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ÚVODNÍ SLOVO
Léto nìkdy bývá oznaèováno jako
„Okurková sezona“. V letošním roce to
ale v Sobìhrdech rozhodnì neplatilo o
zaèátku tohoto období. V druhé polovinì
èervna jsme toho stihli opravdu hodnì.
Obec má nový znak a prapor. Znak mohli
obèané poprvé vidìt pøi oslavách výroèí
obce a nyní se s ním budeme ji pravidelnì setkávat všude kolem nás. Prapor
obce je trvale vyvìšen na budovì obecního úøadu a pomalu se jistì stane jeho
naprosto samozøejmou souèástí. Byla
vydána kniha o historii obce, která svojí
obsahovou kvalitou i úrovní zpracování
vysoce pøedèila veškerá oèekávání.
Pevnì vìøím, e všichni, kdo si ji u stihli
pøeèíst i další generace ocení odvedenou
práci. Byla uspoøádána výstava o historii
obce, která je ještì stále k vidìní v budovì
Obecního úøadu a v neposlední øadì mají
Sobìhrdy svého prvního èestného obèa-

na. Stal se jím Prof. Mudr. Josef Koutecký,
lékaø, chirurg a pøedevším zakladatel dìtské onkologie v Èeskoslovensku. Shodou ivotních okolností také èlovìk, který
tráví významnou èást svého ivota v Mezihoøí.
Dùstojnì jsme tedy spoleènì oslavili
650. výroèí první zmínky o Sobìhrdech v
historických pramenech. Strávili jsme spoleènì se všemi, které to zajímalo, krásný
den, kde se støídaly kulturní a spoleèenské akce s atrakcemi a zábavou. Podle
ohlasù vìtšiny úèastníkù to urèitì stálo za
to.
Ovšem nejen historie tvoøí naše ivoty.
V souvislosti s tím stojí za zmínku moudrost, která øíká, e chcete-li vìdìt, do
jaké budoucnosti váš vlak míøí, polote ucho na koleje minulosti. Snad se
nám podaøilo všemi akcemi letošního léta
pøispìt k tomu, abychom si všichni lépe
uvìdomili, do jaké budoucnosti chceme
smìøovat.
Pavel Bartík

nutí najde èlovìk vìci, kterých si napoprvé
nevšiml. V souvislosti s výstavou je tøeba
podìkovat firmì axis m, s.r.o., která zdarma zapùjèila na celou dobu výstavní panely. Jde o firmu, která má v Sobìhrdech
svùj sklad a ráda bez velkého pøesvìdèování pomohla.
K oslavám 650. výroèí se pøipojili i místní fotbalisté, kdy Fotbalový klub Sobìhrdy uspoøádal fotbalové utkání dlouhé 650
minut. Hrálo se celý den v nedìli 20. èervna a v utkání nastoupilo více, ne 130 aktivních úèastníkù. Nebyli to jen stávající
hráèi, ale také pøíznivci, bývalý fotbalisté a
stranou nezùstala ani dìvèata. Výsledkem je zápis do Èeské knihy rekordù, kterou vydává Agentura Dobrý den z Pelhøimova. Velký dík patøí organizátorùm celé
akce Jakubu Bartíkovi a Pavlovi Kováøovi.

