleèném
obìdì a pak na odpoledním „zhodnocení
akce“, take bylo dostatek pøíleitostí na

sousedské popovídání. Bìhem celé brigády panovala pøíjemná, kamarádská atmosféra.
Všem, kteøí se brigády zúèastnili, patøí
naše veliké podìkování. Ani v nejmenším
jsme netušili, e se nás sejde takové mnoství a udìláme tolik práce. Rádi bychom v
této nové tradici pokraèovali na podzim a v
dalších letech, aby naše práce èasem zpátky „nezarostla“. Po této zkušenosti pøipravíme ještì více práce a úkolù. U nyní mùete
vznášet tipy, do èeho bychom se mohli spoleènì pustit.
Václava Šímová

Zapište si do
kalendáøe
11.7. Hasièská soutì historických støíkaèek PS 8 v Bedrèi, následuje veèerní koncert
11.7. Volejbalový turnaj - Mezihoøská volejbalová noc - víceúèelové høištì v Mezihoøí
1.8. XVI MEZIHOØÍ OPEN 2009 - aneb
Vítìz bere všechno! - turnaj v klasických šipkách
15.8. Pouové odpoledne Pod Lípami - od
14.00 - Náves íòánky (vystoupí Vranovanka, WIREBRUSH, Promìny)
6.9. Smíšený pìvecký sbor z nìmeckého
Grossraeschen - v rámci bohosluby v evangelickém kostele od 10.00
20.9. Vítání obèánkù v Sobìhrdech - od
14.00 - klubovna AUTO S.V.A, s.r.o.
V podzimních mìsících - výstava malíøe
Krišana Petrescu na evangelické faøe http://www.krisan.cz/galerie.html

KAŠPAØI DOBYLI PRAHU
Tuto vìtu prohlásil v euforii jeden èlen
souboru. Hned jsem ho zprail, aby zùstal
na zemi. Ale pìknì po poøádku.
30. kvìtna se uskuteènila v kulturním
domì v Mezihoøí premiéra komedie Goldoniho Poprask na lagunì. Jako reisér jsem
spokojený, e Kašpaøi dodreli slovo a divadelní pøedstavení spatøilo svìtlo svìta. Stùl
je uklizený, mùeme bilancovat. O úspìšnosti nemohu mluvit já ale diváci. Podle
ohlasù se nadmíru bavili. Jsem odjakiva
trochu nedùvìøivec, ale kritiky jsem zaslechl opravdu málo. Ostatnì o chybách vím
pøece jen já nejvíc. Ale buï je diváci nevidìli
anebo je shovívavì tolerovali. Stejnì jsem
zíral, jak nìkteré postavy na premiéøe
vyrostly.

Pøál bych ale všem vidìt ten úspìch na
festivalu Vyšehraní 9. èervna na praském
Vyšehradì. Takøka z nebe nám spadla
pozvánka na tuhle kadoroèní pøehlídku
souborù, skupin a zpìvákù. Moc jsme si
pochvalovali, e jsme v tìsném sousedství
s profesionály. A výkony tím pádem ještì
rostly. V kouzelném podveèeru se za hradbami v letním amfiteátru rozehrála kaskáda
hádek a taškaøic, kterým se praští diváci
upøímnì smáli. Take nebylo marné všechno to zkouškové souení. Øíká se o mnì, e
se chválou nepøedám. Tak tady v našem
Zpravodaji celému souboru z Mezihoøí i mladým posilám ze Sobìhrd dìkuji a myslím to
upøímnì (na rozdíl od Grosse).
Teï u toho pøes léto mnoho nestihneme,

