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Úvodní slovo
Starosti pana starosty
Svět se za posledních sto let hodně změnil. Nyní si to můžeme
uvědomit o to víc, že jsme si v loňském roce dobu před sto lety
často připomínali. Ne ve všem ale nutně pokrok vede k lepším
zítřkům. Jistě dnes máme, díky různým technickým a vědeckým
vymoženostem, snazší život, než naši předci. Ale to ještě neznamená, že se cítíme spokojenější nebo šťastnější. Pokrok a rychlý
vývoj všeho kolem nás přinesl také nebývalý tlak na nás všechny.
Být úspěšný je dnes tak trochu povinnost a kdo není, je (slovy
nás mladých) lúzr – neúspěšný nikdo.
A tak hledáme zaručené a rychlé návody na to, jak být
úspěšný. A ideálně tak, aby se to dalo zvládnout za jedno
odpoledne a moc to nebolelo. V poptávce na to regály knižních
obchodů přetékají návody na rychlé zbohatnutí, bezbolestné
zaručené zhubnutí nebo vytvoření báječného vztahu s okolím.
Přes média a počítače se do našich myslí dobývají různí poradci,
koučové a všehovědmy s těmi zaručeně správnými radami.
Zapomínáme, že základem všeho je naše vlastní práce a aktivita. Zkratky a zaručené návody nefungují. Svůj případný úspěch
si musí každý tvrdě odpracovat. Když si poslechnete opravdu
úspěšné osobnosti ve svých oborech, tak ve všech příbězích
slyšíte to samé o nekonečných hodinách tréninku, dřiny nebo
o překonávání nezdarů a odmítnutí. Nikdo z úspěšných lidí
neřekne, že jednou ve středu odpoledne v půl třetí přišel ten
okamžik prozření, který ho dostal tam, kde je.
Někdy si představuju, jak by se asi pro nějakého takového
věrozvěsta vyvíjela situace, kdyby před sto lety zabušil na vrata
statku s návodem na úspěch. Pro naše předky byla práce základem všeho. A až teprve když byla práce hotová, mohl přijít
odpočinek nebo zábava. A to je jedna z věcí, kterou bychom
si z dědictví našich předků měli uchovat. Tvořivá práce, která
má smysl, je skutečným úspěchem. A je jedno, jestli se jedná
o malíře pokojů nebo malíře obrazů. Oba mohou přinášet dobrý
pocit jiným lidem. Každý, kdo takovou smysluplnou práci má,
je nakonec mnohem šťastnější, než ten, kdo přepočítává peníze
nebo místa, která navštívil. A nemusí se vždy jednat o práci,
kterou se živíme. I činnost, kterou se zabýváme jako koníčkem,
nám může přinést pocit uspokojení.
I z tohoto důvodu jsem rád, že žiju na venkově. Tady na vsi
zůstala stále práce přirozenou součástí každodenního života.
Bez odhrnutí sněhu se prostě ráno z domu nedostaneme.
A jestli máte rádi fyzickou práci na čerstvém vzduchu, těším
se na vás na brigádě v Třešňovce:-)
Pěkný rok plný práce nám všem.
Pavel Bartík
Když starosta smekne klobouk..
Od začátku roku 2018 jsme v našich obcích výrazně změnili
systém svozu odpadu. Ve spolupráci se svozovou firmou jsme
umožnili pohodlnější třídění odpadu všem občanům, kteří
o to projevili zájem. Do domácností jsme rozdali něco přes sto
žlutých nádob na plasty a skoro stejný počet modrých nádob
na papír. Zároveň jsme zrušili variantu se svozem komunálního
odpadu každý týden. Slibovali jsme si od toho, že se nám podaří
snížit množství komunálního odpadu, který odkládáme do černých popelnic. Po roce provozu je ideální příležitost podívat se,
jak se to podařilo.
A nezbývá, než smeknout pomyslný starostovský klobouk
před všemi, kteří se zapojili:
rok 2017 – 78,6 tun komunálního odpadu
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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