Sobìhrdy 650 let - kronika obce
Oslavy 650. výroèí obce byly tématem,
které se prolínalo snad všemi kroky, které
obec v letošním roce èinila. Nešlo samozøejmì jen o hlavní den oslav, který se
uskuteènil 26. èervna, ale také o pøípravu
všech úkonù, které s ním souvisely.
Pøedevším je tøeba v této souvislosti
zmínit vydání knihy o historii obce. Kolektiv autorù pod vedením Mgr. Macieje Kucharskiho (všem známý spíše jako Máèek) pracoval na knize v prùbìhu let 2008
a 2009. Vše šlo podle plánu a tak byl text
koncem roku 2009 hotov a pøevzala jej tiskárna, aby pøipravila koneènou podobu
knihy. V prvních tøech mìsících letošního
roku probíhaly korektury, grafické úpravy
a drobné úpravy textù tak, aby byla kniha
pøed hlavním dnem oslav skuteènì vytištìná. To se podaøilo a v druhé polovinì
kvìtna jsme všech 1 200 výtiskù pøevzali k
uskladnìní. U první reakce autorù naznaèili, e výsledek pøedèil veškerá oèekávání.
Dalším dùleitým krokem byla pøíprava
znaku a praporu obce. Jde o symboly, které mají nezastupitelnou úlohu pøi vytváøení vztahu k místu, kde ijeme a kde máme
zapuštìné koøeny. Proto jsme od zaèátku
povaovali jejich vytvoøení za naprosto samozøejmou souèást letošních oslav. V této
vìci odvedla nejvìtší kus práce Ing. Vác-
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lava Šímová (nebo radìji sleèna Venda Šímová), která byla v kontaktu s heraldikem
p.Neradem a postarala se i o schválení
znaku a vlajky Parlamentem Èeské republiky. Naše obecní symboly jsou tedy oficiálnì schváleny a mohou být obcí uívány pøi všech pøíleitostech. Pøi slavnostním dnu jim bylo poehnáno zástupci
dvou církví, take mùeme oèekávat, e
pøinesou obci i jejím obyvatelùm štìstí a
klid.
Pøi tvorbì knihy o historii bylo autory prozkoumáno obrovské mnoství historických dokumentù, fotografií a záznamù.
Do knihy se samozøejmì nemohlo všechno vejít, a proto jsme se rozhodli pøipravit
výstavu o historii i souèasnosti obce, kde
by bylo k vidìní ještì více. Sobìhrdy mají
štìstí, e zde ije dostatek schopných a
pracovitých lidí, kteøí jsou schopni realizovat i velké úkoly. Uspoøádání výstavy se jako kurátorka ujala paní Marie Šímová (Maruška je výstinìjší) se svým manelem
Josefem Šímou (alias Pepou). Po roztøídìní stovek kusù fotografií a vybrání reálií,
které nejvìrnìji zobrazí minulost i souèasnost, se k nim v koneèné fázi pøipojil Arch.
Jan Špaèek ze Phova (moderátorem slavnostního dne pøedstavený jako elegán
Honza). Výsledkem je úasná sbírka informací, kde i pøi druhém a tøetím prohléd-

Hlavní den oslav 26.èervna potom pøinesl dlouhou øadu akcí a aktivit, kde na dopolední oficiální èást navázala odpolední
spoleèenská a slavnostní a kde se støídala
jedna akce za druhou. Na pódiu se støídala hudební tìlesa s divadelním spolkem
Kašpaøi z Mezihoøí. Na taneèním parketì
pøedvedli fotbalisté tanec s pohárem. Obèané si mohli prohlédnout techniku vyuívanou Policií ÈR i Hasièským záchranným
sborem a zaslouenou pozornost sklízel i
let vrtulníkem, který zorganizoval p. Prouèil. Veèer po setmìní ještì jednou ovládli
prostor pod lípami sportovci, kteøí promítli
videoklip s prùøezem své èinnosti za celou
historii obce a v pùlnoèní tmì pøedvedl p.
Prouèil junior svojí laserovou show.
pokraèování na stranì 2
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Závìrem je tøeba podìkovat všem sponzorùm, kteøí finanènì pøispìli na prùbìh
oslav. Støedoèeský kraj nepøispìl obci na
organizaci oslav a vydání knihy ani jedinou korunou, pøestoe obec ádala jak o
pøíspìvek na oslavy, tak na vydání knihy.
Ale priority kraje jsou evidentnì jiné. Ještì jednou je tøeba vyseknout poklonu
všem organizátorùm, èlenùm SDH
Sobìhrdy za pomoc pøi pøípravì hlavního
dne oslav a také všem obèanùm, kteøí se
v prùbìhu celého jara na brigádách zaslouili o to, e Sobìhrdy rozkvetly a pøed-

29. 8. Cyklistický závod elezný dìdek
10.10. Sobìhrdské posvícení
15. - 16.10. Volby do zastupitelstva obce
Sobìhrdy

stavily se krajanùm a rodákùm v nejlepším svìtle.
Pavel Bartík

Sobìhrdští hasièi nelení...
V první polovinì roku 2010 jste mohli
sobìhrdské hasièe potkat na rùzných akcích. V zimì uspoøádali stále oblíbenìjší
zabíjaèku a dìtský karneval. V dubnu probìhl sbìr elezného šrotu. Bìhem celého
jara se hasièi školili na odborných školeních pro velitele, strojníky a pro zdravotníky. V kvìtnu zaèala pøíprava a trénink na
okrskovou soutì. Pochvalu zasluhují
zejména nové èlenky, které k pøípravì i k
soutìi pøistupovaly opravdu zodpovìdnì. Drustvo dìvèat skonèilo na pìkném
ètvrtém místì (a kdyby nezlobila mašina,

