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ÚVODNÍ SLOVO
Letní èas bývá obdobím, kdy se jako
obèané v našich obcích èastìji setkáváme.
A u je to pøi pøíleitosti rùzných letních
akcí nebo slavností, nebo jen tak pøi práci,
pøi vycházkách a cestách obcí. I v letošním
létì bylo takových pøíleitostí celá øada.
Z mých letních setkání vyplynulo zajímavé zjištìní, e kolem nás ijí dva druhy
lidí. Jedny jsem si pro sebe oznaèil jako
„TO ONI…“. Jejich výskyt v našich konèinách je více, ne hojný a na první pohled to
vypadá, e jsou v poèetní pøevaze. Moná
je to tím, e se jedná o druh, který není plachý a rád se podìlí o svùj názor a nápad co
by ostatní mìli udìlat. Nìkolik takových
jsem potkal napøíklad u autobusové
zastávky, kde se pohoršovali nad tím, e je
kolem ní nepoøádek a e by to „obec mìla
uklidit“. S tímto doslovným citátem se v rùzných obmìnách setkáváme témìø dennì.
Celé stádo ještì neúplnì dospìlých jedincù tohoto druhu bývá èasto také vidìno na
dìtském høišti u lesíka, kde na myšlenku,
jestli by nebylo dobré nejdøíve uklidit ten
nepoøádek, ne se v nìm pøi sportu válet,

vìtšinou odpovídají nìco ve smyslu „nám
to nevadí, a to uklidí, kdo to tam nechal“ a
vìtšinou ještì dodávají „my jsme tu poprvé,
nikdy døív jsme tu nebyli“. Specifickým poddruhem jsou ti chovatelé (psù, slepic,
kachen a kdovíèeho ještì), kteøí jsou toho
názoru, e veøejná prostranství jsou tu
zejména proto, aby se jejich zvíøátka mìla
kde probìhnout. Celkem nepøesvìdèivì
zní obvyklý komentáø „náš pejsek je hodný,
ještì nikoho nekousl“. Vìøte tomu, kdy
toho pejska potkáte bez pána ve veèerních
hodinách… Nìkolik samotáøských jedincù
tohoto druhu se také vesele prohání po
cestièkách a pìšinách v obci a okolí na
motorkách, mopedech a ètyøkolkách. Kdy
jsem se jednoho zeptal, jestli by nemìl jezdit spíš po silnici, ne po cestách, kde jezdí
dìti na kolech a maminky s koèárky, bylo
mi øeèeno „je to pøece obecní cesta, tak si
na ní mùu jezdit“. Inu kdo se moc ptá, moc
se dozví. Nìjak se nám letos pøemnoili…
Pochopil jsem, e tento druh èlovìka
ije v bytostném pøesvìdèení, e co je
obecní, to je nás všech a kadý si tam
mùe dìlat, co uzná za vhodné. A obec a
její zástupci jsou tady od toho, aby uklízeli
a opravovali, co se tímto stylem zacházení
rozbije. Ale opravdu chceme, aby starosta

Kde je voda, tam je ivot
Otøepané klišé øíká, e se blíí doba, kdy
bude „voda nad zlato“. Toto pravidlo nabývá na významu jak celosvìtovì, tak i lokálnì v rámci jednotlivých obcí a regionù. Situace v našich obcích je podobná. Ve vìtšinì osad dochází pravidelnì k problémùm
s úrovní hladiny vody v soukromých studnách. Toto platí zejména ve Phovì, Mezihoøí i Sobìhrdech. V Sobìhrdech je èást
obce pøipojená na vodovod, který patøí podniku Mydláøka a.s., ale ani zde není situace
nijak pøíznivá. Vody je v nìm sice relativní
dostatek, ale pro vlastníka vodovodu je primárním zájmem zásobovat svùj provoz
výkrmny prasat a „lidé jsou a na druhém
místì“. Kdo zná situaci blíe, ví, e se
jedná v podstatì o èasovanou bombu,
která by pro obec a obèany mohla pøinést v
budoucnosti velké komplikace.
Proto je jedním z hlavních zámìrù obce
do pøíštího období také vyøešení tohoto
problému. Pracovnì je tento projekt nazýván „Zásobování obcí pitnou vodou“.
Tento projekt by mìl øešit vybudování vodovodní infrastruktury, která by mohla zásobovat vodou všechna problematická místa.

