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Úvodní slovo
V posledních letech jsme si zvykli, že se podzim přehoupne do zimy velmi rychle. Rok
2010 spěje mílovými kroky ke svému závěru a my i naše obce budeme o rok starší. Většině
z nás to velkou radost neudělá. Naštěstí se ještě předtím můžeme těšit na Vánoční svátky
a vše příjemné, co je s nimi spojeno. V tomto čísle Soběhrdského zpravodaje bude o Vánocích samozřejmě také zmínka. Můžete si přečíst, jak se v Soběhrdech rozsvěcel vánoční
strom o první adventní neděli nebo jaké vánoční bohoslužby můžete navštívit.
Druhou významnou oblastí informací v dnešním zpravodaji jsou informace týkající se
zastupitelstva obce. Po volbách máme nové složení zastupitelstva a na jeho prvních zasedáních bylo rozhodnuto i o některých změnách, které se týkají činností obce. Zásadní
změnou je to, že činnost jednotlivých výborů a komisí, které zastupitelstvo zřizuje, nebude
vykonávána pouze členy zastupitelstva. Každý výbor nebo komise bude mít v čele jednoho
zastupitele, který bude jeho činnost řídit a koordinovat. Ostatní členové komisí a výborů
budou lidé mimo zastupitelstvo. Slibujeme si od tohoto kroku jednak to, že se na správě
a zvelebování obce bude podílet více aktivních osob a také to, že občané budou mít jejich
prostřednictvím lepší kontrolu nad prací zastupitelstva. Výběr osob do výborů a komisí
byl proveden tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny osady i věkové skupiny obyvatelstva. Těším se na spolupráci se všemi, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji obce.
Autoři Soběhrdského zpravodaje přejí vám všem krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do roku 2011.
Pavel Bartík
Volby do zastupitelstva obce
V říjnu v celé České republice proběhly volby do zastupitelstev obcí. I v Soběhrdech
se 15. října ve 14 hodin otevřely dveře volební místnosti a první voliči vyrazili k volební
urně. Všichni kandidáti se rozhodli, že budou kandidovat nezávisle, nikoli ve sdružení.
Systém volby nezávislých kandidátů je tím nejobjektivnějším způsobem volby. Získané
hlasy přesně udávají, koho chtějí mít voliči v zastupitelstvu. Systém sdružení nezávislých
kandidátů zjednodušeně řečeno způsobí, že čím více má sdružení členů, tím větší počet
jeho členů se do zastupitelstva dostane, a to i přesto, že počet hlasů jednotlivých členů je
mnohdy velice nízký. Přesně tato situace nastala při minulých volbách.
počet voličů celkem
počet odvolených
procentuálně

Soběhrdy
183
133
72,7%

Volební účast:
1. místo
Mezihoří
2. místo
Soběhrdy
3.místo
Žíňany
4.místo
Žíňánky
5.místo
Phov

Mezihoří
58
47
81,0%

Žíňánky
28
17
60,7%

Phov
8
4
50,0%

Celkově obec Soběhrdy
počet voličů celkem
295
počet odvolených
214
procentuálně
72,5%

Do letoších voleb se rozhodlo kandidovat celkem 16 kandidátů (2 ze Žíňánek, 2 ze
Žíňan, 3 z Mezihoří a zbývajících 9 ze Soběhrd). V obci Soběhrdy je stanoven 1 volební
okrsek. V těchto volbách byl počet voličů celkem 295, k urnám se dostavilo 214 voličů
(72,5 %). Je zajímavé tyto hodnoty porovnat
s minulými volbami do zastupitelstva – v roce
2006 byl celkový počet voličů 250, volit přišlo
celkem 188 voličů (75,2%). Jak se volilo v jednotlivých osadách? Jak volby dopadly? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v přehledných tabulkách, které zpracovali členové
okrskové volební komise.
Na ustavujícím jednání zastupitelstva
obce byl tajnou volbou zvolen starosta – pan
Pavel Bartík a místostarosta – pan Maciej
Kucharski. Zastupitelstvo obce má ze zákona
o obcích povinnost vytvořit finanční a kontrolní výbor. Sestavením kontrolního výboru
byl pověřen Jan Šíma; do výboru byli osloveni
občané z jednotlivých osad, kteří nejsou členy
zastupitelstva. Členy kontrolního výboru jsou
Ladislav Hovorka ze Soběhrd, Jan Špaček ze
Phova, Roman Řepásek ze Žíňánek a Martin

www.chopos.cz

Žíňany
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Kandidáti do zastupitelstva počet
(řazení podle počtu hlasů) hlasů
Pavel Bartík
192
Ing. Václava Šímová
189
Jan Šíma
150
Mgr. Maciej Kucharski, CSc. 148
Ing. Miloslav Potůček
148
František Sobotka
133
Zdeněk Rezek
123
Zdeněk Šašek
110
Petra Vilímková, DiS.
99
Roman Řepásek
92
Ing. Jan Pillvein
82
Josef Stareček
80
Jaroslav Vilímek
70
Lucie Stropnická
66
Vít Babinský
50
Michaela Sahulová
30