Zapište si do
kalendáøe

urèitì by bylo umístìní lepší), mui skonèili na pátém místì. Na zaèátku èervna

hasièi spolu s fotbalisty pøipravili dìtský
den na místním høišti.
Poslední èervnový týden probíhal ve
znamení pøíprav na oslavy výroèí zaloení obce, hasièi zde odvedli obrovský kus
práce. V den oslav poté vzornì reprezentovali svùj sbor pøi slavnostním prùvodu
obcí a také se velice dùstojnì starali o novou obecní vlajku a znak.
Bìhem tohoto pololetí hasièi dvakrát zasahovali pøi ivelných pohromách - v
íòánkách pøi povodni a pøi poáru vyvezené trávy v Mezihoøí.
Je fajn, e v Sobìhrdech stále ijí lidé,
kteøí nehledí jenom sami na sebe a na svoje problémy, ale také nezištnì pomáhají
svému okolí. Díky, díky, díky!!!
Václava Šímová

Znak a prapor obce Sobìhrdy
Pøi pøípravách oslav 650. výroèí zaloení obce jsme pøemýšleli, jaký odkaz zanechat budoucím generacím. Rozhodli
jsme se, e obci schází obecní znak a prapor, který by nìjakým zpùsobem symbolizoval Sobìhrdy. Vytvoøit obecní znak a
prapor vskutku není ádná sranda. Motiv
musí charakterizovat nìjaký typický rys
obce, který vychází z historie. Dále musí
znak i prapor odpovídat pøísným heraldickým pravidlùm. V záøí minulého roku jsme
se proto zaèali scházet s heraldikem, panem Josefem Neradem z Prahy. Ji pøi
první návštìvì byl pan heraldik uchvácen
skuteèností, e v tak malé vesnici jsou
dva kostely a dva høbitovy, protoe to se
opravdu jen tak nevidí. Po nìkolika
schùzkách byl vytvoøen návrh znaku a
praporu, který byl zaslán do Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské republiky.
Poslanecká snìmovna náš návrh projed-

nala a 31. bøezna 2010 také schválila, take u mùeme obojí oficiálnì pouívat.
Oslavy výroèí byly vhodnou pøíleitostí,
kdy znak i prapor slavnostnì odhalit. A jak
se sluší a patøí, znaku i praporu bylo slavnostnì poehnáno, jak jinak ne pány faráøi obou církví, p. Janotou a p. Tureckým.
Na znaku jsou vyobrazeny dvì kostelní
prùèelí, jedno je oznaèeno latinským køíem, který symbolizuje katolickou církev, církev evangelická je naznaèena
vyobrazeným kalichem na druhém kostelním prùèelí. Uprostøed znaku je zobrazen zlatý vinný hrozen. Ten symbolizuje
zaniklou obec Vinaøovice, která stávala
na území dnešních Sobìhrd. V historic-

Spolek Lízníkù - Chmel, koøení ivota
Pivo se pùvodnì ochucovalo bylinkami, koøením, bobulemi, ovocem èi stromovou kùrou. Nejèastìjším koøením piva
se však stal chmel.
Chmel otáèivý (humulus lupulus) je
druh rostlin z èeledi konopovité a øádu
kopøivotvaré. Je to rostlina vytrvalá, která
na jednom místì vydrí a 25 let. Chmel
je rostlina dvoudomá, co znamená, e
samièí a samèí kvìty jsou na jiné rostlinì.
Dorùstá výšky 2-6 metrù.
K výrobì piva se pouívají pouze samièí kvìty (šišky, hlávky), které se sklízejí na
pøelomu srpna a záøí.
Chmelové hlávky se po sklizni suší a dále se pak upravují napøíklad zpracováním
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do peletek, nebo se pomocí oxidu uhlièitého získává extrakt. Pøírodní hlávkový
chmel se v souèasné dobì pouívá jen výjimeènì, napøíklad v Budìjovickém
Budvaru.
Mimo piva se chmel vyuívá jak v lidovém léèitelství tak ve farmaceutickém prùmyslu proti revmatizmu, špatnému trávení, nespavosti a jiným chorobám.
Za pravlast chmele se povauje Mezopotámie, níiny Kavkazu a jiní Sibiø.
Dnes je rozšíøen po celém mírném pásmu.
V Èechách se chmel pìstuje na atecku a úštìcku, na Moravì pak na tršicku.
My jsme se se Spolkem lízníkù v dubnu