www.chopos.cz

Jedná se o uspokojení jedné ze základních potøeb v ivotì kadého z nás, proto
je i v rámci èinnosti zastupitelstva obce,
vìnována této aktivitì znaèná pozornost.
Od jara letošního roku se tímto projektem
intenzivnì zabývám a povauji za dùleité
informovat o postupu v této záleitosti.
Celý projekt je rozdìlen na tøi èásti:
1. Zdroje vody
2. Vodojem a hlavní pøívodní øád do jednotlivých obcí
3. Rozvod v jednotlivých obcích a pøípojky
k nemovitostem
V souèasné dobì pracujeme na první
èásti, ve které je cílem získání dostateènì
silných zdrojù kvalitní vody. Zatím byla provedena první èást hydrogeologického prùzkumu a vytipována místa pro tøi vrty, které
by mohly zásobovat všechny èásti obce
vodou. Nalezená místa se nacházejí na
soukromých pozemcích pod Phovem a se
všemi tøemi vlastníky bylo dosaeno dohody o prodeji pøedmìtných pozemkù nebo
èástí pozemkù obci. Pøirozenou snahou
obce je samozøejmì dosáhnout stavu, kdy
se zdroje vody nacházejí na pozemcích ve

a zastupitelé chodili po obci sbírat odpadky,
zametat listí a hlídat kdo odhodil na høišti
plastovou láhev, kdy kontejner na plast je
asi 50 metrù daleko a popelnice visí u vchodu na høištì? Nebo spíš èekáme, e budou
øešit zásadní problémy obce a pøipravovat
a realizovat projekty, aby se nám tu ilo
lépe?
Naštìstí je moné se v našich konèinách setkat i s jiným druhem lidského rodu.
Sám pro sebe jim øíkám „PROÈ NE…“
Tento typ èlovìka je velmi plachý, se svými
názory se vìtšinou moc nešíøí a témìø
nikdy neradí ostatním, co by mìli udìlat.
Prostì jde, udìlá to sám a zase nìkam zmizí. Nìkolik jsem jich pøistihl, jak sekají
trávu na obecním pozemku a nad pochvalou, jak se pìknì starají, jen mávnou rukou
se slovy „vdy to mám tady pøed domem a
nic to není“. Další zase pravidelnì chodí
posbírat nepoøádek, který zùstává kolem
dìtských prolézaèek a komentuje to slovy
„pøeci to tady nenechám leet“.
Spoleèným rysem tohoto druhu je
pochopení toho, e stav obce je dán pøedevším vztahem kadého z nás k veøejným vìcem. Snad se nám pøemnoí
napøesrok…
Pavel Bartík
vlastnictví obce. Zároveò byl projednáván
s vlastníky okolních pozemkù souhlas s
vyuitím jejich parcel jako pøístupových
nebo také monost vedení potrubí pro propojení studní pøes jejich pozemek. Zatím
vše postupuje dle oèekávání a rádi
bychom (pokud nenarazíme na zásadní
pøekáky nebo nám neudìlá èáru pøes rozpoèet poèasí) realizovali ještì v letošním
roce provedení prùzkumných vrtù a èerpacích zkoušek. Pøi tìchto zkouškách se ovìøuje jak kvalita vody, tak zejména vydatnost zdrojù. Plánovaná vydatnost zdrojù
by mìla podle propoètù projektanta èinit
asi 1 litr za sekundu. Tato èást akce je hrazena z vlastních zdrojù obce.
V pøípadì, e se prokáe dostateèná
vydatnost zdrojù, plánujeme v pøíštím roce
uèinit potøebné kroky, aby mohly být prùzkumné vrty schváleny jako zdroje vody se
vším, co s tím souvisí a zároveò nechat
zpracovat kompletní projekt na zbývající
èásti vodovodu a získat potøebná povolení
ke stavbì. Následovat by mìla nejtìší
fáze, kterou je zajištìní penìz na kompletní realizaci. Vìøme, e se nám podaøí tuto
zásadní záleitost dovést do úspìšného
konce.
Pavel Bartík
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informace
Ze ivota sobìhrdského evangelického sboru
PUERI GAUDENTES v Sobìhrdech
30. srpna vystoupila v našem kostele
muská èást praského chlapeckého pìveckého sboru PUERI GAUDENTES pod
vedením sbormistrynì pani Zdeny Souèkové. Na programu byly písnì tìchto skladatelù: Z.Lukáš, E.Hradecký, J.Vièar,
R.Lang, E.Grieg, Th.Caplin. Koncert se
konal v rámci pøípravy sboru na mezinárodní soutì Edvarda Griega v Bergenu
(Norsko). Pøi vystoupení tohoto svìtoznámého souboru jsme se jen nìkteøí divili,
e pìvecký soubor svým mocným hlasem
ponechal kostel v neporušeném stavu.
Byl jim ponìkud malý. Ukázka z jejich vystoupení v Sobìhrdech je na youtube:
Http://www.youtube.com/watch?v=oZCMyHnQZEc
Ekumenický pìvecký sbor z Großräschen
O víkendu 4.- 6. záøí 2009 nás navštívil
ekumenický pìvecký sbor z východonìmeckého Großräschen. V sobotu se v kostele sv. Havla v Poøíèí konal koncert, do-

