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Úvodní slovo ❦ Starosti pana starosty
Předchozí číslo Soběhrdského zpravodaje bylo mimořádné
jak dobou, ve které vzniklo, tak i tím, že bylo tematicky
zaměřeno na jednu z oblastí, kterými se jak zastupitelstvo,
tak všichni odpovědní občané, musí zabývat. Tím tématem
bylo nakládání s vodou v kontextu obce a jednotlivce. To
jen pro připomenutí. Množství ohlasů, které jsme po jeho
roznesení od vás obdrželi, nás přesvědčilo, že bylo správné
tomu celé jedno číslo věnovat. Desítky z vás se vyptávali na
podrobnosti, a i když je jasné, že se jedná o obsáhlé téma,
které nemohlo být ve zpravodaji úplně kompletně zpracováno, je dobře, že se podařilo vyvolat širší debatu na toto
téma. Jsme si jisti, že tímto zpravodajem to neskončilo, ale
pouze začalo a jsme k dispozici každému, kdo bude chtít
tuto oblast sám pro sebe nebo i za širší společenství nějak
uchopit. Zastupitelstvo se dílčími aspekty tohoto problému
zabývá v podstatě neustále.
Já sám jsem si ještě uvědomil, jak skvělé je, že Soběhrdský zpravodaj už skoro 12 let existuje a pravidelně nám
všem přináší informace. I z dotazníků, které jsme od vás
na jaře letošního roku dostali, jednoznačně vyplývá, že
zpravodaj se stal jedním ze základních informačních kanálů od obce směrem k občanům.
A v tomto kontextu by nemělo zaniknout, že každé vydání zpravodaje obsahuje desítky hodin práce jednotlivých
autorů na svých článcích i následně na zpracování textů do

hotového čísla. To, co si každý z nás za půlhodiny u kávy
přečte, vzniká celý týden po večerech v několika domácnostech, kde musí jít stranou pracovní i domácí povinnosti. Rád
bych proto poděkoval všem, kdo pravidelně svými články
přispívají i těm, kteří se potom postarají, aby z textů vznikl
kompletní zpravodaj a dostal se do vašich e-mailů nebo
poštovních schránek.
My lidé moderní doby máme tendenci považovat opakující se věci za samozřejmé, aniž bychom si připouštěli
nebo uvědomovali, že vlastně nic samozřejmé a nekonečné
neexistuje. Když se podíváme po obcích podobné velikosti a zázemí kolem sebe, těžko budeme hledat jinou, kde
vydávají pravidelně 4× ročně zpravodaj, který je občany
pozitivně hodnocen. Děkuji za všechny čtenáře 
Máme před sebou podzimní období, které určitě bude
výzvou z hlediska epidemiologického. Situace se celkem
chaoticky mění ze dne na den a předvídat, co budeme řešit
za dva týdny v tomto směru, vůbec nemá smysl. Prostě
nevíme a musíme reagovat ze dne na den na věci, které
přicházejí. Jednu věc ale vím. Můžeme být rádi, že žijeme na
venkově. Život na vsi vždy byl v těžkých obdobích zvládnutelnější než ve velkých aglomeracích. Bezpečí, klid i bližší
mezilidské vztahy pomáhají zvládat složitější situace lépe.
Takže ještě děkuji, že můžeme být venkovany 
Pavel Bartík

Z činnosti zastupitelstva obce…

V tomto článku shrneme nejdůležitější akce, kterými se
novisko, ČEZ zamítl možnost umístění jedné kamery na
zastupitelstvo aktuálně zabývá:
jejich sloup. Po výběru vhodnějšího místa a zapracování
administrativní
dokončení
rekonstrukce
a
výstavby
vododo projektu bude podána žádost o stavební povolení.
*
vodu do Phova – vydáno kolaudační rozhodnutí, vodovod * dokončení rekonstrukce rybníka v Soběhrdech – instafunguje ve standardním režimu
lace dubových trámů, dokončení mlatové cesty a další
dokončení
projektu
a
realizace
elektrické
přípojky
k
vodoosázení zelení bude provedeno v průběhu podzimu
*
jemu (v současnosti je elektrika vedena z objektu vepřína * obchod v Soběhrdech – probíhá jednání s HZS o zrušení
fy Mydlářka) – projektová dokumentace je hotová a bylo
požární nádrže, na jejímž místě by měl obchod stát; změna
vydáno stavební povolení, bude vypsáno výběrové řízení
územního plánu podána
a poté proběhne realizace
* obnova a rozšíření obecní knihovny – téměř dokončeno.
projekt
na
chodníky
v
Soběhrdech
–
žádost
o
stavební
Došlo k přestěhování knihovny do jednací místnosti OÚ,
*
povolení je podána, došlo k zamítnutí navrženého semabyl pořízen knihovnický program Tritius, ve kterém je
foru, byl upraven projekt a probíhá další kolo vyjadřování
možné dohledat všechny knihy (právě probíhá finalizace
dotčených orgánů
knihovního fondu). Knihovní fond bude častěji a ve větší
instalace
kamer
úsekového
měření
rychlosti
v
Soběhrmíře
doplňován meziknihovními výpůjčkami z benešov*
dech – je zhotovena studie; Policie ČR dala souhlasné staské knihovny. Bude rozšířena provozní doba knihovny
1 Pokračování na s. 2