kých pramenech se objevuje Sobìhrd,
syn Bezpøímùv, nejvyšší truksas, který dodával víno, pití a pivo na panovnický dvùr.
Prapor tvoøí pìt svislých pruhù, støídavì èervených a bílých. V erïovém bílém
kruhu èervený latinský køí, ve støedním
èerveném lutý vinný hrozen a ve vlajícím
bílém èervený kalich.
Znak i prapor je opravdu zdaøilý. Doufejme, e naší obci a místním lidem pøinese hodnì štìstí a radostných chvil.
Václava Šímová
vydali do mìsta, kde je pivo doma a tím je
atec. Tam jsme navštívili rozsáhlé chmelaøské muzeum, které se pyšní nejvìtší expozicí svého druhu na svìtì. V nádherné
budovì, která slouila ke zpracování
chmele, jsou expozice vývoje chmelaøství
od raného støedovìku a po souèasnost.
Procházkou po starobylém mìstì bylo
vidìt, e toto mìsto chmelem a pivem
opravdu ije. Pøímo na námìstí se u po
drátcích pnuli chmelové liány, nejmenší
chmelnice na svìtì.
Své záitky jsme umocnili políznutím
ateckého piva v hospùdce U medvìda.
A jaké bylo atecké pivko? Zkuste do
atce vyrazit sami a nechte se unést hoøkou chutí chmele.
pokraèování na stranì 3
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Abychom u nás ve spolku ochutnali i jiná piva, ne jsme zvyklí popíjet u nás v Èechách, je jedna z povinností lízníka pøi vycestování za hranice naší vlasti pøivést
vzorek k políznutí ostatním lízníkùm.
V pùlce èervence jsme spoleènì nasbírané vzorky polízli v Benešovì v Pivním
klubu Melodie na Èervených Vršcích, který je v kraji unikátní tím, e má na èepu neustále šest druhù piv. Dvì piva jsou stálá
a na ostatních ètyøech pípách se støídají

piva i z tìch nejmenších pivovarù.
Nám se za pùl roku naší existence nastøádali piva ze Slovenska, Bavorska,
Chorvatska, Belgie, Rakouska, Anglie a
Slovinska, na kterých jsme si náramnì
šmákli.
Pokud byste se chtìli o Spolku lízníkù
èi o pivu dozvìdìt více napište na:
liznici@liznici.cz
Spìte hoøce:-)
Za Spolek lízníkù vrchní lízník
Martin Kulíšek „Kulda“

Blahopøejeme k významným
ivotním výroèím:
5. 7. Cyril Rezek, Mezihoøí 75 let
17.7. Miloslav Potùèek, Mezihoøí 50 let
28.7. Jarmila Šašková, íòany 75 let
10.8. Josef Kuèera, íòánky 75 let
25.8. Kvìta Pítová, Sobìhrdy 70 let

