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Úvodní slovo ❦ Starosti pana starosty
Ti z Vás, kteří čtou pozorně moje články a úvodní slova ve
zpravodaji, si už asi všimli, že jsem několikrát vyjádřil svoje
rozčarování z toho, jak funguje naše velká politika. Co mi
zejména vadí, je totální neochota spolupracovat s kýmkoliv.
Vše je vedeno snahou primárně pošpinit druhého. A také
skutečnost, že v zájmu získání jakýchsi pochybných politických bodů se mohou používat jakékoliv praktiky. Ale absolutně nejvíc mě štve to, že lež už není lež, ale jiný pohled na
pravdu. Že kdo lže, už není lhář, ale má svou pravdu. Možná
jsem naivní venkovan, ale s tímhle se nikdy nesmířím. Lež
je lež a kdo lže, je lhář.
Zároveň jsem si ale vždy liboval, že života u nás na vsi se
toto zatím nedotýká. Ovšem věci se mění a také u nás už se
pokouší někteří prosazovat své zájmy tu nějakým tím populistickým slibem (slibem nezarmoutíš, jak známo…) nebo
polopravdou či úplnou lží (zvlášť na barevném papíře dobře
vypadající…). Dokonce už jsme tu měli i pokus o lobbing
u spolků a některých jednotlivců (dostanete peníze, když
mi pomůžete zatlačit na obec…). Jsem sice možná naivní
venkovan, ale nejsem hlupák. Tolik prozatím k tomuto té-

matu, které letos hýbalo i naší malou komunální politikou.
Přál bych si totiž, aby nezapadlo, že při tom všem byl
letošní rok zejména rokem pracovním, kde se nám podařilo společně udělat řadu velkých věcí, které opravdu mění
naše okolí k lepšímu. Bylo jich tolik a natolik významných,
že si dále v textu zaslouží samostatný článek. Protože na
přelomu roku je dobré si připomenout, co se nám podařilo
a na čem dalším pracujeme.
Především bych Vám ale chtěl poděkovat za podporu,
kterou jsme jako zastupitelstvo od vás v letošním roce cítili. Vážím si také vaší aktivity na společných brigádách
a společenských akcích i veškeré práce, kterou jste odvedli
na zvelebování svého okolí. Jen díky tomu jsou naše obce
stále krásným místem pro život.
Přeji Vám všem do příštího roku především pevné zdraví, dobré vztahy s vašimi blízkými a prostě vše dobré.
Věřím, že i příští rok bude pro naše Soběhrdsko dobrý
a úspěšný a za zastupitelstvo můžu slíbit, že pro to uděláme,
co bude v našich silách.
Krásné Vánoce, sousedé…
Pavel Bartík

Změny ve svozu odpadů v roce 2020 Konopišťské povídání v Soběhrdech

V posledním čísle Soběhrdského zpravodaje jsme Vás informovali o změnách ve svozu komunálního odpadu v roce
2020. Jelikož tato změna začne platit od 1. 1. 2020, znovu
Vás o ní informujeme.
1. Svoz černých popelnic s komunálním odpadem bude
v létě i v zimě probíhat s frekvencí 1× za dva týdny.
2. Zvýší se poplatky za svoz odpadu, které jsme už několik
let neměnili, takto:
– popelnice 80 litrů, svoz 1× dva týdny 950 Kč ročně
– popelnice 120 litrů, svoz 1× dva týdny 1 800 Kč ročně
Občané, kteří měli v letošním roce svoz 1× dva týdny (asi
dvě třetiny nádob), tedy nemusí nic měnit, pokud nechtějí
přejít z nádoby 120 litrů na menší. Občanům, kteří měli tzv.
kombinovaný svoz (v létě 1× dva týdny, v zimě 1× týdně),
se automaticky změní frekvence na 1× dva týdny. Pokud se
z nějakého důvodu obáváte, že se v zimě do této frekvence
s odpadem nevejdete, spojte se s námi, prosím a budeme
hledat individuální řešení.
Pokud potřebujete změnit objem popelnice, změnu prosím nahlaste obratem na obecní úřad.
Václava Baštářová