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 se uskuteční volby
* hlasování zde probíhat ve středu 30. 9. v čase 7–15 h.
do Zastupitelstva Středočeského kraje. Časy jsou jako vždy
* každý okres bude mít jedno volební stanoviště (v tuto
pátek 14–22 hodin, sobota 8–14 hodin. Volební místnost
chvíli není zveřejněné, kde toto stanoviště bude)
bude v budově obecního úřadu. Pokud se někdo nemůže ze
hlasování
do zvláštní přenosné volební schránky
*
zdravotních důvodů do volební místnosti dostat, je možné
pokud
občan
v nařízené karanténě či izolaci nemůže
*
ho navštívit s přenosnou volební schránkou. V tomto přípavyužít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. 10. do
dě se obraťte na pí Baštářovou (tel. 724 98 18 78). Hlasovací
20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd
lístky dostanete nejpozději 29. září, k dispozici budou i ve
speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit
volební místnosti. Každý volič se musí prokázat platným
členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební
občanským průkazem, případně cestovním pasem.
schránkou za občanem domů (telefon, kam se obrátit,
Pro letošní volby platí v souvislosti s koronavirovou epidezatím není zveřejněný).
mií několik novinek:
toto
hlasování bude probíhat od pátku 2. 10. od 7 hodin
*
povinnost
zakrýt
si
ústa
a
nos
rouškou,
příp.
jiným
vhoddo
soboty
3. 10. do 14 hodin.
*
ným způsobem
agendu
spojenou
s voliči v karanténě / izolaci bude kom*
před
vstupem
do
volební
místnosti
si
vydezinfikovat
ruce
pletně
řešit
Středočeský
kraj spolu s Armádou ČR, nikoli
*
omezit
čas
strávený
ve
volební
místnosti
na
nezbytné
naše
soběhrdská
volební
komise. Sledujte prosím webové
*
minimum
stránky krajského úřadu → část volby → volby do Zastupitelstva Středočeského kraje.
* voliči, kteří budou v karanténě či izolaci z důvodu onemocnění COVID-19, nebudou volit ve volební místnosti v Soběhrdech, * je možné, že v závislosti na aktuální situaci budou naříale vyberou si z následujících možností:
zeny další pokyny…
dojedou
na
určené
místo,
kde
se
bude
volit
z
auta
–
Děkujeme všem, že se budou chovat ohleduplně ☺
*
tzv. drive-in hlasování;
Václava Baštářová

Z činnosti zastupitelstva obce…
*

*

*
*
*

(pátek 17–19 hod a nově středa 16–18 hod).
odizolování hasičárny v Soběhrdech – při brigádě hasiči
odstranili zasažené omítky. Bude vypsáno výběrové řízení
a poté realizace. Dále bude vybudován obrubník podél
panelky (podél budovy OÚ až k soše železného dědka),
aby voda při větším dešti nestékala směrem k budově OÚ.
rekonstrukce povrchu hřiště u lesíka v Soběhrdech –
dotace nebyla poskytnuta, realizace zatím odložena
a bude hledána další možnost financování z dotačních
prostředků
v létě byla vyčištěna studna u kulturního domu v Mezihoří
bude vybudována nová jímka odpadních vod u kulturního
domu v Mezihoří
náves Žíňany, Žíňánky – formou brigád se čistí svah u zvoničky v Žíňanech, je naplánovaná částečná výsadba svahu.