provázeli pøed tím i mši. V nedìli 6. záøí
zpívali v Sobìhrdech pøi bohoslubách a
poté mìli samostatný koncert. Pìvecký
sbor z Großräschen jezdí do Sobìhrd ji
od poèátku devadesátých let.

Ohlédnutí za 8. roèníkem Pouového
odpoledne „Pod lípami“
"Zábava pro celou rodinu" bylo motto letošního roèníku Pouového odpoledne
„Pod lípami“, který ji po osmé pøipravili
na návsi v íòánkách íòanští hasièi. Po
zahajovací hrané scénce "ivot en na
vsi" v podání našich èlenek a èlenù vystoupil mládenický dechový soubor Vranovanka, jeho hraní nacvièenými sestavami podpoøily pùvabné maoretky Smetanky z Chocerad. V prùbìhu odpoledne
si velcí odnesli mnoho zajímavých a
mnohdy i ivých výher a malí si dosyta zaøádili na skákacích hradech a skluzavkách. Tváøe mnoha dìtí rozzáøil "facepainting" tedy malba na oblièej. Na èetná pøání pøilétalo mnohokrát kouzelné letadélko

a pøinášelo výsadek mnoha sladkostí.
V podveèer strhl rez ze všech pøítomných poøádnì vybroušený rock´n´roll skupiny WireBrush a noc se rozjasnila s vystoupením úspìšné skupiny Promìny.
Krásný letní den pøinesl skvìlé záitky
všem, kteøí dorazili "Pod lípy".
Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na ji
8. roèníku pouového odpoledne. Celá
akce byla podpoøena prostøedky z Fondu
hejtmana Støedoèeského kraje. Za rok 14. srpna 2010 nashledanou na devátém
pokraèování. Více fotografií z akce naleznete na www.zinany.webgarden.cz .
Jan Šíma
SDH íòany

ORBIT CHAMPION v Sobìhrdech
Pøátelé, kamarádi! Stalo se tradicí, e o
dìtském dnu poøádá pan Tomáš Povolný
soutì v pojídání výkaèek. Soutì je jednoduchá - je tøeba dostat do pusy co nejvíce výkaèek najednou. Dritelem dosavadního rekordu je Tereza Šímová, která
v roce 2007 umístila do své pusy neuvìøitelných 105 plátkù výkaèek. V souèasné
dobì vzniká tým pøeborníkù v této disciplínì, zaèíná se trénovat, o dìtském dnu
v roce 2010 se vše naposledy vypiluje a
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velké finále o ORBIT CHAMPIONA ÈESKÉ REPUBLIKY se odehraje pøi oslavách
650. výroèí zaloení obce 26. èervna
2010 pøed zraky stovek hostù. Vítìz této
soutìe bude zapsán v èeské knize rekordù a kuriozit, moná se dostane i do
Guinnesovy knihy rekordù a kuriozit a samozøejmì dostane i vìcné ceny. Všem odválivcùm dríme palce a pøejeme silný
aludek.
Václava Šímová