V listopadu jsme uspořádali besedu s Tomášem Pavlíkem na
téma Konopišťské povídání. Zcela zaplněný sál soběhrdské
hospody mohl vyslechnout velmi poutavé vyprávění o Františku Ferdinandovi d´Este, o životě na konopišťském panství v té době a také třeba o osudu altánu na Krásné hoře.
Tomášovi velmi děkujeme za jeho čas a dokonalou přípravu
a vyřizujeme mnoho kladných ohlasů od posluchačů.
Máte rádi historii? Zajímají Vás
Vaše kořeny? Na
jaře 2020 pro Vás
př iprav ujeme
další přednášku
(workshop), tentokrát o tom, jak
sestavit svůj rodokmen. Těšíme se
na Vás 21. března
2020 od 17 .00 hodin v Restauraci u Železného dědka.
Václava Baštářová

Změna cen vodného a stočného od roku 2020
V letošním roce rozhodlo zastupitelstvo o navýšení vodného a stočného tak, aby po modernizacích provedených na
obou sítích v předchozích letech, vybrané platby pokrývaly
provozní náklady. I po tomto navýšení zůstávají ceny hluboko pod průměrem v rámci republiky i pod cenou v okolních
obcích. To se nám daří zejména díky tomu, že si obě sítě provozujeme sami a nemusíme tedy vytvářet pro nikoho zisk.
Stočné bude v roce 2020 účtováno podle pravidel schválených zastupitelstvem na základě vyhlášky Ministerstva
zemědělství a podle takzvaných směrných čísel roční spotřeby vody. Namátkou za trvale hlášené obyvatele to bude
720 Kč na osobu a za rekreační objekt 1 080 Kč. U podnikatelů se stočné bude vypočítávat podle počtu zaměstnanců.
Ke všem platbám bude připočítána DPH, protože obec se
zhruba před rokem stala plátcem DPH v této oblasti.

U nemovitostí napojených na obecní vodovod musíme
s ohledem na změnu ceny od 1. 1. 2020 na přelomu roku
opravdu důsledně odečíst stavy vodoměrů, abychom získali
stav při změně ceny. Kontaktními osobami pro odečet vody
v tomto období budou:
Soběhrdy:
František Sobotka tel: 608 511 395
Zdeněk Rezek
tel: 604 489 726
Phov:
Jan Špaček
tel: 602 392 597
Budeme se snažit provést odečet v době od 30. 12. do 5. 1.,
abychom měli co nejvěrnější stav ke konci roku. Zároveň
prosím ty z vás, kteří třeba nebudou v tomto období doma,
aby se s námi spojili a domluvili na postupu.
Ještě připomínám, že cena vodného stoupne na 20 Kč
za m3, což je stále jedna z nejnižších cen široko daleko.
Pavel Bartík