Jak nakládat s topidly a komíny
Topná sezóna se ji pomalu blíí. Pamatujte, e pokud jste si ještì nenechali vyèistit komín a zkontrolovat topidlo, tak je
nejvyšší èas to udìlat a sehnat si kominíka. Lidé bohuel mnohdy zapomínají na
preventivní vyèištìní komínù a rovnì pøi
uívání topidel si èasto poèínají neopatrnì. Staèí zanedbání údrby nebo chvilka
nepozornosti a ohnivý kohout mùe
„spolknout“ celý váš domov. Proto neuškodí, kdy si zopakujeme základní pravidla uívání topidel a komínù.
Pøi prvním zatopení v sezónì kotel a komín radìji pøíliš nenamáhejte a topte ménì intenzivnì. Pøi samotném uívání topidel bychom nemìli zapomenout na dodrování nìkolika bezpeènostních zásad.
Nesmírnì dùleité je nechat si pravidelnì èistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Neèistoty v komínì toti mohou snadno zpùsobit velké nepøíjemnosti, a ji dlouhodobé hnutí a následný otevøený poár nebo otravu lidí jedovatým
oxidem uhelnatým. Aèkoliv èištìní vlastních komínù lze teoreticky provádìt svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by mìli provést revizi
komínu i v pøípadì, e se chystáte ke komínu pøipojit jakýkoliv spotøebiè, nebo
hodláte zmìnit druh paliva. O provedení
èištìní vydá kominík doklad.
Komíny a kouøovody s pøipojenými tepelnými spotøebièi se musí udrovat v øádném stavebnì technickém stavu, tj. komínový pláš by mìl být udrován celistvý a
neprodyšný, i starší komín má být øádnì
vyspárován a pokud mono omítnut. Dbejte na øádné zaústìní kouøovodu do komína, dodrujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných
spotøebièù.
Zásada bezpeèné vzdálenosti platí také pro komínové tìleso, hoølavé látky by
od nìj mìly být v pùdních prostorách
vzdáleny nejménì 1 metr - riziko zvyšují
zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k nìmu tìsnì pøi-
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léhat ádné hoølavé stavební prvky (napø.
trám). Poáry èasto vznikají napøíklad
hnutím trámù zazdìných v komínì (obvyklé zejména u starších staveb). Pamatujte, e za nezávadný stav komínù nese
odpovìdnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.
A co topidla?
Pøi instalaci a údrbì topidel se øiïte návodem výrobce, který musí být pøipojen k
výrobku. V ádném pøípadì neinstalujte
topidla bez odborné pomoci. Vdy je tøeba dodrovat zásadu bezpeèné vzdálenosti topidla od dalších pøedmìtù v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Jakékoliv hoølavé látky a pøedmìty, které se mohou vznítit, (ba i obyèejný hadr), skladujte pokud mono co nejdále od topidel. V ádném pøípadì je neodkládejte na topné èi ohøevné plochy.
Topné tìleso na pevná paliva zabezpeète nehoølavou podlokou pod topidlem, které znemoní vznícení podlahy
tvoøené hoølavými materiály a zabrání také havým uhlíkùm vypadlým z kamen zapálit okolní pøedmìty. Pro topení nepouívejte nic, co do kamen nepatøí napø. sláma, umìlohmotné lahve apod. Má to
nejen nezanedbatelné ekologické dùsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození
kotle, kamen, kouøovodu nebo komína,
èím roste také nebezpeèí vzniku poáru.
Dávejte si pozor i na spalování vlhkého
døeva, komín se pøitom zanáší vìtším
mnostvím sazí a tím se zvyšuje i riziko
poáru. Klesá jeho výhøevnost, odpaøená
voda navíc negativnì pùsobí na tepelnou
techniku a proces spalování. Kamna na
pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hoølavých kapalin (napø. benzínu), vdy hrozí vznícení hoølavých par a
váné zranìní.
V pøípadì topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na havý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak ulote do nehoølavých nádob. Vyvarujte se ukládání
havého popela do plastových popelnic.
Kvùli špatnému uloení popela dochází k
poárùm nejen popelnic, ale i obytných a
hospodáøských budov.
Hasièi mohou za špatnì vyèištìný komín nebo jiné porušení zásad bezpeèného provozu topidel a komínù udìlit i desetitisícové pokuty. Pamatujte, e zkontrolovaný a dobøe vyèištìný a seøízený tepelný
spotøebiè pøináší nejen spolehlivìjší provoz a poadovaný