*
*
*

*

V Žíňánkách vznikne na podzim nové místo pro kontejnery na tříděný odpad. V dalším období umístíme nové herní
prvky pro děti. Byly osloveny firmy pro podání nabídky
na opravu zatrubněné vodoteče v Žíňánkách.
obnova vybraných polních cest – po sklizení úrody budou
pozváni geodeti na vytyčení pozemků, sázení stromů
v listopadu v rámci brigád
rybník v Mezihoří (u odbočky na Phov) – bude vyčištěn na
podzim. Vzhledem k tomu, že na svahu nad rybníkem je
zasetá tráva, již nedochází ke splavování půdy do rybníka.
byla vydána obecně závazná vyhláška, která se zabývá
stanovením podmínek pro pořádání a průběh akcí typu
technoparty. Smyslem této vyhlášky je stanovit co nejvíce
omezujících podmínek, abychom technaře odradili od
pořádání technoparty u nás…
byl vydán nový Požární řád obce, ve kterém proběhla
aktualizace umístění hydrantů a byla vyjmuta požární
nádrž v Soběhrdech (viz výše)

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Termín: SOBOTA 10. ŘÍJNA 2020 8.00–9.30 hodin
Místo: prostor za evangelickým kostelem v Soběhrdech
Nebezpečným odpadem se rozumí: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, olej a tuk, baterie a akumulátory, léčiva, nepoužitá cytostatika, vyřazené zařízení
obsahující chlorofluorouhlovodíky, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky, vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Není možné odevzdat pneumatiky z traktorů a nákladních aut, eternit, azbest a další stavební a izolační
materiály obsahující nebezpečné látky.
Rozměrným odpadem se rozumí např. koberce, matrace apod.
Odpad se musí předat v určeném místě a čase do rukou obsluhy. V žádném případě není možné odpad
umístit kamkoli předem.
Děkujeme Vám za respektování tohoto postupu.
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Zveme vás do obecní knihovny v Soběhrdech
Prohlédnout si můžete novou knihovnu plnou romantických,
historických, dobrodružných i naučných, knih pro malé i velké, jež zde čekají a těší se, až je otevřete a ponoříte se do příběhů, které vyprávějí.
Po otevření knihovny najdete všechny knihy v databázi,
kde si můžete knihy sami vyhledat podle žánru, autora či názvu. Vyhledávání bude volně přístupné přes webové stránky
knihovny.
Malý čtenář si může zalistovat v knize O lokomotivě Tomášovi (Voláme všechny mašinky). Začínající, či pokročilý
kouzelník jistě ocení nabídku všech sedmi dílů Harryho Pottera. A pokud někomu svět Bradavic nestačí, může se ponořit
do dalších magických dobrodružství v knihách ze série Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela. Koho láká možnost
měnit minulost či ovlivnit budoucnost, měl by nahlédnout do
trilogie Strážci času.
Pro čtenářky, jež zajímají trochu jiná témata, tu máme knihu Dívčí parta nebo Holky nepláčou a spoustu dalších knih
s dívčí tématikou.
Vyznavače kriminálního žánru potěší velká nabídka krimi-příběhů historických i současných. Za všechny například
autor drsných severských detektivek Jo Nesbo. Na milovníky
thrillerů tu čeká strhující kniha Manželé od vedle. Přečíst si
můžete i mnoha literárními cenami ověnčený Citrusový sad.
V knihovně máme také velké množství životopisů či vzpomínek herců, zpěváků (některé i s věnováním a podpisy). Oddělení naučných knih skrývá také mnohé poklady, knihy mapující
historické události, náhledy do říše rostlin či živočichů, knihy
o našem regionu a mnohé jiné. V tomto směru můžeme všem
doporučit trilogii Karla Nového Železný kruh, která se odehrává v bezprostředním okolí naší obce.
Je zde i spousta knih, které se dočkaly filmového zpracování
(Bridget Jonesová, Hlídač 47, Želary, Frida, Tankový prapor
aj.) Nelze popsat vše, co zde naleznete. Je ale jisté, že si každý
vybere knihu, která ho potěší, zaujme či poučí.
Necháme vás také nahlédnout do staré knihovny. Místnosti,
kde odpočívají knihy, kterým léta neubrala na jejich půvabu
a kouzlu. Všechny si zaslouží naši úctu, protože nás utvářely,