Stanovisko zastupitelstva ke Zpravodaji Nadačního

fondu pro podporu a rozvoj Soběhrd a okolí
Před několika měsíci jste obdrželi do svých schránek zpravodaj
Nadačního fondu pro rozvoj Soběhrd a okolí. Vzhledem k tomu,
kolik reakcí jsme jako zastupitelé od vás k tomuto dostali,
považujeme za nutné, abychom oficiálně prezentovali naše
stanovisko. Odpovídat na konkrétní dotazy zaslané e-mailem,
přes telefon nebo i osobně, nebylo v plném rozsahu možné,
takže jsme slíbili poskytnout naše kompletní stanovisko ve
zpravodaji.
Především na úvod je třeba konstatovat, že s tímto zpravodajem, ale ani se samotným Nadačním fondem nemáme
a nikdy jsme neměli jako zastupitelstvo nic společného. Jde
o aktivitu soukromých osob, kteří jsou majiteli Farmaparku
a my jsme s nimi na ničem nespolupracovali. Po vzniku Nadačního fondu v květnu 2017 jsme si pozvali na zastupitelstvo
jeho zástupce (právníka), abychom se informovali, proč byl Nadační fond založen. Byly nám tehdy sděleny obecné informace
o právních aspektech fungování fondu s tím, že konkrétní
aktivity budou zveřejněny na webových stránkách fondu. Ty
ani po 30 měsících od založení fondu neexistují. Fond nezveřejňuje o své činnosti žádné zprávy ani v Obchodním rejstříku,
takže o jeho činnosti nelze nic zjistit.
Informace obsažené ve Zpravodaji nadačního fondu, který
jste obdrželi, jsou buď mlhavé formulace nejasných cílů nebo
opsané záměry ze strategie obce a z jednání zastupitelstva.
U některých je zcela nesmyslné, aby je řešil jakýkoliv nadační fond (např. budování školy a školky nebo zřizování lékařské ordinace), u jiných jsou již řešeny zastupitelstvem (např.
chodníky a obchod) a o některých může psát jen člověk, který
v Soběhrdech zřejmě nežije, protože již dávno existují (např.
možnost stravování nebo místa pro setkávání občanů).
Za naprosto neuvěřitelný považujeme (také podle vaší reakce) záměr vybudování přírodního koupaliště a místa pro
sáňkování. Tyto vymoženosti jsme v Soběhrdech vždycky měli
a pravidelně využívali. Kdyby ta místa Farmapark neoplotil,
tak jsme je mohli používat i nadále.
Některé informace prezentované v textu např. o počtu
zaměstnanců Farmaparku, počtu nových obyvatel nebo ekonomickém přínosu Farmaparku pro obec, jsou nepřesné až
nepravdivé. Vše je třeba vnímat v kontextu toho, čeho chce
materiál dosáhnout a čím nás chce ohromit. Nebudeme zde
rozebírat konkrétní nepravdy a nepřesnosti, kterých je mnoho.
Nemá smysl sklouznout k detailům. Důležitý je komplexní
pohled na tuto záležitost.
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Celý zpravodaj připomíná spíše marketingový materiál Farmaparku, který se snaží vytvořit dojem, že Soběhrdy mohou být
součástí Farmaparku a že by bylo dobré, kdyby jako Farmapark
vypadaly. To je názor, který my jako zastupitelstvo nesdílíme
a zřejmě i důvod, proč tento zpravodaj vůbec vznikl. Naše obce
tady jsou stovky let a stovky let tu ještě budou. Byli jsme před
Farmaparkem a budeme i po něm.
Často se nás také ptáte, jestli má činnost Farmaparku pro
obec nějaký finanční přínos. NEMÁ. Provozovatel má sídlo
mimo Soběhrdy a pokud nějaké daně odvádí, tak v místě sídla.
Pro nás je tedy přínos Farmaparku stejný, jako přínos jakékoliv
firmy se sídlem v Praze.
V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že my jako zastupitelstvo nejsme pouze zastupitelstvem Soběhrd, ale všech pěti obcí,
které pod obecní úřad spadají. A musíme tedy dbát o rovnoměrný rozvoj všech obcí. Na ty zpravodaj nadačního fondu úplně
zapomíná. O důvod víc, proč se od něj musíme zcela distancovat.
Na závěr je třeba znovu konstatovat, že s tímto zpravodajem, ale ani s celým Nadačním fondem nemáme a nikdy jsme
neměli nic společného. Kdo chce pomáhat svému okolí, nepotřebuje nadační fond. Každý, kdo přijde na společnou brigádu
nebo prostě jen poseká pruh trávy za svým plotem, udělá pro
rozvoj své obce víc.
Naše odpověď na jedinou větu, která z celého nadačního
zpravodaje dává smysl, zní: Budoucnost Soběhrdska vidíme
a pracujeme na ní každý den. Ale nevidíme jí stejnou, jakou
vidí majitelé Farmaparku.
Vaše zastupitelstvo

Zapište si do kalendáře
11. 1. 2020.
24. 1. 2020.
22. 2. 2020.
22. 2. 2020.
29. 2. 2020.
21. 3. 2020 .
18. 4. 2020.

hasičský ples v Soběhrdech
valná hromada hasičského okrsku Čerčany
v Nespekách
15.00 Dětský maškarní karneval v Soběhrdech
maškarní průvod osadami Žíňany a Žíňánky
17.00 Kafe se starostou, U Železného dědka
Soběhrdy
17.00 Přednáška „Jak sestavit rodokmen“ se
zaměřením na Soběhrdy a okolí
8.00–9.30 Sběr nebezpečného a objemného
odpadu
www.sobehrdy.cz

Obnova třešňovky
v Soběhrdech

Rok 2019 byl mimo jiné také rokem obnovy starého třešňového
sadu v Soběhrdech vedle fotbalového hřiště. Začátkem roku
bylo uspořádáno několik brigád na vyčištění sadu a na podzim
jsme se mohli radovat ze sázecí brigády, při které jsme vysadili
50 ovocných stromů. Na každou brigádu vždy přišlo minimálně
30 lidí, a to i přesto, že nám počasí obvykle moc nepřálo. Při
všech brigádách jsme si užili spoustu legrace, hezky jsme si
popovídali, pochutnali si na buřtících i na skvělých buchtách
a hlavně jsme udělali neuvěřitelné množství práce! Opravdu
jsme si tam mákli… Všem brigádníkům moc děkujeme za pomoc. Vaší práce a ochoty si velmi vážíme. Těší nás, že u nás žije
hodně lidí, kteří se prostě seberou a jdou nezištně pomoci. To
je ta správná cesta, kterou by měl venkov kráčet.
Václava Baštářová

www.sobehrdy.cz
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Oslava 100. výročí založení CČSH v petroupimské Arše