rok 2018 – 66,7 tun komunálního odpadu
Společně se nám za rok podařilo snížit množství komunálního odpadu o 15 %, a to se nám ještě zvýšil počet obyvatel,
takže reálné snížení by bylo větší. To je opravdu výborné a všem
za to moc děkuji.
Průměrný občan ČR vyprodukuje za rok zhruba 300 kg
komunálního odpadu. Průměrný občan našich obcí vyprodukuje asi 160 kg komunálního odpadu. A to už je pořádný rozdíl.
A to si ještě troufám tvrdit, že jsme v tomto srovnání znevýhodněni tím, že stále velká část našich domácností topí pevnými
palivy a tudíž je obsah našich popelnic výrazně těžší, než odpad
z domácností ve městech.
Je to pro nás velmi důležité pro budoucnost, protože platby
za svoz komunálního odpadu každoročně narůstají a do roku
2024 vyrostou skoro na dvojnásobek stavu před dvěma lety.
Pokud dokážeme vyprodukovat méně komunálního odpadu
do černých popelnic, budeme moci ušetřené peníze investovat
někam jinam.
Ještě jednou velké díky vám všem. Jsem na vás hrdý.
Pavel Bartík
Lípy Republiky – ať nám pěkně rostou
Koncem loňského října jsme jako celá republika oslavili 100.
výročí vzniku Československa v roce 1918. Součástí oslav bylo
zasazení lípy republiky v každé z našich osad. Po jedné lípě bylo
zasazeno v Soběhrdech, Mezihoří a Phově. Dvě lípy si společně
zasadili občané Žíňan a Žíňánek u cesty mezi oběma obcemi.
Z této akce je společná fotografie pod článkem.
Někde se jednalo o velkou společenskou událost s následným
sousedským posezením. Někde se zpívaly hymny a recitovaly
básně, jinde proběhlo sázení v úzkém kruhu několika osob.
To samo o sobě není tolik důležité. Zásadní je, že jsme zasazením lip vytvořily místa a okamžiky, ke kterým se mohou naši
potomci v dalších letech vracet. Ať již ve vzpomínkách nebo
opravdu fyzicky.
Pavel Bartík

Jak u nás prší?
V lednovém zpravodaji v roce 2016 jsem ukázal výsledky
vlastního „měření“ srážek u nás v Žíňanech. Šlo o dlouhodobější
měření od roku 2001. V té době činil dlouhodobý roční průměr
585 milimetrů (tedy litrů vody na 1m2 země za celý rok). Byly
roky vlhčí (nejvíc 760 mm v roce 2012, ale také roky suché – nejméně 312 mm v roce 2003). Co nám přinesly uplynulé 3 roky?
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Jak můžete vidět níže v tabulce či grafu, tak dlouhodobý roční
průměr se mírně snížil na 575 mm. Ačkoliv roky 2015, stejně
jako 2016 a 2017 byly lehce nadprůměrné, tak rok 2018 se stal
druhým nejsušším v mém měření. Celkem 366 mm v předchozích
12 měsících byly opravdu velmi málo. Tento rok přinesl 2 měsíce
s historicky nejmenším měsíčním spadem srážek – 7 a 21 milimetrů v červenci a srpnu. Tedy v měsících, které jsou dlouhodobě
nejvlhčí z celého roku. Oproti průměru napršelo pouze necelých
18% obvyklého množství. Velmi slabé byly také měsíce únor, duben
a listopad. Co to vše udělalo s množstvím vody v krajině, některých
studních a výnosy na polích a zahradách, víme všichni.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
21
5
28
10
37
25
55
12
15
80
25
37
8
23
51
25
47
8
24
5
28
22
12
45
13
24
31
39
63
29
17
7
18
22
22
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2
35
8
26
22
24
57
61
100
94
90
70
75
106
62
79
13
85
68
138
80
38
62
32
77
151
58
59
162
63
73
55
89
96
38
130
25
54
91
122
89
53
50
136
91
78
29
59
61
84
122
13
8
80
21
56
36
24
9
26
16
59
57
5
35
51
10
42
6
42
78
16
19
57
32
34
18
12
47
21
16
39
23
20
469 674 312 496 667 706 699 437 493 672

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
97
61
13
36
48
38
25
3
34
58
1
17
61
23
9
26
22
18
50
25
34
41
38
37
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37
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78
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50
39
102 102
55
51
37
44
91
81
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26
74
57
45
63
180 136
30
81
39
96
72
7
62
122 101
42
74
27
65
21
43
54
47
117
23
50
56
41
37
40
42
43
87
74
87
31
5
23
26
17
76
33
36
10
21
79
1
38
29
33
41
62
555 760 693 567 572 596 619 366