Zahájení školního roku v Arše
V tomto školním roce jsme se už moc těšili na děti. Pauzu,
jako byla v loňském roce díky koronaviru, bychom rádi
viděli jako minulost. Učit děti na dálku není ono…
Také jsme se těšili, že přivítáme nový školní rok na školní zahradě, kterou si po proměně stále užíváme plnými
doušky. Déšť nás sice zahnal dovnitř, ale i tam se nám podařilo společnou hrou vyjádřit, že si chceme být blízcí…
S tím koresponduje i naše roční téma „O nápravě věcí
lidských“, kterým se chceme připojit k odkazu Jana Ámose
Komenského, jehož 650. výročí úmrtí si v letošním roce
připomínáme. A co všechno nás ještě napadlo, když jsme
přemýšleli, jak tuto vzácnou osobnost dětem představíme?
Škola hrou, Labyrint světa, Svět v obrazech…
Těšíme se v novém školním roce na to, co prožijeme
a jsme zvědaví, co se nám povede „napravit“. Ať už ve spolupráci s novým týmem obecní mateřské školy, s dětmi ve
škole či v krajině a prostředí, které je nám domovem.
Začínáme adaptačními výjezdy všech skupin, které nám
pomohou nastavit vztahy tak, aby se nám lépe celý rok
dobře pracovalo… Držte nám palce.
Iva Sadílková
www.sobehrdy.cz

probouzely v nás touhu po vědění, pomáhaly nám vklouznout
do starých světů, nabrat vůni dálav nebo jen prožít příběh, který je v našich životech nedosažitelný. Vrátí vás do dob vašich
babiček či do dob vašeho mládí. Nostalgie po starých časech
nebo jen vzpomínka na dětství se probudí s vůní starého papíru, příběhů dávných neznámých. Objeví se vzpomínky, které
jsou někde hluboko zasunuté a spojené s dobou, kdy jsme se
s knihou setkali naposled.
Kdo by neznal Neználka? Kdo by neznal Vinnetoua, nebo
kouzelné Verneovky? Jejich stará vydání naleznete mezi mnoha dalšími dětskými knihami. A opravdovou raritou jsou staré
dětské časopisy, které nechal svázat bývalý pan řídící učitel
Miroslav Veis.
Pokud jste vzdělanec a velký staromilec, můžete se ponořit
do Dějin národu českého od Františka Palackého vydaného
již roku 1921.
Pokud vás neuchvacují dějiny a jste žena praktická, pak
i pro vás tu něco máme. Vaše srdce zaplesá při pohledu štůsek
časopisů Praktická žena z let devadesátých.
To vše je jen velmi, velmi malý náhled do zázraků, které
se skrývají za dveřmi naší knihovny. Přijďte si najít každý
svůj poklad, který vám vyloudí úsměv na tváří a propojí vás
s dobou, kdy vám bylo fajn. A nebo jste byli třeba i smutní,
ale kniha vás dostala někam jinam, do míst, kde mizí realita
všedních dní, a tvoří se jiná.
Vaše knihovnice

Zapište si do kalendáře
2.–3. 10.		

volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
4. 10. 16.30
den pro knihomily
4. 10. 18.00
přednáška o Indii
10. 10. 8.00–9.30 svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
7. 11.		
vítání občánků

Vítání občánků

Na sobotu 7. listopadu je plánováno vítání občánků. Poslední vítání
občánků proběhlo před rokem a od
té doby se u nás narodilo (zatím)
10 dětí! V průběhu září–října se
ozveme všem novopečeným rodičům s podrobnostmi. Věříme, že
se vítání občánků opět vydaří ☺
Václava Baštářová
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Indie

od severu k jihu
Neděle 4. 10. 2020 od 18.00
Sál obecního úřadu v Soběhrdech
Přednáší: Josef Bartošek
Indie je supervelmoc a soupeří
o dominanci v oblasti
s Čínou. Na rozdíl od ní je
etablovanou standardní demokracií.
S pomocí obrázků budeme cestovat
po Indii, tak, jako bychom vykonávali virtuální cestu s průvodcem, který
nám bude komentovat jednotlivá místa
v kontextu historie i současnosti. Uvidíme kulturní i náboženskou pestrost jakou
Evropa nepoznala.