100. výročí CŠSH jsme oslavili 17. 10. 2019 na pravidelné
podzimní slavnosti Stánků. Přecházela přednáška biskupa
CŠSH Davida Tonzara a hlavně příprava putovní výstavy
k výročí, na které pracovali děti z mateřské i základní školy
ve skupinách. Na Slavnosti nechybělo ani hudební vystoupení dětí, jako vždy zaujalo všechny. Celá škola zpívající
a hrající společně na podiu… Hezké na pohled i poslech…
Slavnostní slovo pana biskupa Davida Tonzara a ředitelky školy Jitky Hřebecké otevřelo výstavu. Postery zaujaly všechny návštěvníky, dlouze si je prohlíželi, vraceli
se k nim. Zajímavé byly také dva plakáty, které mapovaly
přípravu výstavy. Děti přípravě výstavy věnovaly hodně
energie. Proto jsme rádi, že bude putovat po jednotlivých
církevních památkách. Putování začalo 8. 11. v Čerčanech.
Výstava se pak přesunula do Benešova. Po Vánocích ji můžete vidět ve Vlašimi a postupně ji pak budete moci vidět
Votice, Neveklov, Mnichovice, Týnec.
Po zahájení výstavy v kulturním domě nás čekala ještě
část slavnosti probíhající venku na zahradě. Pan biskup
zasadil první strom na naší proměněné zahradě. O proměně
zahrady se můžete více dočíst na webu ZŠ a MŠ Archa a MŠ
Petroupim. A pak ještě povídal a byl s námi na naší slavnosti. Nechyběl ani Stánek… Tentokrát ho vytvořila naše
nádherná líska. Ani ohýnek s kytarou… ani občerstvení
připravené dětmi i rodiči. Děkujeme všem!
Iva Sadílková
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Vážení a milí občané!

Dovolím si Vás naladit v lehkém žánru na dobrou pohodu vánoční i v účtování s končícím rokem. Jak píše velký básník Jaroslav Seifert: „Každého dne se něco končí a každého dne se něco
začíná.“ A my latiníci: „Cud spiro, spero.“ Dokud dýchám, potud
doufám. Řeknete si: „V co může doufat dědek, kterému už moc do
osmdesátky neschází?“ Inu (pan prezident říká „nu“) doufám, že
Vy mladí a mladší (včetně těch v kočárku) prožijete život v míru,
tedy bez válek mezinárodních i domácích, ale kdyby náhodou
se ve světě něco ošklivého semlelo (nechci sýčkovat), doufám, že
příklad Vašich rodičů a prarodičů ve Vašich myslích a zásadách
zanechal stopy. Jaké? Inu ty, které fungovaly za velkých mezinárodních tj. světových konfliktů a které nakonec i přes velké oběti
zvítězily. To je smysl pro spravedlnost, slušnost, obětavost a cit
pro pomoc ostatním, soudržnost, statečnost, touhu po svobodě,
ale i možnost odříkání. Jsem optimista. Věřím, že vy to dokážete.
Proto si dovoluji apelovat na Vaše pocity, abyste (v pravdě Boží
stáli a ji až do smrti bránili – Mistr Jan Hus) i trochu zvážněli
na konci roku.
A teď ať zní vánoční zvonky a voní jedličky či borovičky, ať se
Vašim mrňouskům i všem bližním zatají dech a trochu zvlhnou
oči dojetím a radostí nad dárky. A dejte si jednoho ostřejšího panáka na zdraví Vašeho dočasného souseda Vladimíra, ale hlavně na Vás a Vaše blízké a popřejte si hodně zdraví a pohody do
dalšího roku, jako Vám přeji já, Váš soused. Vladimír Vachoušek

www.sobehrdy.cz

Co přinesl rok 2019
Vodovod:

- byla dokončena velká rekonstrukce hlavních řádů a kompletní přestrojení technologie ve vodojemu. Výsledkem
je, že nám z kohoutků teče kvalitnější voda a především
jsme dostali vodovod do stavu, kdy nebude tolik poruch
na potrubí. Výměnou starého potrubí také ubude úniků
vody. Měli bychom tedy být schopni zásobovat ze stávajících zdrojů více obyvatel. Celý systém je stabilnější
a spolehlivější, což bylo cílem rekonstrukce. Investiční
náklady byly přes 5 mil. Kč a zhruba polovinu by měla
pokrýt dotace.