Vilímek z Mezihoří. Kontrolní výbor má

za úkol zejména kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti (např. vyhlášky obce). Sestavením finančního
výboru byla pověřena Václava Šímová. Finanční výbor zejména provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Z tohoto důvodu byli osloveni občané,
kteří se v této problematice znalostně a profesně orientují. Ze Soběhrd je ve finančním
výboru Alena Barešová a Filip Sobotka, z Mezihoří Tomáš Vilímek a Václav Trnka. Vytvoření dalších výborů a komisí je v plné kompetenci obce. Zastupitelstvo se rozhodlo, že
zřídí komisi pro sport, kulturu, volný čas a rozvoj obce. Předsedkyní této komise byla
zvolena Petra Vilímková, která byla zároveň pověřena vybráním vhodných členů (v době
vydání tohoto zpravodaje nebyli členové známi). Komise by měla prolínat a koordinovat
činnost místních spolků, zapojovat aktivní lidi a vytvářet prostor pro vytváření nápadů a
oblastí, kterým by se obec mohla věnovat.
Doufám, že zvolení zastupitelé naplní vaše očekávání a budete s námi spokojeni.
Václava Šímová
Krátce z činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
– Zimní údržba komunikací
Po loňských nepříznivých zkušenostech se zimní údržbou prováděnou ZOD Petroupim bylo v letošním roce zastupitelstvem doporučeno jednat o možnosti zadat zimní
údržbu jiné firmě. Byly osloveny 4 společnosti včetně stávajícího dodavatele. Dvě oslovené firmy z kapacitních důvodů spolupráci odmítly. Zastupitelstvo vybíralo mezi firmou
DZV Nova Bystřice, pod kterou bylo v letošním roce začleněno bývalé ZOD Petroupim
a mezi firmou Marius Pedersen (firma, která provádí svoz komunálního odpadu). Byly
zvažovány zejména nabízená cena a organizační zajištění údržby. Zastupitelstvo se přiklonilo k variantě zadat zimní údržbu společnosti DZV Nova Bystřice pod podmínkou,
že údržba bude prováděna jiným pracovníkem a že bude pevně dohodnut harmonogram
údržby (čas a trasa). Kvalita prací bude také pravidelně členy zastupitelstva kontrolována.
– Autobusová doprava
18. 11. se konala 6. Valná hromada Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Ten zajišťuje ve spolupráci s ČSAD autobusovou dopravu na většině území okresu. Na Valné hromadě bylo informováno o snížení dotací poskytovaných Středočeským krajem na autobusovou dopravu o 25 %. Kraj přesunuje veškeré dostupné prostředky do zdravotnictví
a ostatní činnosti utlumuje. To bude mít za následek jednak zvýšení jízdného a jednak
další redukci spojů. Starostové obcí sdružených ve spolku BENE-BUS se shodli na tom, že
není ve finančních možnostech obcí, aby nahradili snížení dotací a poslali dopis hejtmanovi Středočeského kraje p. Rathovi s upozorněním na důsledky této situace.
– Svoz komunálního odpadu v roce 2011
Zastupitelstvo obce posoudilo cenovou nabídku na svoz odpadu v roce 2011 od firmy
Marius Pedersen. Navržené ceny jsou navýšeny asi o 2 %, což odpovídá inflaci. Zastupitelstvo tedy vyslovilo souhlas, aby byla spolupráce s firmou Marius Pedersen prodloužena
i pro rok 2011.
– Kontrola ČOV v Soběhrdech
Inspekcí životního prostředí byla v září letošního roku provedena kontrola činnosti
ČOV v Soběhrdech. Byly zjištěny nedostatky jak po stránce technologické a provozní
(např. provádění pravidelných kontrolních odběrů), tak legislativní (nedohledány některé
doklady související s uvedením ČOV do provozu). Obec má termín na odstranění nedostatků stanoven částečně do 31. 12. 2010 a částečně do 31. 3. 2011.
– Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočet obce pro rok 2011 byl připraven jako lehce přebytkový, tj. že plánované příjmy jsou o něco málo vyšší, než očekávané výdaje. Odhad daňových příjmů je zhruba na
úrovni očekávaných příjmů v roce 2010, tedy 3,5 mil. Kč.
Pavel Bartík
Vánoční strom v Soběhrdech
Letošní advent začal v Soběhrdech rozsvícením vánočního stromu. Hasiči a hasičky ze Soběhrd strávili mnoho hodin při zdobení smrku,
který roste v sousedství budovy Obecního úřadu.
Výsledek jejich práce ale určitě stojí za to. Z „obyčejného“ stromu se stal klenot plný světel a dárků.
V neděli 28. listopadu se u něj v podvečer
sešlo zhruba 50 občanů, kteří chtěli vidět první
rozsvícení. Atmosféru vylepšovaly koledy linoucí
se shůry i vůně svařeného vína. Běžný shon se
jedním otočením vypínače stal adventní sváteční
pohodou. Ať nám všem vydrží co nejdéle.
Pavel Bartík
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Plán rozvoje obce Soběhrdy a průzkum veřejného mínění
Jak asi víte, naše obec na přelomu let 2006 a 2007 zpracovala Plán rozvoje obce Soběhrdy pro období 2007–2013. V tomto končícím roce a poločase určeného období jsme se
rozhodli plán aktualizovat a připravit cíle a směřování obce pro další roky 2011–2016.
Plán rozvoje obce je vlastně jakási vize toho, co obec, občané chtějí, aby v místě, kde
žijí, bylo a přinášelo jim to spokojené podmínky pro život. Je jasné, že řada věcí, které
bychom chtěli, je odvislá od množství prostředků (zejména finančních), které jsou k dispozici. Mnohdy do našich plánů vstupují svými stanovisky různé jiné úřady a tak záměr
může vypadat jinak, než původní představa.
Přesto je tento plán důležitou součástí rozvoje obce a proto se jej snažíme mít
a postupně uvedené cíle realizovat. Na podzim jsme vás oslovili s hodnotícím dotazníkem, kde jsme chtěli od vás získat zpětnou vazbu na současné podmínky v našich osadách
a stejně tak i formulovat vaše představy pro budoucí období.
Do stanoveného termínu jsme obdrželi (pouze) 22 vyplněných dotazníků z toho 18
od trvale žijících a 4 od rekreantů – velké díky všem, kteří se zapojili. Osobně jsem očekával větší odezvu, ale i tak jsme zde našli řadu zajímavých podnětů, kterými se budeme
zabývat a bude záměrem našeho zastupitelstva je řešit a vyřešit. Mezi hlavní a společné
náměty – bez ohledu na místa, kde respondenti žijí – patřila zejména:
– stav veřejných prostranství a péče o ně (údržba zeleně, nepovolené skládky...)
– dopravní situace v osadách a důraz na její řešení (zejména provoz na silnici II/110