Poèátky helvetského sboru v Sobìhrdech
18. a 20. záøí se konaly na faøe dvì pøednášky týkající se dìjin Sobìhrd a okolí.
Pøednesl je Mgr. Václav Škvor s dcerou
Mgr. Václavou Škvorovou. Pøednášky se
týkaly situace pøedtoleranèních evangelíkù na Sobìhrdsku a vzniku našeho sboru.
V nedìli pøed druhou pøednáškou jsme
konali bohosluby na Krásné hoøe, abychom si pøipomnìli naše pøedky. Ti se
scházeli v onìch místech k tajným bohoslubám v dobì pøedtoleranèní. Pøíští rok
bychom rádi „pou“ opakovali, spoleènì s
benešovským evangelickým sborem a
také širší ekumenou (katolická farnost, husitský sbor). Místo setkání je pøíleitostí k
zamyšlení nad tolerancí jednotlivých náboenství, novou inspirací k další spoleèné cestì pokoje vìøících lidí rùzných denominací.
Obì pøednášky budou také obsaeny v
publikaci o sobìhrdském sboru, která by
mìla být èasem k dispozici (jaro 2010)
také na obecním úøadì.
Rumunský malíø Krišan Petrescu
http://sobehrdy.evangnet.cz/node/131
Ètvrtého øíjna bude v Sobìhrdech zahájena výstava rumunského malíøe Krišana
Peterescu.
Krišan Petrescu se narodil 1957 v Pitešti v Rumunsku. V roce 1976 absolvoval gymnázium a v roce 1984 ètyøletou
umìleckou školu v oboru výtvarných umìní zakonèenou diplomem. Ji v Rumunsku se zúèastnil mnoha výstav. Ve škole
studoval staré renesanèní techniky: zejm.
malbu temperou. Pozdìji pøešel na olejomalbu. Od školních let nejradìji ztváròoval pøírodu, zejm. kvìtiny a stromy. Tato témata se dodnes na jeho obrazech objevují nejèastìji, i kdy ne na první pohled.
Malíø se dnes pøevánì vyjadøuje nefigurativním zpùsobem.
Krišan Peterescu se po politických zmìnách v roce 1989 zúèastnil aktivnì politického ivota a ve všeobecné atmosféøe násilí se rozhodl Rumunsko opustit a poádat v létì 1990 o politický azyl v Èeské Republice. Zpoèátku se za svého pobytu v
Praze vìnoval grafice. Zúèastnil se nìkolika spoleèných výstav.
Po sloitém hledaní osobního umìleckého vyjádøení se rozhodl ukonèit umìleckou aktivitu, ale v roce 2004 se s velkou vervou pustil znovu do malby. V té
dobì jeho tvorba nastoupila do nové kreativní fáze. Dùsledkem této promìny byly
dvì výstavy obrazù.
Obrazy v Sobìhrdském kostele spadají
jak do fáze starší, z devadesátých let
(kresby), tak do fáze souèasné (malby).
Výstava je z èásti prodejní.
Zahájení se bude konat za pøítomnosti
malíøe, v nedìli 4. øíjna, po bohoslubách
v prostorách kostela a pøilehlé tzv.
„kuchyòky“.
Mimo nedìle je moné výstavu navštívit po domluvì s faráøem. Výstava potrvá
do konce listopadu.
Petr Turecký, evangelický faráø

www.chopos.cz

informace
Volejbal v Mezihoøí
Volejbal Klub Mezihoøí - uspoøádali jsme
11. èervence na víceúèelovém høišti v Mezihoøí netradièní turnaj s názvem
„Mezihoøská Volejbalová noc“, na který pøijalo pozvání 5 dalších volejbalových týmù
z Benešovska. Podaøilo se nám v turnaji vybojovat 1. místo a tak bylo co oslavovat.
Na sportovní èást navazovala kulturnì spoleèenská - posezení u ohnì, kytara,
zpìv… poslední úèastníci se rozcházeli a
druhý den po poledni.
Bìhem léta jsme se zúèastnili dalších tøí
turnajù u spøátelených volejbalových spolkù v regionu: 25.7. Milovanice (1. místo),
5.9. Krhanice (2. místo), 12.9. Èerèany (7.
místo).
Jiøí Pluháèek

ského turnaje „Házená mezi kopci“. Na
úvod turnaje probìhla házenkáøská exhibice, na kterou pøijali pozvání také velké
osobnosti naší házené - hráèi z øad bývalých reprezentantù HC Dukla Praha: Jiøí
Kotrè, František Štika a Karel Jindøichovský a bývalých ligových házenkáøek drustva Slavia Praha, které vedla Martina Dimmerová.
Jiøí Pluháèek