Veřejné osvětlení:
- byla provedena komplexní rekonstrukce veřejného
osvětlení ve všech obcích Soběhrdska. Všude nyní máme
úsporná tělesa s příkonem zhruba 30 wattů, tedy menším, než běžné žárovky v domě. Světla mimo hlavních
komunikací jsou navíc vybavená čidlem, takže se později
večer ještě ztlumí na menší výkon a rozsvítí naplno, jen
když do jejich dosahu někdo vejde. V Žíňanech jsme zkušebně instalovali také několik světel na solární energii,
které mohou být cestou při dalším rozšiřování veřejného
osvětlení. Výsledkem bude výrazná úspora nákladů na
elektrickou energii a komfortnější osvětlení. Investiční
náklady byly zhruba 750 tisíc a více, než polovinu pokryje dotace.

Místní komunikace:
- kromě běžné každoroční opravy rozbitých úseků jsme
ještě kompletně opravili povrch komunikace mezi osadami Phov a Mezihoří včetně instalace svodidel v nebezpečném úseku u potoka. Investiční náklady byly přes
2 miliony Kč a necelou polovinu pokryla dotace.
- zároveň jsme vybudovali základy nové komunikace od
spodní čistírny odpadních vod směrem do centra obce,
která bude v budoucnu sloužit pro přístup k novému
areálu bydlení pro seniory.

Sad a stromy:
- obnovili jsme zcela zarostlý sad u fotbalového hřiště,
kde jsme na podzim vysadili přes 50 ovocných stromů.
Dalších více, než 30 ovocných stromů přibylo kolem
cesty do Petroupimi a další stromy jsme vysadili uvnitř
Soběhrd. Celkem byla vysázena rovná stovka ovocných
stromů Důležité je, že se jedná o vysokokmeny starých
odrůd, které mají pro přírodu a diverzitu v přírodě velký
význam. A ještě důležitější je, že jsme sázeli sami, vlastníma rukama. Za nějakých deset let začneme společně
sklízet a budeme moci přemýšlet, jak úrodu využít.

Sociální oblast:
- zřídili jsme pozici kurátora sociálních služeb, který může pomoci občanům v situacích, se kterými si

www.sobehrdy.cz

nemohou poradit sami. Důležité je, že je to člověk
mimo obec, takže se nikdo nemusí ostýchat ho kontaktovat a zároveň je to člověk se znalostí místního
prostředí Benešovska.

Kultura:
- podporujeme v rámci potřeb všechny spolky při pořádání kulturních akcí ve všech obcích.
- mimo akcí spolků jsme jako obec uspořádali dvě besedy se spisovateli o jejich knihách a navazujících tématech.
- na rok 2020 máme připravenou koncepci výrazné
proměny obecní knihovny.

Moderní technologie:
- podařilo se do obce přivést nového poskytovatele
internetu s garantovaným připojením pouze pro naše
obyvatele. Ke konci roku k němu přešlo více, než 30
domácností a další čekají na uplynutí výpovědní lhůty
u stávajících providerů.

Hřbitovy:
- veškerou agendu spojenou s provozem hřbitovů jsme
aktualizovali podle novely Zákona o pohřebnictví.
Zároveň jsme agendu převedli do digitální podoby
včetně zaměření jednotlivých hrobů.