Den pro knihomily
Ti z vás, kteří dopředu listují kalendářem, si určitě všimli,
že 19. září v něm máme událost nazvanou Den pro knihomily. Předpokládali jsme, že v tento den slavnostně otevřeme obecní knihovnu v nových prostorách a měli jsme
vymyšlený zajímavý skoro celodenní program. Bohužel
letošní aktuální události kolem pandemie Covid-19 nám
neumožní uskutečnit vše, co jsme měli v plánu. A bohužel
se nám nepodaří ani splnit termín 19. září. Plánovat akce
s ročním předstihem, abychom je mohli mít v kalendáři,
má svá úskalí.
Ovšem důležitější je, že jsme splnili to, co bylo základním cílem. Máme připravený „restart“ fungování obecní
knihovny. Změnilo se prostředí, kde si budete moci knihy
půjčovat, bude k dispozici významně rozšířená nabídka nových knih z knihovního výměnného fondu a na internetu si
budete moci najít, jaké knihy v knihovně jsou k vypůjčení
a jestli jsou volné. Knihovna bude také častěji otevřena.
O slavnostní otevření nové knihovny se úplně připravit
nenecháme. V neděli 4. 10. 2020 v 16.30 vás zveme do sálu
obecního úřadu, kde si nejdříve řekneme, co se v knihovně
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změnilo a následně se budete moci v knihovně prohrabat
knihami a zaregistrovat se jako čtenáři.
Od 18.00 potom začne v sále přednáška o cestování po
Indii evangelického faráře a cestovatele Josefa Bartoška,
kterého již můžete znát z předchozích čísel zpravodaje.
Knihomilové, těšíme se na vás.
Pavel Bartík

www.sobehrdy.cz

Soustředění fotbalové
mládeže

Ve středu 12. srpna večer se na fotbalovém hřišti sešla naše
fotbalová mládež a za lajnami vyrostlo stanové městečko. Pro zmírnění horkého počasí jsme pořídili nafukovací
bazén, který nám pomohli naplnit hasiči ze Soběhrd a Petroupimi.
Na soustředění se přihlásilo 40 dětí od mladší přípravky
až po dorostence, ostřížím zrakem na ně dohlíželo 6 trenérů. V plánu byly dva tréninky denně a hned ten ve čtvrtek
odpoledne pod dohledem kondičního trenéra Josefa Růžičky z Benešova dal poctivě zabrat i některým trenérům.
Pátek jsme zpestřili starším klukům orientačním během
v okolí Krásné Hory. Necelých 7 km se nejšikovnějším povedlo zvládnout lehce přes 30 minut.
Odpolední trénink nám však narušila rychlá a prudká
bouřka, po které jsme ždímali mokré věci ze stanů. Mladší
děti jsme vrátili na noc rodičům, dorostenci však tvrdohlavě trvali na přenocování v kabinách. V sobotu jsme se opět
potkali na trávníku, abychom pokračovali v plánovaných
tréninkách. Na závěr nechyběl vyhecovaný fotbálek mezi
trenéry a dorostenci.
Večer jsme sbalili již vyschlé stany a soustředění ukončili oproti plánovanému nedělnímu ránu o něco dříve. Byli
jsme rádi, že se těch pár dnů obešlo bez úrazů a kluci i holky
utužili partu.
Poděkování patří paní Špidrové za perfektní servis v restauraci U železného dědka, kam jsme chodili na snídaně,
obědy i večeře.
V následující sezoně budou v našich barvách bojovat
v okresních soutěžích dorostenci (po takřka 25 letech),
starší přípravka a také nově mladší přípravka. Bohužel
jsme museli stornovat přihlášku spojeného týmu mladších
a starších žáků, kde se potýkáme s malým počtem hráčů.
Při pohledu na následující sezonu 2021/22 bychom proto
chtěli oslovit i případné zájemce (zejména ročníky 2009
a 2010), abychom vhodně doplnili mladší žáky a mohli je
tak přihlásit do soutěže.
Odkazy:
https://fksobehrdy.webnode.cz/
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/253
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Soutěže obsazené našimi mládežnickými družstvy:
Okresní přebor dorost Lionsport
Okresní přebor starší přípravka Ferdináda 5+1 C
Okresní přebor mladší přípravka G (P)

Jiří Fulín

Obec Soběhrdy informuje občany,
že v roce 2021 bude realizována

změna Územního plánu

obce Soběhrdy

Občané mohou náměty a žádosti o zařazení svých požadavků do připravované změny Územního plánu uplatnit
do 31.prosince 2020
Úřední hodiny Obecního úřadu jsou vždy ve středu
od 16.00 do 18.00 hodin, případně je možné případně je
možné zaslat návrh prostřednictvím e-mailové adresy:
obec@sobehrdy.cz
Po výše uvedeném termínu bude realizováno standardní schvalovací řízení změny Územního plánu včetně
možnosti občanů vyjádřit se k navrhovaným změnám.
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Voda – mladí hasiči 2020