V pøípadì vzniku poáru sazí v komínì
urychlenì odstraòte veškerý hoølavý materiál z blízkosti komínového tìlesa. Zavolejte hasièe na linku 150 nebo 112. Poár
sazí v komínì nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do pøíjezdu hasièù se mùete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvíøky nebo ze støechy do komína.
Pøi uskladòování uhlí, briket a dalších
topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste mìli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly
uskladnìny v pøíliš velkých vrstvách (nad
1,5 m). Skladovací plocha musí být pøed
naskladnìním øádnì vyèištìna. Stìny
uhelny øádnì omítnuté, protoe napø. cihlová dr prokazatelnì urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte oddìlenì od
ostatních paliv a vdy zvláš novou naváku od staré. V jeho blízkosti zamezte
umístìní zdrojù tepla - rozvody trubek od
topení, páry nebo teplé vody. Pozor také
na manipulaci se zdroji otevøeného ohnì
(svíèka, cigareta,…) v blízkosti topiva.
Závadou topidel a komínù v roce 2009
vzniklo více jak 400 poárù a proto èištìní, kontroly a revize kouøovodù, komínù a
spotøebièù paliv, nelze podceòovat. Všem
obèanùm tímto sdìlujeme, e k 1.1.2011
nabude úèinnosti Naøízení vlády
è.91/2010 Sb., o podmínkách poární
bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv, které reaguje na
pokrok vìdy, techniky, technologií a stavebních materiálù. Tímto naøízením se
zruší dosud platná vyhláška è.111/1981
Sb., o èištìní komínù, která v uplynulých
dlouhých 30 letech ukládala povinnosti v
této oblasti.
Cílem nového naøízení je upravit podmínky, za nich se provoz komína, kouøovodu a spotøebièe paliv povauje za vyhovující z hlediska poární bezpeènosti, a to
zejména stanovením zpùsobù a lhùt provádìní èištìní, kontroly a revize komína a
kouøovodu, èištìní spotøebièe paliv a vypokraèování na stranì 4
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informace
Jubilejní elezný dìdek jako svátek cyklistiky
Jak nakládat
Na letošní pìtadvacátý roèník, který se
s topidly a komíny koná
29. srpna a u po patnácté odstartupokraèování ze strany 3
palování komína. Kadá osoba si musí poèínat tak, aby nedocházelo ke vzniku poáru, zejména pøi pouívání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotøebièù a komínù, pøi skladování a pouívání
hoølavých nebo poárnì nebezpeèných
látek, pøi manipulaci s nimi nebo s otevøeným ohnìm èi jiným zdrojem zapálení.
Vzhledem k tomu, e nové naøízení vlády bude poplatné nejenom pro právnické
osoby, ale i pro celou obèanskou veøejnost, dovolujeme si Vás na tuto skuteènost upozornit ji nyní. Více informací a
znìní vládního naøízení naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=21436445
Jan Šíma
s vyuitím informací HZS ÈR

Výstava o historii
i budoucnosti
Rádi bychom tímto všem obèanùm obce pøipomnìli, e v budovì Obecního úøadu bude a do 1.9. 2010 otevøena výstava
o historii i budoucnosti obce, která je souèástí oslav 650. výroèí první zmínky o
Sobìhrdech v historických dokumentech.
Výstava je otevøena kadou støedu od
16.00 do 18.00 v dobì úøedních hodin obce a v pátek od 17.00 do 19.00 v dobì otevøení obecní knihovny. Po dohodì je moné navštívit výstavu i mimo tyto hodiny.
Celý den bude výstava otevøena v nedìli
29.srpna, kdy se v Sobìhrdech pojede
další roèník cyklistického závodu elezný
dìdek.
Na výstavì je moné vidìt spoustu fotografií z rùzných dùleitých období historie
Sobìhrd a okolí. Pøináší však také pøipomenutí dùleitých èinností v ivotì venkovských regionù jako je napø. školní èinnost, zemìdìlství nebo správa obce. Souèástí výstavy je i zmapování èinnosti aktivních spolkù v obci.
Kdo jste ještì nestihl výstavu shlédnout, urèitì si to nenechte ujít.
Pavel Bartík

Volejbalový klub
Mezihoøí
SPORTOVNÍ OBLAST
Volejbal v Mezihoøí - na jaøe a v létì
2010 jsme uskuteènili na høišti v Mezihoøí
druhé roèníky tøí domácích turnajù : Májo-