Sobìhrdské
vítání
léta

Babí léto v Mezihoøí
19. záøí 2009 jsme uspoøádali spoleènì
s dalšími spolky v Mezihoøí kulturnì sportovní akci „Babí léto v Mezihoøí“ - v odpoledním programu byly 2 divadelní pøedstavení - divadelní spolek Èerný Petr z Brandýsa a Staré Boleslavi s pohádkou „Šílenì
nastydlá princezna“, divadlo Kocábka z
Chocerad s komedií „O úspìšném vynálezu koule“.
Prostor mezi pøedstaveními zpøíjemnila
hudbou jazzová skupina MK3.
Veèer od 19:09 jsem spoleènì s Darts
Club Mezihoøí pøipravili I. roèník amatér-

VÍTE, E...
Obec Sobìhrdy má
195 adres?
Ano je to tak. Ji 195 èísel popisných èi
evidenèních máme v naší obci. Mezihoøí je
druhou nejpoèetnìjší osadou. Dohromady
je zde 56 adres,  èeho je 10 evidenèních
èísel (rekreaèní domy a chaty) a zbytek tvoøí èísla popisná. Ve Phovì je evidováno 5
èísel evidenèních a 13 èísel popisných.
Sobìhrdy jako støedisková obec mají evidováno 85 adres - z toho 3 objekty s èíslem
evidenèním. Nìkterá èísla zde ji neexistují - jako napøíklad è. p. 4 (Mìchurùv statek v místì stávající poární nádre èi è. p.
17 v místì autobusové zastávky. íòánky
mají 21 adres - 20 èísel popisných a 1 evidenèní. Nejmenší jsou, co do poètu, íòany s 16 èísly popisnými. Nejvyšší rùst poètu èísel je podle oèekávání v samotných
Sobìhrdech, které mají ještì velký prostor
a tøeba se zde jednou doèkáme i èísla 100.
Naopak v íòanech a íòánkách pøibylo v
posledních letech pouze po 1 novém èísle.
Zajímavé mùe být porovnání poètu trvale obydlených domù v jednotlivých osa-

ledne bylo vše pøipraveno a mohli jsme zaèít. Poèasí vyšlo pìknì, nebylo horko a ani
nepršelo. Hosté si nejprve poslechli oblíbené lidovky v podání Vranovanky, pozdìji
hudba pøitvrdila - Vranovanku vystøídal Èejka Band. Pro dìti byl pøipraven koutek na
hraní a rùzné soutìe, pro ostatní bohatá
tombola. Je na místì podìkovat všem organizátorùm, kteøí celý týden museli dát
všechny svoje povinnosti stranou a vìnovat se pøípravám a po akci také úklidu. Další díky patøí všem sousedùm, kteøí museli
snášet všechna omezení, která byla kvùli
Vítání vytvoøena, poskytli elektriku a také
tolerovali zvýšený hluk v den oslav. Nesmím zapomenout na všechny sponzory z
øad místních podnikatelù, kteøí na Vítání
pøispìli jak materiálnì, tak i penìnì.
Doufáme, e se Vám Vítání léta líbilo a
pøíští rok se s Vámi rádi shledáme zase.
Tentokrát budou oslavy trochu jiné, vìtší,
protoe v tento den (poslední sobota v
èervnu) budou oslavy 650. výroèí zaloení
obce Sobìhrdy.
Václava Šímová