se začal plnit. A plný zůstal až do ranních hodin, takže věřím, že
volba kapely byla tím správným krokem. Ve večerních hodinách
proběhla tombola, která nesmí chybět na žádném plese. Darů bylo
dostatek a myslím, že se dostalo na každého, a všichni si odnesli
něco pěkného, užitečného nebo něco dobrého. Doufám, že všichni,
kteří přišli, se velmi dobře bavili, a určitě dorazí i příští rok. Na závěr
chci moc poděkovat VŠEM, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě i průběhu našeho plesu, protože bez jejich práce by to
prostě nešlo. Děkuji, a těším se na další společné akce.
Jiří Strachota, starosta SDH Soběhrdy
Z dobového tisku
V pravidelné rubrice vám přinášíme informace, které o našich
obcích, osadách nebo rodácích byly otištěny v dobovém tisku.
V dnešním textu se znovu podíváme hluboko do historie a ještě
daleko do světa. Dnes přinášíme text, který 22. července 1875
otiskl v americké Iowě – SLOWAN AMERIKÁNSKÝ (později
SLOVAN AMERICKÝ). Jednalo se o noviny pro české krajany
v Americe v letech 1869 až 1910. Zprávy o živelní pohromě si
i tehdy našly cestu přes oceán. I když jim to trvalo skoro měsíc.
Pavel Bartík

Průměr
34
26
31
27
66
71
85
72
59
42
32
31
575

Myslím, že bude stále více důležitější, aby každý z nás s vodou
dobře hospodařil, chránil její zdroje a současně hledal možnosti,
jak jí co nejvíce zadržet v naší krajině, aby byla ku prospěchu.
Tohle bude i téma pro zastupitelstvo v nadcházejících letech.

Věřme, že v tomto roce 2019 bude vody „akorát“ a přijde
i ve správný čas. Jak prosinec minulého roku, tak i prvních 20
dní ledna jsou dobré – nadprůměrné měsíce. Za těch cca 50 dní
napršelo skoro stejně, jako za prvních 5 měsíců minulého roku.
Jan Šíma
Hasičský ples 2019
V sobotu 12.1. uspořádali naši hasiči tradiční hasičský ples, opět
na sále obecního úřadu. Začátek byl naplánovaný na 20.00 hod.
Ale už předchozí den naši hasiči a hasičky jeli na plné obrátky, aby
vše klaplo. Připravovali sál, pekly bábovky do tomboly, balili dary
do tomboly a spoustu těch neviditelných, ale důležitých činností,
bez kterých by ples nebyl takovým, jakým ho naši kamarádi, spoluobčané chtějí mít. Vše klaplo, a proto v sobotu po osmé večer začala
hrát zatím ještě nevyzkoušená kapela Eksploze. A hráli hezky.
První série na zahřátí, ve které zazněli pomalejší skladby, na parket
nikoho nedostala, ale jakmile začali hrát klasické dechovky, parket
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Zdravotní cvičení v Soběhrdech
bude pokračovat
od 24. ledna 2018 každý čtvrtek
od 18:00 hodin v sále místní hospody
(vstup z Panelky).
Je to cvičení pro každého, koho bolí záda a neumí si sám
pomoci. Cvičení je jednoduché a zvládne ho každý,
mladý i starší, žena i muž. Cvičení se zaměřuje na
protažení celého těla, na posílení hlubokého
stabilizačního systému, tzv. středu těla, na procvičení
břišních a zádových svalů, na zhybnění krční páteře
a na cvičení pro plochou nohu.
Cvičení vede paní Zuzana Elišáková,
tel.: 602 387 428
Přivítáme každého, kdo chce udělat něco
pro sebe, mít lepší náladu a potkat
se se svými fajn sousedy.

Pozvánka na zabíjačkové hody
Dovolujeme si vás pozvat do
Restaurace u Železného dědka
v Soběhrdech na zabíjačkové
hody, které se uskuteční
v sobotu 23.2.2019 od 11.00 hod.
Přijďte si pochutnat na klasických
zabíjačkových dobrotách, jakými jsou
například jitrnice, jelita, ovar, černá
i bílá polévka, tlačenka, škvarky či
škvarková pomazánka. Těšíme se, že
přijdete ochutnat naše výrobky.