Jedenáctka roku - TO JSME MY...
Do sezony 2008/2009 vstoupil fotbalový
klub se tøemi mustvy a ambicemi zachovat
si dosaených pozic z uplynulého roèníku.
Novinkou v této sezonì bylo zaloení B
týmu dospìlých. Tudí se vstupovalo do
sezony s A týmem dospìlých, B týmem
dospìlých a našimi nadìjemi v pøípravce.
Vedení klubu uzavøelo dohodu s hráèi a
nastavilo si podmínky v rámci odmìn za
dosaené výsledky. Tím mìlo být druhé
místo A týmu ve III. tøídì a umístìní do 6.
místa B týmu ve tøídì IV. Je potøeba
pochválit trenéry obou týmù za vzornou spolupráci v prùbìhu celé sezony. Od tréninkù
poèínaje, pøes soustøedìní a kouèování
zápasù konèe. Výsledkem nejen jejich snaení, ale dobøe odvedené práce všech fotbalistù na høišti a podpoøe vìrných fanouškù v hledišti, je ji tradiènì 2. místo našeho
Áèka a krásné, z mého pohledu pøíjemnì
pøekvapivé, 4. místo B týmu. Odmìnou za
dosaené výsledky byla rozluèka na Šumavì. Ještì dnes jistì zvoní místním jelenùm v
uších vítìzné pokøiky našich fotbalistù…
Pøípravka je trochu samostatnou kapitolou. Do sezony mustvo vstupovalo s vidinou odpoutat se od nejniších pater tabulky
a zároveò zapracovat do týmu další, mladší
hráèe. Mustvo v létì vyrazilo na soustøe-
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dìní do Jesenice u Sedlèan, kde našlo perfektní zázemí a mohlo nejen kvalitnì potrénovat, ale také utuit partu. Myslím si, e
tento krok byl ku prospìchu a znát to bylo
pøedevším na výsledcích. Celkovì naše
nadìje obsadili hezké a do dalších sezon
velice slibné 6. místo.
Po sportovní stránce musíme tuto sezonu hodnotit jako velice úspìšnou. Tøešnièkou na dortu je pro nás vítìzství v soutìi
„JEDENÁCTKA ROKU“, kterou poøádal
Èeský rozhlas Region pro všechny støedoèeské amatérské fotbalové kluby. Od øíjna
2008 do èervna 2009 se kadý pátek posluchaèùm postupnì pøedstavilo 35 klubù,
které se do soutìe pøihlásily a byly vylosovány. Po odvysílání jejich medailonku mìli
pøíznivci vdy týden na posílání SMS hlasù.
Do soutìe celkem pøišlo 11 522 platných hlasù, vítìzný tým FK Sobìhrdy
jich získal 1824. Díky tomuto vítìzství se
naše A mustvo utkalo v závìreèném turnaji v nedìli 28.èervna o právo uívat titul
JEDENÁCTKA ROKU nejprve v semifinále
s FK Dymokury a po výhøe 3:2 následnì ve
finále se Sokolem Jestøabí Lhota. Po finálové výhøe 2:1 propukly na høišti ve Voticích
oslavy spoleènì se zhruba 60 fanoušky,
kteøí ze Sobìhrd pøijeli svùj tým podpoøit a

ale na podzim se chceme podívat s komedií
do svìta. Co øíkáte, milí diváci z Vranova,
Petroupimi, Èerèan nebo Benešova?
Pozvete nás?
Vladimír Bezdìk
stali se dvanáctým hráèem mustva. Svùj
souboj v hledišti s pøíznivci ostatních týmù
vyhráli na plné èáøe a fotbalisté s jejich chorály v zádech pøedvádìli výkony na hranici
svých moností. Získání titulu
JEDENÁCTKA ROKU
vnímáme jako ocenìní dlouholeté práce a
èinnosti Fotbalového klubu Sobìhrdy a
také jako dùkaz o správném smìru, kterým
jdeme. Podìkování patøí hlavnì Vám
fanouškùm za podporu pøi hlasování a finálovém turnaji. Jste souèástí týmu a bez Vaší
podpory bychom tohoto vítìzství nikdy
nedosáhli.
Závìrem bych chtìl jménem vedení FK
Sobìhrdy podìkovat všem našim pøíznivcùm za podporu v uplynulé sezonì a tìším
se na setkání v sezonì následující. V té se
opìt bude pøepisovat historie, protoe v ní
budete moci podpoøit dvì mustva dospìlých a dvì mustva mládee (pøípravku a
mladší áky 7+1). V dobì, kdy vìtšina vesnických týmù øeší opaèné starosti, je to vizitka obìtavé práce desítek nadšencù a podporovatelù.
Pavel Kováø