Blahopøejeme k významným
ivotním výroèím:
Sobìhrdští hasièi uspoøádali poslední
èervnovou sobotu tradièní Sobìhrdské vítání léta. Celý týden jste mohli pozorovat,
jak se náves Na Poustkách postupnì mìnila na „hospodu pod širým nebem“, krásnì
vyzdobenou letním kvítím. V sobotu odpodách a v prùbìhu èasu.
Za povšimnutí a prozkoumání stojí vývoj
trvale obydlených domù v jednotlivých osadách a porovnat si jej s èísly o poètu obyvatel z pøedchozího vydání zpravodaje. Do
50. let minulého století mùeme s vysokou
jistotou tvrdit, e témìø všechna èísla v osadách byla trvale obydlena. Mezihoøí do zaèátku 50. let bylo osadou s nejvyšším poètem domù a vdìèí této skuteènosti pøedevším pálení vápna v místní vápence, která
zahájila provoz po roce 1870 a zamìstnávala velkou øadu lidí a také otevøení kamenných lomù v Mraèi. Stejnì tak mùeme na druhé stranì sledovat neblahé dùsledky kolektivizace vesnice a centralizaci
veškerého dìní a slueb ve støediskových
obcích a o omezení rozvoje a výstavby
ostatních osad a to v prùbìhu 50. - 80. let
minulého století.
Phov bylo stabilní místo nìkolika usedlostí a chalup, které se „díky“ zmínìným
skuteènostem skoro vylidnilo a zùstalo jen
nìkolik trvale obydlených domù. Stejnì
tak vypadají selské íòany a íòánky (s ur-

10.10. František Platil, íòánky 80 let
12.11. Marie Rosová, íòany 70 let
12.12. Jaroslav Tìlupil, Sobìhrdy 85 let

èitým rùstem v období 30. - 40. let - nové vilky „V zátiší“). Na druhé stranì jsou
Sobìhrdy, které se jako støedisková obec
staly místem dìní a místem, kde bylo moné domy stavìt. Tak jak v zmínìném období osady „chøadly“, tak Sobìhrdy rostly. Zajímavé by mohlo být spekulovat, jak by to u
nás asi vypadalo, kdyby v té dobì nebyl
pøerušen pøirozený vývoj anebo kdyby se
støediskovou obcí stala nìkterá jiná ves
(tøeba BedrèJ).
Aktuální èíslo trvale obydlených domù
zatím neznám. Bude však o dost vyšší ne
poslední údaj. Ale i pøesto se z èísel mùe
zdát, e je obydleno pouze nìco kolem 60
- 70% všech domù, které zde stojí. Není
tomu tak. Obydleno je mnohem více domù, ale øada lidí zde nemá trvalý pobyt. To
je stav, který nese pro obec neblahé dùsledky z pohledu finanèních pøíjmù, ale je
to také jiná kapitola k øešení.
Jan Šíma
S vyuitím dat Èeského statistického
úøadu a evidence obyvatel
Obce Sobìhrdy

n/a - údaj za osadu není k dispozici, x - údaj zahrnuje celou obec Sobìhrdy
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informace
elezný dìdek

V nedìli 30. srpna 2009 se Sobìhrdy
prohnal elezný dìdek! elezný dìdek je
cyklistický závod, který startuje v Sobìhrdech a vede pøes Kozmice, Teplýšovice,
Okrouhlici, Dlouhé Pole, Boušice, Benešov, Bedrè zpátky do Sobìhrd. Jede se za
plného silnièního provozu. Jedno kolo této nároèné trati mìøí 25 km a podle druhu

kategorie se kola opakují, nejnároènìjší
závod jedou mui - tra projedou 4x (celkem 100 km).
Letošního roèníku se organizaènì ujalo
sdruení ÈESYK (Èerèanský cyklistický
klub). Nutno dodat, e organizaci zvládli
tito nadšenci na výbornou. Za zajištìní celého závodu (zázemí v cíli, perfektní zajištìní celé trati, doprovodný program pro
manelky a dìti,…) by se nemuseli stydìt
ani na Tour de FranceJ.
Pro fanoušky a rodinné pøíslušníky závodníkù byly pøipraveny rùzné sportovní
soutìe. Sobìhrdy se mohou pochlubit vítìzstvím Ládi Kuchty nejml. v jedné ze
soutìí v jízdì na kole na èas! Pro všechny byly pøipraveny hodnotné ceny v tombole. Atmosféru závodu skvìle dotváøelo
celodenní vystoupení hudební skupiny
Vysoký napìtí.
Pøi kadém prùjezdu pelotonu se v
Sobìhrdech strhl ohromný pokøik, díky nìmu jsme vyhráli soutì o nejlépe fandící