Bezpečnost chodců:
- byl dokončen projekt na umístění chodníků podél
silnice II. třídy v Soběhrdech a předložen do projednávání na MěÚ Benešov.
- probíhá zpracování studie na úsekové měření rychlosti v Soběhrdech podél silnice II. Třídy.
Tento výčet zajisté není úplným výčtem všech aktivit zastupitelstva. Ale pouze shrnutím nejdůležitějších
změn, které v dobrém ovlivní život nás všech.
Vaše zastupitelstvo

Vítání občánků
V listopadu jsme po dvou letech opět uspořádali vítání občánků, při kterém jsme přivítali celkem 17 dětí. 2 děti jsou
z Mezihoří, 3 děti ze Žíňánek, 1 ze Phova a zbývajících 11
ze Soběhrd. Je krásné pozorovat, jak se nám naše vesničky v posledních letech rozrůstají… Všem dětem a jejich
rodinám přejeme pevné zdraví, život plný lásky a porozumění a v neposlední řadě také příjemné prostředí, ve
kterém budou vyrůstat. Příjemné prostředí, v tom širším
slova smyslu, záleží na nás všech. Nelze ho považovat za
samozřejmost. Tak se prosím všichni snažme, aby se nám
tu spolu hezky žilo 
Václava Baštářová
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Z kroniky obecné školy
V minulém vydání úryvku z kroniky obecné školy jsme se dozvěděli, jak to bylo se školstvím v Soběhrdech před tím, než si místní občané postavili vlastní školu. V následující kapitole učitel
a kronikář Václav Jukl popisuje jakousi rivalitu mezi evangelíky
a katolíky v Soběhrdech a proces, kterým katolíci prošli, aby si
mohli postavit a v roce 1862 otevřít vlastní, vytouženou školu.
Od 1837 až do 1861 trvalo těšení, že se v Soběhradech bude
stavět škola. Kdo ji měl stavět? Občané byli dvojí víry. Každé vyznání chtělo mít svou. A tak jedni druhým to kazili,
a když tehdejší klerikální strana by něco vymáhala, světská vláda a poddanstvo to rušilo, a patronát nechtěl žádný.
V roce 1848 poddanstvo padlo a tak ostala tato škola jen tak
libovolně. Nejdůstojnější arc. Konsistoř spravena o tom,
že by to velmi špatně s katolictvím v Soběhrdech dopadlo,
domáhala se toho, až v listopadu 1853 byla v Soběhradech
povolena V. Sl. Místodrž. štace a v 1856/57 byla zřízena
fasse; byt pro školu a učitele pronajmut; knihy pro chudé
se dostávaly a jen bylo zlé, že nebyly zásluhy učitele, které
on si pro školu získal, nikde až posavaď uznané. On totiž
se přičiňoval tak, že z jiných škol – jako z Benešovské (tehdáž dvoutřídky) a z Přestavlcké, dítky rodiče do Soběhrad
posílali, a na dvě platit musili, a tak po tu samou příčinu
i z Phova a Bedrče dítky školou do Soběhrad připadly, aniž
sami se hlásily. Není to snad chlouba, ale katalogy těch roků
důkazem jsou, ba není skoro roku, v kterém by žádné cizé
nepřiškolené dítě, školu tuto nenavštěvovalo.
Jak známo počaly školy v letech padesátých – po vlasti naší, působením mnohých vlastenců, jiný poměr bráti;
i vládně bylo lépe o školy pečováno, k nim přihlíženo. Tak
se stalo, že bylo dne 15. září 1859 v našem Bystřickém třídnictví porada učitelstva celého obvodu v Benešově. K této
poradě jsme měli učitelé vypracovat z tehdejší II. čítanky
tři mravné přísloví; tak jak kdo má k tomu dar. Já jsem se
též přihlásil k přednášce; a poněvadž mimo Velkotřídníka a mnoha kněží, též Velect. P. T. zemský inšpektor škol,
Dr. Čermák, ten si mě do své zápisnice poznamenal, aby se
o pravdě, kterou mu duchovenstvo a zřízení školy o mém
postavení hmotném i mým vyučování přesvědčil, přijel
druhý den na to sem ku prohlídce školy.
Žáky zkoušel, můj byt a stav prohlédl; slíbil, že stavba
školy brzy provést se musí. Pak na to byla dne 19. prosince
1859 držena komise pro zařízení evangelické školy – neb oni
žádali a naše od stavby odvraceli, až sami katoličtí občané
nahlédli, když i nejlepší místnost v pozemku pro stavbu
školy (poněvadž tenkráte i ze středu evangelíků představeného měli), že oklamáni byli; teprve sami svou komisi
žádali, pole od obce Soběhrad, Phov a Velkých Žíňan po
1 jitru prodali, a peníze na stavbu obrátili a Jeho Jasnost
knížě Pán z Lobkoviců na Konopišti, co dříve za poddanosti
jim materiál k stavbě přislíbil, nyní jim též 300 F daroval:
tak nyní mohli stavěti. A přec ještě nepočalo, neb evangelíci
pořád žádali, až i od jiných škol dítky dostali, a povolení
stavby své školy dosáhli, a v roce 1861 postavili; od dne
8. prosince 1861 oni vyučovat počali.
Poněvadž tehdá při škole smíšené 76 žáků bylo, ostalo
katolických jen 56; upravovala se fasse poznovu. Přišlý pro
shlédnutí místnosti naší školy a ku zhotovení plánů pro