www.chopos.cz

informace
Spolky a sdruení v obci se pøedstavují:
Historie Sboru dobrovolných hasièù v
Sobìhrdech se zaèala odvíjet v roce 1893.
V tomto roce byl sbor na podnìt rolníka
Karla Boháèe è.p. 24 zaloen, podobnì
jako v okolních obcích v té dobì. Z tìchto
dávných dob je vhodné zmínit se o poøádání sjezdu hasièské upy „Poloprudského“ v
Sobìhrdech v roce 1929, který je z dnešního pohledu velice prestiní událostí regionálního významu. Za obou svìtových válek
byla èinnost sboru utlumena, nicménì po
jejich skonèení se vdy do sboru vrátilo
nadšení a elán k práci. Nástup komunismu
se v èinnosti sboru projevil hlavnì v politickém podtextu vìtšiny èinností.
ádný totalitní systém však nemùe znièit hlavní poslání dobrovolných hasièù
pomoc obèanùm ve svízelných ivotních
situacích pøi poárech a dalších ivelných
katastrofách.

V souèasné dobì má sbor 45 èlenù, z
toho 13 en. Za svùj nejdùleitìjší úkol
nadále povauje pomoc pøi zdolávání pøírodních neštìstí. K tomu mimo jiné slouí
zásahová vozidla Tatra 138 CAS (která v
letošním roce prošla generální opravou) a
Škoda Favorit. Nìkolik èlenù sboru tvoøí tzv.
Zásahovou jednotku obce JPO III, jejím zøizovatelem je Obec Sobìhrdy a která má za
úkol ochraòovat majetek a zdraví obèanù
ijících v obci. Za tímto úèelem musejí jednotliví èlenové pravidelnì absolvovat
odborná školení a zdravotní prohlídky. Pro
procvièení a zdokonalení jsou kadoroènì
poøádány rùzné soutìe a námìtová cvièení. Všechny tyto èinnosti, stejnì jako údrba techniky, výzbroje a výstroje, zabírají
velké mnoství èasu a energie, co si mnozí
z nás èasto ani neuvìdomí. Všem èlenùm
zato patøí velký dík a zároveò klobouk dolù.

Volejbalové jaro
v Mezihoøí

country zábavu, zahráli nám Bessoni z Èerèan.
V sobotu 6. èervna jsme na høišti na
návsi zorganizovali Dìtský volejbalový
turnaj, do kterého se pøihlásili celkem 4
drustva vèetnì domácího z Mezihoøí. Turnaj trojic nakonec vyhrálo drustvo z Benešova, domácí obsadili krásné 3. místo.
Veèer po turnaji jsme pøipravili pro malé i
velké diváky v kinì Mezihoøí film Madagaskar II (výsledky turnajù i fotogalerie
naleznete na www.mezihori.cz)
Bude-li nám poèasí pøát, rádi bychom v
sobotu 11. èervence uspoøádali netradièní
turnaj: Mezihoøská Volejbalová noc (zahájení ve 21:00 - vyuijeme umìlého osvìtlení)
Volejbalový tým se bìhem léta a podzimu
úèastní nìkolika volejbalových turnajù u

Volejbal Klub Mezihoøí uspoøádal letos
na jaøe na høišti na návsi v Mezihoøí dva
volejbalové turnaje:
V sobotu 23. kvìtna probìhl I. roèník turnaje „Májové Volejbalového Mezihoøí
2009“, turnaj smíšených drustev (2 dívky +
4 mui), kterého se úèastnilo celkem 7 drustev vèetnì domácího. Mezi úèastníky byla
drustva od Øíèan a po Týnec nad Sázavou. Turnaj mìl dobrou sportovní i organizaèní úroveò. Úèastníci si velmi pochvalovali domácké prostøedí a pohodovou atmosféru. Veèer po turnaji jsme pøipravili pro
úèastníky turnaje i pro pøíchozí taneèní

VÍTE, E...