je ze støedu Sobìhrd, chystají poøadatelé
øadu novinek. Jednou z nich je odhalení
cyklistického monumentu, jeho základní
kámen zasadili organizátoøi pøed Obecním úøadem v pùli èervence.
elezný dìdek rozhodnì nebude pøi
slavnostním výroèí obce dìlat Sobìhrdùm ostudu. Organizátoøi chystají nejen
hlavní závod, ale také bohatý doprovodný
program, pøi kterém si pøijdou na své i dìti
a diváci. Kromì tradièního hodu holínkou
a tipovací soutìe, nebude chybìt dìtský
cyklistický závod o hodnotné ceny. Dìti
se pak mohou zabavit na skákacím hradì, nebo si opéct buøta v pravém indiánském stanu tee-pee, kde si budou moci
zahrát zajímavé hry.
Sobìhrdských se ale hlavnì týká závod O pohár obcí, kdy na tra spolu se závodníky VIP závodu vyrazí smíšené dvojice, které budou hájit èest „své“ obce. Tento závod je pøímo uspoøádán pro obyvatele obcí, které leí na trase závodu. Tedy
Sobìhrdy, Kozmice, Teplýšovice, Kochánov, Okrouhlice, Dlouhé Pole, Boušice,
Benešov a Bedrè. Úèastníci pojedou jeden nároèný okruh legendárního závodu,
èili 25 kilometrù.
Akce se také koná jako mezinárodní závod èeského poháru hendikepovaných
cyklistù. Poslední srpnovou nedìli tedy v
Sobìhrdech budou soutìit i handbikáøi a
zrakovì postiení cyklisté. Zlatým høebem pak bude sprinterská soutì
Sobìhrdská 650. Na start dvouset metrového sprintu se postaví ètyøi cyklisté. První dva postupují do dalšího kola. Vítìz
kadé rozjíïky bere 650 korun. První tøi
v celkovém poøadí si pak odnesou
prestiní ceny. Závod je zamýšlen jako pocta k šestiset padesátiletému výroèní obce Sobìhrdy.
Poslední srpnovou nedìli tedy bude v
Sobìhrdech poøádný mumraj. Prosíme tedy pøípadné automobilisty o trpìlivost.
vé Volejbalové Mezihoøí (29. kvìtna), Dìtský volejbalový turnaj (19. èervna) a Mezihoøská volejbalová noc (10. èervence). V
létì a na podzim nás èekají turnaje v Milovanicích, Krhanicích a v Èerèanech.
LETNÍ KINO V MEZIHOØÍ
Pokraèujeme druhým rokem v sezónì
letního kina. Máme pøed sebou ještì 3
pøedstavení do konce prázdnin: èeský
film „eny v pokušení“ (7. srpna), dnes u
klasický muzikál „Pomáda“ (21. srpna) a z
divokého západu akèní western „Pro hrst
dolarù (3. záøí). V pøípadì nepøíznivého
poèasí bude probíhat promítání pod støechou Kulturního domu v Mezihoøí.
Jiøí Pluháèek

Foto: Do posledního kola bude závodníkùm zvonit tento bronzový zvon, který organizátoøi nechali odlít speciálnì k jubilejnímu, pìtadvacátému roèníku elezného
dìdka.
Program
Èasový rozpis
9:45 konec prezentace
10:00 odhalení prvního cyklistického monumentu v Èeské republice. Úèast pøislíbil svìtový rekordman a olympijský vítìz
stíhacího závodu na OH Tokijo 1964, Jiøí
Daler.
10:15 start mezinárodního závodu èeského poháru hendikepovaných cyklistù
(handbike 25 km, tandemy 100 km)
10:30 start závodu VIP, závod smíšených
dvojic O pohár obcí (pro obyvatele prùjezdových obcí)
10:45 start hlavního závodu
11:00 Hod holínku (program pro diváky)
11:15 konec prezentace do Závodu nadìjí firmy Weber (dìti do 10 let)
11:20 -25 prùjezd do 2. kola, 1. spurtérská prémie
11:45 start Závodu Nadìjí firmy Weber
(dìti do 10 let)
12:00 - 12:05 prùjezd do 3. kola, 2. spurtérská prémie
12:30 vyhlášení výsledkù Závodu Nadìjí
firmy Weber
12:40 - 12:45 prùjezd do 4. kola, 3. spurtérská prémie
13:20 - 13:25 cíl
14:00 Vyhlášení výsledkù závodu
14:45 Sobìhrdská 650 - vyøazovací
sprint o celkovì 7 150 Kè
16:00 vyhlášení Sobìhrdské 650
15:45 tombola a volná zábava
Další info na:
www.cesyk.cz/zeleznydedek
Organizátoøi závodu
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