SOBÌHRDY
650. výroèí první zmínky o obci
Na pøíští rok pøipadá 650. výroèí první
historické zmínky o obci Sobìhrdy. Naskýtá se nám tím velmi dobrá pøíleitost k
tomu poohlédnout se zpìt do historie a dozvìdìt se nìco o tom jak se ve zdejším
kraji a konkrétnì v Sobìhrdech ilo, èím
je naše obec výjimeèná a pøipomenout si
dùleité okamiky v jejím vývoji. Podobnému tématu nebyla vìnována v minulosti významná pozornost, take jistì objevíme spoustu zajímavých informací.
Obec Sobìhrdy chystá k tomuto výroèí
hned nìkolik akcí a aktivit. Jednou z hlavních, o které jste u zøejmì slyšeli, je vydání knihy o historii obce a okolí. Kolektiv autorù nyní finišuje s pøípravou textu i dobových materiálù a v jarních mìsících by
mìla být kniha pøipravena k tisku. U nyní
je zøejmé, e kniha bude velmi zajímavým
pøíspìvkem k oslavì výroèí obce.
Dalším krokem je pøíprava programu
oslav, které by mìly být rozloeny do prùbìhu celého roku a jejich hlavní èást se
uskuteèní 26.èervna 2010 v rámci ji za-

bìhlého Vítání léta pod lípami. Tentokrát
bude program ještì pestøejší a bude zamìøen na historii obce. Souèástí programu bude i slavnostní prùvod pøes Sobìhrdy. V této souvislosti je ádoucí ukázat
obec v co nejpøíznivìjším svìtle. Obec
provede úpravu veøejných prostranství a
nìkteøí vlastníci domù budou chtít k této
pøíleitosti moná také vylepšit své nemovitosti a jejich okolí. Proto je dobré ji s
pøedstihem informovat o termínech.
Velmi zajímavou akcí by mìl být „SRAZ
RODÁKÙ“, jeho cílem bude zmapovat
co nejvíce osob s úzkým vztahem k obci
Sobìhrdy. Ji pøedem mùete dát vìdìt
svým pøíbuzným a známým o jeho konání.
Poèátkem ledna 2010 plánujeme veøejné setkání, pøi kterém budou k dispozici
ji naprosto konkrétní informace. Uvítáme také aktivní zapojení kadého, kdo
chce být uiteèný a pøispìt ke zdárné realizaci akce.
Pavel Bartík

obec na trati. Nejlépe se fandilo, kdy branou projídìli borci ze Sobìhrd a okolí.
Organizátoøi vzkazují sobìhrdským
hasièùm, e velice dìkují za pomoc pøi zajištìní celé akce! ÈESYK se nám postaral
o výbornou reklamu pro celou obec (viz
napø. billboard v Praze), za co zaslouí

ohromný dík a zároveò slib, e v pøíštím
roce mùe poèítat s naší podporou.
Také elezný dìdek bude v pøíštím roce slavit pojede se jubilejní 25. roèník. Poøadatelé slibují obrovskou podívanou a
doufají, e se na trati i mimo ní objeví více
místních obyvatel. Pøipravte si kola a hlasivky, 29. srpna 2010 vyráíme!
Více informací najdete na http://www.cesyk.cz/zeleznydedek/
Václava Šímová

Zapište si do
kalendáøe
28. - 31.10. Dobroèinný bazar obleèení
v prostorách evangelické fary a kostela

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
V nedìli 20. záøí 2009 Obecní úøad
uspoøádal slavnostní Vítání obèánkù.
Pan starosta všechny pøítomné hosty pøivítal, v projevu popøál všem dìtem krásný
a dlouhý ivot a rodièùm mnoho radosti z
jejich ratolestí. Vítání zpestøilo hudební
vystoupení Lucky Bartíkové a Terezy
Šímové. Pøivítáno bylo 14 dìtí narozených v posledních tøech letech, a to
Babinská Zuzana, Bareš Aleš, Bartík
Luboš, Cimburek František, Fraòová
Marie, Háková Tereza, Jureèková Jolana,
Kuchta Martin, Kuchta Tomáš, Melda
Jakub, Pech Antonín, Øeháková Lucie,
Šímová Eliška a Turecká Marie.
Václava Šímová
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