Obec Sobìhrdy má
355 obyvatel?
V obci Sobìhrdy je k trvalému pobytu
nahlášeno 355 obyvatel, mírnou vìtšinu
tvoøí mui 52,6% a zbylých 47,4% eny. Nejpoèetnìjší jsou Sobìhrdy s 223 lidmi,
následuje Mezihoøí se 71, íòánky 27, íòany 24 a Phov 10 obyvateli. Prùmìrný vìk je
39,8 let. V obci máme 58 obyvatel ve vìku
do 14 let, 243 obyvatel ve vìku 15 a 64 let
a 54 obèanu starších 65 let.
Zajímavé je však srovnání s lety minulými. Poèet obyvatel je sledován v cca desetiletých periodách od roku 1869.
Za povšimnutí a prozkoumání stojí vývoj
v jednotlivých osadách. Nejen to, e pøed
sto lety zde il dvojnásobek lidí (a to v míò
domech ne nyní - na toto téma se podíváme pøíštì). Ale také napøíklad fakt, e v
období 1880 - 1900 je nejpoèetnìjší osadou Mezihoøí a teprve a za ním Sobìhrdy.

www.chopos.cz

Stejnì tak za zmínku stojí vývoj Phova v
období 1880 - 1990 - poèet obyvatel se sníil ze 100 na celých 6 (pokles o 94%).
Co si o tom dnešní ètenáø mùe myslet?
Zcela evidentnì je vidìt snaha minulého
reimu o kolektivizaci vesnice a centralizaci
veškerého dìní a slueb ve støediskových
obcích a o omezení rozvoje ostatních osad.
Druhým dùvodem mùe být i migrace obyvatel za „lepšími podmínkami“ v dobì urèované pìtiletými plány. Vdy kdo by nevymìnil krásný „prostorný“ panelákový byt
2+1 s ozvìnou splachujícího WC souseda z
osmého patra, obchody a hlukem ulic
mìsta za bydlení v domì v zapadlé vísce, o
který se musí starat, trávu sekat, králíky
krmit, zahrádku udrovat. Kde je ticho, zpívají ptáci a krajina voní kvìty. Vzpomeòte,
kolik Vašich kamarádù z dìtství, se kterými
jste si hráli na návsi, tu ji nebydlí….
Ale neplaème nad minulostí. V posledním období je stále silnìji vidìt zmìna. Lidé
se stìhují k nám. Staré a opuštìné domy
jsou opravovány a obydlovány. Rostou nám
zde i nové stavby. Místní lidé se sdruují,

Další významnou oblastí pùsobení sboru
je kulturní èinnost v obci. Kadý z Vás jistì
nìkdy navštívil karneval, dìtský den, døíve
hasièský ples a novì zabíjeèku nebo
Sobìhrdské vítání léta. Jestli jste ještì
nemìli tu monost, urèitì se na nìjakou
akci vydejte. Setkáte se s partou nadšencù,
kteøí mají rádi Sobìhrdy a tento vztah se
snaí svými aktivitami dávat najevo.
Václava Šímová

spøátelených volejbalových spolkù v Benešovském regionu (Milovanice, Èerèany,
Krhanice).