V letošním roce jsme uspořádali již druhý kurz vodní přípravy pro mladé hasiče a nezalekli se velkého strašáka, který
nás provází snad celý rok.
Naši cestu jsme zahájili tradičně u hasičské zbrojnice, kde
jsme společně probrali náplň kurzu a přichystali se k přesunu na vlak. Na nádraží jsme se posilnili zmrzlinou a čekali
na odjezd vlaku, ve kterém panovala pohodová nálada. Na
Sázavském ostrově na nás již čekalo zásobování s naší bagáží
a párty stanem, jež nám poskytl přístřeší na dvě noci.
První noc proběhla na Sázavském ostrově a druhá noc
v Choceradech u Klubu Lávka. Samotné plutí nám již šlo
skoro samo. Vody bylo dostatek, a to především díky noč-

ním dešťům. Jelikož voda byla osvěžující, několikrát jsme
se vykoupali, bohužel ne vždy dobrovolně.
I přes odřené ruce, nohy a jedno vosí bodnutí jsme si celou
plavbu velice užili a završili ji vítěznou zmrzlinou.
Schůzky mladých hasičů probíhají v roce 2020/2021, a to
každou neděli od 14.00 před hasičskou zbrojnicí v Soběhrdech. Letos již čtvrtá sezóna kolektivu mladých hasičů. Kolektiv má již 21 členů a stále se rozrůstá, přijďte se mezi nás
podívat. Vhodné pro děti od 7 let bez horní hranice.
Vedoucím kolektivu mladých hasičů je Filip Vykydal,
tel. +420 606 940 478.
Filip Vykydal

Soběhrdský evangelický farář na půl úvazku – část 3: listopadový uragán
Hned jak jsem do Černilova nastoupil, nabídli mi, že mně
koupí postel, abych měl kde přespávat. Řekl jsem, že postel
nepotřebuju, ale ať koupí pingpongový stůl. Když chodím
po vesnici, snáze pozvu někoho na faru si zahrát ping
pong než do postele. Takže moje první známosti byly přes
ping pong… Utvořili jsme takovou malou skupinku a začali se pravidelně scházet.
Do toho ale přišel pátek 17. listopadu 1989. Kolega, který
byl na Národní a schytal to, mi telefonoval, co se stalo,
jak ho zmlátili a jaký to byl masakr. Tak jsem hned sedl
a na neděli napsal kázání o vrazích na trůně. To je takový pěkný příběh z Bible. Papaláši uspořádají žranici
a aby jí dodali punc významnosti, pozvou si uznávaného
proroka Izajáše, aby jejich hostině dodal lesk. Myslí si,
že když mu dají najíst a napít, když ho odmění a usadí na
významné místo po boku krále, že jim bude z vděčnosti
pochlebovat, že pronese oslavný projev na panovníka
a jeho družinu. Když po jídle pak přijde čas, aby prorok
promluvil, vstane a do ztichlé hodovní síně řekne: Jste
vrazi na trůnu, převrátili jste právo v bezpráví, zlikvidovali jste právní stát, ubližujete těm nejslabším atd. No,

není divu, že prorok nakonec špatně dopadl. Na to jsem
ale v tu chvíli nemyslel. V neděli jsem s velkým patosem
pronesl toto kázání. Zkoprnělým lidem se nejspíš líbilo,
nic takového asi nečekali a mě napadlo, že to bude moje
labutí píseň v černilovském sboru a že jsem se tam tedy
dlouho neudržel. Jenomže dopadlo to jinak. Když jsem
prvně a naposledy viděl svého církevního tajemníka,
což byl takový komunistický úředník, který dozoroval
(nesvéprávné?) faráře, už měl ze dveří odšroubovanou
cedulku, seděl vevnitř a popíjel kafe s šéfem paxteriérů
z Červeného Kostelce. Paxteriéři, tak se říkalo členům
katolického spolku Pacem in teris (Mír na zemi), silně
prorežimní organizace, kterou papež okamžitě po úspěšné sametové revoluci zrušil. Tak tam tak ti dva zbyteční
mužové seděli, popíjeli kafe a jedli chlebíčky. Ani mi jich
nebylo líto…
Ale než to dospělo do tohoto bodu, proběhla ještě jedna klíčová demonstrace, kdy vůbec nebylo jasné, jak to
dopadne. Ale dopadlo to dobře a bylo definitivně rozhodnuto. Ale o tom až příště.
Josef Bartošek
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