Zapište si do kalendáře
2. 2.
brigáda v Třešňovce s Soběhrdech
23. 2. brigáda v Třešňovce s Soběhrdech
23. 2. Zabíjačkové hody
v Restauraci U Železného dědka
2. 3.
brigáda v Třešňovce s Soběhrdech
2. 3.
maškarní bál v Mezihoří
30. 3. maškarní karneval odpoledne pro děti,
večer pro dospělé v Soběhrdech
13. 4. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Staré sklo do nových tašek!
Obec Soběhrdy se zapojila do projektu Autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a.s., jehož cílem je zlepšení třídění skla
v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do Vašich domovů
novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů.
Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je
zaveden tzv. individuální sběr papíru a plastů. Jde o způsob třídění
zmíněných dvou komodit do třídících nádob umístěných přímo
u domů nebo do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení množství vytříděného skla v kontejnerech, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho bydliště. Ve své domácnosti tak budete
moct sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbírané sklo pak
vhazujte do zelených kontejnerů instalovaných v naší obci. Spolu
s taškami obdržíte také informační leták s informacemi o správném třídění skla v domácnostech.
V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané domácnosti
dotazovány formou krátkého dotazníku, a to za účelem ověření
míry jejich zapojení do třídění skleněných odpadů.
Jak získáte novou tašku?
Tašku jste obdrželi koncem roku spolu s kalendářem na rok
2019. Pokud ji nemáte, můžete si pro ní dojít na obecní úřad.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat
prakticky donekonečna.
Starým sklem se dá
nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž
hlavní výhodou výroby
nového skla ze starého
je velká úspora energie,
která může činit až 90 %
oproti výrobě z vytěžených sklářských písků.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí
lahve na minerálky,
pivo apod. Z tabulového
skla se pak opět vyrábí
nové tabulové sklo.
A z odpadního skla se
ve
specializovaných
továrnách vyrábí tepelné
izolace – skelná vata
a tzv. pěnové sklo, což je
materiál, který je vhodný
jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace základové
desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít
i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů
a brusných hmot.
Sklo můžete třídit do zelených kontejnerů v každé obci. Ročně
takto vytřídíme zhruba 12 tun skla.
Do kontejneru na sklo patří

Do kontejneru na sklo nepatří

barevné a čiré sklo

keramika a porcelán,
sklokeramika

lahve od vína, jiných alkoholic- zrcadla, autosklo,
kých i nealkoholických nápojů drátované sklo atd.
tabulové sklo z oken nebo dveří varné a laboratorní sklo
zavařovací sklenice,
skleněné nádoby, apod.
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zlacené či pokovené sklo
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Jak to vidí děti?
Začátkem roku udělala Jana Špidrová rozhovor s místními
dětmi o událostech uplynulého období. Přečtěte si, jak to vidí
Eliška a Natálka Špidrovy, Emča Priknerová, Zuzka Kucharská
a Kája a Barunka Baštářovi:
V říjnu proběhly volby do zastupitelstva obce
1) Víte co to ty volby jsou?
Děti: neeee
2) Jak volby probíhají?
Kája: s někým si povídáme
Barunka: dáváme papíry do koše
Natálka: dáváme oblečení na věšáky
3) Kdo byl zvolen starostou?
Kája: naše maminka
Barunka a Eliška: Pavel
Kája: Kovář
Já: Neee
4) Kde bydlí?
Eliška: vedle žlutého baráku
5) Co má takové zastupitelstvo/obec na starosti?
Eliška: naše maminka chodí na obec pracovat
Kája: dělat nějaké dopisy
Barunka: dělat něco na počítači a vytiskávat
Natálka: jít domů
Máme za sebou Vánoce
1) Znáte nějaké vánoční tradice?
Eliška: jí se kapr a zdobí se stromeček
Barunka: rozbalují se dárky
Natálka: přijde Ježíšek
2) Kdo je Ježíšek?
Eliška: tajný rozdavatel a pomáhají mu skřítci
Barunka: rozdává dárky dětem pod stromeček a děti je pak
rozbalují
Zuzanka: hodným dětem
Natálka: je to dědeček
3) Jak takový Ježíšek vypadá?
Eliška: má červenou čepici a bambulku
Barunka: ale to je Santa. My nemáme Santu, my máme Ježíška
Kde bysme toho Ježíška našli?
Barunka: v obloze
Eliška: v jesličkách
4) Co je to silvestr?
Zuzka: to jsou takový věci, které se vystřelujou
Eliška: jí se jídlo, slaví se petardy, tancuje se, pouští se petardy
a je to krásný a pije se víno
5) Víte, jaký rok nyní začal?
Barunka: Říjen. Ne leden
Eliška: zimní