Filmové léto
v Mezihoøí
pro letní kino na návsi v Mezihoøí pøipravujeme celkem 5 pøedstavení (o sobotách), zahajujeme 4.7. irským romantickým
filmem Once, 18.7. pøijde na øadu èeský film
Cesta z mìsta, 8.8. francouzská komedie
Pobuda, 29.8. filmový muzikál USA
Mamma mia a na zaèátku záøí 5.9. pro dìti i
dospìlé komedii Asterix a Olympijské
hry. (V pøípadì nepøíznivého poèasí bude
projekce probíhat v sále KD Mezihoøí)
Kalendáø akcí v Mezihoøí, další podrobnosti k èinnosti našeho klubu, stejnì jako
podrobný program kina, naleznete na internetových stránkách www.mezihori.cz
Jiøí Pluháèek
spolèují a spolupracují na veøejných vìcech
a zlepšují si tak podmínky pro svùj ivot.
Vìøíme, e s rostoucím poètem obyvatel
poroste i poèet tìch, kterým není lhostejné,
kde ijí a budou se chtít aktivnì zapojovat
do rozvoje své vesnice, aby ta se stávala
stále hezèím místem pro trvalý a spokojený
ivot.
Jan Šíma
S vyuitím dat Èeského statistického
úøadu a evidence obyvatel Obce Sobìhrdy
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informace
Jak jsme v Sobìhrdech volili
Ve dnech 5. a 6. èervna 2009 probìhly
volby do Evropského parlamentu. Tento
èlánek se zamìøí na analýzu výsledù voleb
v Sobìhrdech v porovnání s výsledky okresu a republiky a také s výsledky voleb v
roce 2004.
Výsledky voleb pro volební okrsek Sobìhrdy jsou uvedeny v následující tabulce.
Z celkového poètu 284 volièù okrsku se k
urnám dostavilo 91 volièù, tj. 32,04%.
Sobìhrdští volièi svou úèastí ve volbách

lehce pøesahují celorepublikový (28,22%) i
okresní prùmìr (28,12%). Za povšimnutí
stojí, e v roce 2004 pøišlo v Sobìhrdech
volit do Evropského parlamentu 41,45%
volièù, take zájem o tyto volby významnì
poklesl.
Také je zajímavé sledovat vývoj preferencí jednotlivých stran. Obecnì lze øíci,
e v Sobìhrdech v obou volbách vyhrála
pravice, nicménì tento pomìr se nepatrnì
sniuje. Nárùst poètu hlasù od r. 2004
zaznamenala hlavnì
ÈSSD (o 19 hl.) a
ODS (o 8 hlasù),
pokles hlasù se objevil mj. u KDU-ÈSL (o
9 hl.) a KSÈM (o 11
hl.). Ve volbách v
roce 2004 volièi volili
více menších politických seskupení, v
letošním roce preferovali spíše vìtší a
známìjší strany.

Datové schránky a CzechPOINT
v Sobìhrdech
dení dokumentu v listinné
V médiích jste jistì zaznamenali, e od
1. èervence 2009 dojde k revoluci v komunikaci s veøejnou správou - dojde k zavedení tzv. datových schránek. V praxi bude
tento systém fungovat tak, e korespondence s jakýmkoli orgánem veøejné moci
se ji nebude muset posílat klasicky poštou, ale pomocí Internetu v elektronické
podobì. Tyto elektronické dokumenty
budou mít naprosto stejnou úèinnost jako
dokumenty v listinné podobì. Po uplynutí
urèité doby bude dokument povaován
za skuteènì doruèený, bez ohledu na to,
jestli si ho adresát pøeèetl. Datové
schránky si musejí povinnì zøídit orgány
veøejné moci, právnické osoby zøízené
zákonem a právnické osoby zapsané v
obchodním rejstøíku. Pro ostatní právnické a fyzické osoby je zøízení nepovinné.
Ruku v ruce s datovými schránkami jde
i zavedení systému CzechPOINT (Èeský
podací, ovìøovací a informaèní národní
terminál). CzechPOINT má slouit jako
univerzální zdroj informací z rùzných centrálních evidencí a registrù. Tato sluba je
placená. Díky CzechPOINTu lze na jednom místì získat následující informace:
· výpisy z Katastru nemovitostí
· výpisy z Obchodního rejstøíku
· výpisy z ivnostenského rejstøíku
· výpisy z Rejstøíku trestù
· výpisy z bodového hodnocení øidièe
· od èervence bude zavedena tzv. konverze dokumentù, co znamená pøeve-

podobì do
dokumentu obsaeného v datové zprávì
nebo naopak.
Na Obecním úøadì v Sobìhrdech bude
díky dotaci pracovištì CzechPOINTu
také zøízeno, bude otevøeno v prùbìhu
prázdnin, a to vdy v úøedních hodinách
nebo po telefonické domluvì. Vìøíme, e
zøízením této sluby Obecní úøad rozšíøí
sluby obèanùm, kteøí ji nebudou muset
do Benešova, ale vyøídí si vše na místì.
Václava Šímová