katolickou školu; podle mála počtů dítek malou místnost
vyměřili, proto nyní nemůže škola ta od těch dob, co dítky
do 14 roků do školy chodit mají, místností vystačit.
Dne 13. června 1861 přišel návrh ku stavbě katolické školy. Pomysliti možno, že ovšem pro dobro své víry evang.
confesionální školu zařídili, ale břímě velké na sebe uvalili;
dítkám nepolehčili, nýbrž co nejvíce uškodili, neb některé
z těchto až ¼ hodiny do školy měly, nyní přes 5/4, ba i více
do své mají; ty samé předměty se učí a málo se jich od víry
odtrhlo, když do katolických škol chodily; poněvadž je jak
nyní od Velikonoc do sv. Trojice, ty, které měly confirmovány býti, duchovní evang. v náboženství cvičili – a cvičí teď.
Dne 17. března 1862 položen byl základ ku stavbě školy
katolické p. Antonínem Urbanídesem z Benešova, tehdá
pachtýřem dvora v Podmračí, jakož propachtovatelem této
stavby, která podle smlouvy měla stát 4100F a po přijmoutí
stavby 4600F stála.
Dne 26. července 1862 odstěhoval jsem se do nové školy,
poněvadž již občané, po došlém nájmu nově nechtěli připlatit nadále. Museli jsme bytovat v kuchyni, jen u té byly
dveře a okno, teprve potom truhlář barvil dveře, okna;
sklenář zasklíval okna; zámečník koval, což mnoho nepohodlí a překážky nám působilo, ale den co den jsem si
vzpomínal, co jsem v nájmu za 25 roků vytrpěl, proto také
Bohu za vysvobození děkoval!
Dne 3. září 1862 byla přijata stavba dostavěné školy od
P. T. pana okresního Kliera a p. ingenira Ketlera z Benešova; a poněvadž dne 8. září byl ohlášen počátek vyučování,
přišly dítky do školy 9. a počalo v nové škole vyučování,
ačkoliv ještě posvěcená nebyla.
Barbora Sobotková

Lampionový průvod v Soběhrdech

Dne 3.11.2019 proběhl již 3. ročník lampiónového průvodu. Jako
každý rok jsme se sešli, malí i velcí, v maskách či bez masek,
s lampióny v ruce u místní hospody, odkud jsme v 17 hod vyrazili
vstříc za hodnými strašidly. V čele průvodu stál „Zelený mužík“,
který vydával strašidelné melodie. Děti byly statečné a s úsměvem na rtech se ho vydaly následovat. Jejich cesta vedla kolem
bažiny na Poustka, odkud již z dálky byl vidět plápolající se ohýnek a slyšet hašteření dvou čertů, kteří zde mastili mariáš:) to už
některým dětem úsměv ze rtů zmizel. Nutno, ale podotknout, že
čerti to byli opravdu hodní a nebyl důvod ke strachu. Což vzápětí
zjistili i někteří odvážlivci, kteří řekli básničku či zazpívali písničku. Za jejich odvahu dostali koláčky přímo od čertů upečené :)
Poté nás Zelený mužík vedl přes malou panelku po nové cestě
směrem k Farmaparku. Jak jsme se blížili, byl slyšet z dálky
smích dvou čarodějnic. Věřte, že z toho až šel mráz po zádech :)
ale opět nebyl důvod k obavám, jelikož se jednalo o dvě veselé
a hodné čarodějnice, které nás pustily dál, když děti řekly nějakou tu básničku. Pak již naše cesta vedla zpátky k hospodě,
kde děti mohly posedět a zajíst či zapít ten nával strašidelných
emocí. Troufám si tvrdit, že lampiónový průvod u nás získal
hezkou tradici a věřím, že v příštím roce se opět sejdeme v hojném počtu:)
Děkuji všem, kteří mi pomáhají tuto hezkou akci uskutečnit,
bez nich by to opravdu nešlo:)
Jana Špidrová
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