Já: 2019
Děti: Woooow 
6) Co byste popřáli Soběhrdům do nového roku nebo kamarádům, sousedům?
Barunka: šťastný a nový rok
Eliška: šťastný a veselý rok
Zuzka: já jsem babičce udělala přáníčko
7) Co byste vzkázali do Soběhrd?
Eliška: já bych vzkázala, aby Soběhrdy byli šťastní
Natálka: aby vyhrály Soběhrdy
Eliška: já bych ještě popřála šťastný nový rok, a aby hasiči
Soběhrdy všechno uhasili
Barunka: já Soběhrdům přeji, aby když někam jedou, aby dojeli
a nenabourali. A přeji jim šťastný nový rok
Zuzka: já nevím
Natálka: Já fandím Soběhrdům
Karlík: já fandím Bedrči
Chcete mít aktuální zprávy o dění v obci, chcete být
„v obraze“?
Někomu vyhovuje jít se projít po vsi a přečíst si obecní vývěsku,
někdo preferuje získávat informace o obci v pohodlí křesla,
pomocí informačních technologií. Chcete-li zdarma dostávat
důležité informace o dění v obci e-mailem či prostřednictvím
aplikace v mobilu, nabízíme Vám následující služby.
Zaregistrovat se k odběru informačních e-mailů a novinek se
dělá následujícím způsobem. Na webových stránkách www.sobehrdy.cz v pravé části stačí zadat do kolonky „Informace e-mailem“
svůj e-mail a opsat ověřovací kód. Následně budete vyzváni
k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a pak Vám
přijde e-mail k dokončení registrace. V tomto e-mailu je nutné
kliknout na „dokončení registrace“ a to je vše  Můžete se těšit
na e-maily se zápisy ze zastupitelstva, na pozvánky na kulturní
akce, na zprávy o mimořádných situacích (např. pokud zapadnou
popeláři a přijedou jindy) apod. Udělení souhlasu se zpracováním
osob. údajů se dělá pouze proto, aby si mohl úřední šiml jménem
GDPR zařehtat. Váš e-mail bude určen jen pro zasílání novinek,
k ničemu jinému.
Máte-li chytrý mobilní telefon s Internetem, můžete si zdarma
stáhnout aplikaci „V obraze“. Aplikace se stahuje např. v Google
Play či v App Store, prostě tam, kde si běžně stahujete jiné
aplikace. Zabere asi 13 MB paměti. Při instalaci si jen vyberete,
že chcete posílat zprávy ze Soběhrd. Když na webové stránky
vložíme nějakou informaci na úřední desku, do aktualit nebo
do kalendáře, mobil Vám pípne a ukáže, co bylo vloženo.
Ač je 21. století a téměř všichni potřebují mít všechno ihned
a on-line, uvedené služby v Soběhrdech zatím nevyužívá moc lidí.
Budeme rádi, když se připojíte i vy a nemalá investice do těchto
moderních technologií bude mít své opodstatnění.
Václava Baštářová

CHCETE SE PODÍLET NA PROMĚNĚ JEDNOHO
KONKRÉTNÍHO MÍSTA V SOBĚHRDECH?

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

Potom vás srdečně zveme na brigádu v některém z termínů:
sobota 2. února 2019 od 9:00
sobota 23. února 2019 od 9:00
sobota 2. března 2019 od 9:00

V roce 2019 obnovíme starý třešňový sad vedle fotbalového hřiště v Soběhrdech. Abychom mohli na
podzim sázet nové stromy, musíme nejdříve v zimě vyčistit nálety a další nepořádek. K tomu se hodí
každá volná ruka.
Sraz vždy v den brigády na fotbalovém hřišti. S sebou rukavice, teplé oblečení, vidle, hrábě a případně
kdo může, tak motorovou pilu nebo křovinořez s kovovým nástavcem.
Občerstvení v průběhu brigády bude zajištěno. Z organizačních důvodů vás prosíme o nahlášení účasti
předem na telefon 604 294 762 nebo starosta@sobehrdy.cz
Vaše zastupitelstvo

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

ZPRAVODAJ OBCE SOBĚHRDY
Čtvrtletník Obce Soběhrdy • Ročník 11 • Náklad: 200 výtisků • Vydavatel: Obecní úřad Soběhrdy
Odpovědný redaktor: Pavel Bartík • Redakce: Václava Baštářová, Jan Šíma • Registrace: MK ČR E 18629
Vydavatel: Obecní úřad Soběhrdy, 256 01 Soběhrdy 60 • telefon/fax: 317 795 639
e-mail: obec@sobehrdy.cz • Toto číslo vyšlo 31. 1. 2019

4

www.sobehrdy.cz