Podíváme-li se na výsledky voleb v okrese Benešov, první dvì místa stejnì jako v
Sobìhrdech obsadila ODS (31,62%) a
ÈSSD (23,82%), jenom s vìtším rozdílem
mezi obìma stranami. Na pomyslné tøetí
pøíèce se umístila KSÈM (13,10%), dále
KDU-ÈSL (7,67%) a Suverenita (3,90%).
Ostatní seskupení získala kolem 1 a 2%.
Ve srovnání s celorepublikovými výsledky by tedy Sobìhrdští dali dùvìru více stranám. Hranici 5% u nás pøekroèilo osm stran, pøièem celorepublikovì se do Evropského parlamentu kvalifikovali pouze ètyøi
strany.
Moná se Vám zdá, e volby do EP se
nás nijak netýkají. Ale… Na pùdì parlamentu se mimo jiné rozhoduje o tom, kolik
penìz se pouije pro vyrovnávání disparit
(odlišností ekonomicky slabších zemí v
porovnání s evropským prùmìrem), kam
ÈR v souèasné chvíli patøí. Tento „balík
penìz“ urèený pro ÈR se rozdìlí do
„menších balíèkù“ - jednotlivých správních
oblastí (tzv. NUTS II; napø. Sobìhrdy spadají do NUTS II Støední Èechy). Z tìchto
prostøedkù se získávají dotace na opravy
silnic, škol,… èili vìcí, se kterými dennì pøicházíme do styku. Tím, e chodíte k volbám, mùete všechny tyto záleitosti
ovlivnit.
Závìrem je tøeba podìkovat volební
komisi, která mìla v tìchto volbách ztíenou práci, protoe lístky se mohly zaèít
poèítat a v nedìli ve 22 hodin veèer.
Václava Šímová

„Osmièky opìt v Bedrèi“
Sbory dobrovolných hasièù Bedrè a
íòany spoleènì poøádají II. obroèník soutìe historických motorových poárních
støíkaèek PS 8. Tato soutì se uskuteèní v
sobotu 11. èervence 2009 od 13°° na høišti
v Bedrèi a navazuje na I. konání v roce
2007. Akce je zamìøena na prezentaci historické hasièské techniky dobrovolných
hasièských sborù okrskù Benešov, Èerèany a Struhaøov. Tyto okrsky zastøešují aktivity témìø tøiceti sborù. Nìkteré sbory vlastnící tuto techniku právì zde vystoupí.
Program je koncipován jako soutìní
odpoledne s následnou taneèní zábavou.
Jednotlivé sbory pøedvedou poární útok
se svou technikou, orientaèní bìh je provede Bedrèí a na závìr vyzkouší své síly
ve štafetì, kterou si drustva oblíbila v
minulém roèníku. Prùmìrné stáøí poárních støíkaèek PS 8 pøevyšuje 50 let a v
rámci soutìního odpoledne budou vysta-

veny k prohlídce pøítomným návštìvníkùm. Odpoledne zahraje pøítomným harmonikáø a od 18°° hodin k tanci a poslechu
pøedevším rockového publika zahraje
benešovská hudební skupina Recept
Rock se svými pøáteli.
Uspoøádání akce je podpoøeno prostøedky z Fondu hejtmana Støedoèeského
kraje. Poøadatelé zvou všechny pøíznivce
dobrovolných hasièù, historické techniky a
dobré hudby na „Osmièky“ do Berdèe.
Jan Šíma
velitel SDH íòany
místostarosta okrsku Èerèany
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