a řešení bezpečnosti v okolí bývalé prodejny a hospody U krbu v Soběhrdech, užívání
místních komunikací těžkými vozidly v osadách anebo provoz čtyřkolek a motorek,
návrhy na doplnění dopravního značení…)
– řešení stavebních úprav budovy obecního úřadu
– vodovod v obci
– a řada dalších ne již tak frekventovaných, ale přesto zajímavých podnětů
V oblasti spokojenosti se současným stavem jste převážně kladně hodnotili realizovaná místa pro trávení volného času dětí a mládeže a naplnění míst lavičkami, koši
a ostatním vybavením. Pochvala míří k aktivitám spolků, které se starají o celou řadu kulturních a sportovních akcí. Velkou spokojenost přinesl tento Soběhrdský zpravodaj (za
což jsme velmi rádi – již třetím rokem se nám jej daří cca 4 x ročně vydávat a není to jen
„předvolební agitka“ jak si jeden pisatel myslel…)
Na druhé straně informovanost spoluobčanů je stále oblast, kterou chcete zlepšovat (např. vlastní webové stránky obce), ale i dostupnost informací pro lidi bez přístupu
k internetu. Část z vás považuje zabezpečení zásahové jednotky obce za nedostačující (ale
současně i větší část za adekvátní a dostatečně podporované). Diskutovanou oblastí je stavební rozvoj obce a stavby, které zde vznikají… Další oblasti nespokojenosti korespondují
s vašimi návrhy na zlepšení pro budoucí období.
Zde jsou jednotlivé oblasti – hodnocení současného stavu – s číselným vyjádřením
počtu odpovědí. V součtu nejsou hodnoty vždy stejné – ne každý totiž odpověděl na
všechny kategorie.

1. Zkvalitnění občanské vybavenosti a prostředí v obcích
Velmi
spokojen
3

Spíše spokojen
11

Čistota a vzhled veřejných míst a prostranství v mé obci

2

11

7

1

2

Stav a možnosti využití budov ve vlastnictví obce

3

6

5

2

-

Podpora spolků, které působí na území obce

7

8

2

-

-

Péče o sakrální a historické prvky v mé obci (např. zvoničky, kříže….)

9

8

1

-

-

Velmi
spokojen
-

Spíše spokojen
6

Stav místních komunikací v mé obci

3

6

4

5

-

Stav veřejného osvětlení

5

9

4

2

-

Stav zeleně a péče o zeleň v mé obci
Využívání zemědělské půdy, obnova přirozených krajinných prvků, rozvoj lesních pozemků a další
využití krajiny (rybníky, aleje, sady…)
Vybavení a podpora akceschopnosti zásahové jednotky hasičů obce

3

5

3

3

1

-

5

10

5

3

2

8

3

3

4

Velmi
spokojen
7

Spíše spokojen
9

Prostor pro zábavu, sport a trávení volného času dospělých v aktivním věku

4

10

3

2

-

Prostor pro zábavu, sport a trávení volného času dospělých v důchodovém věku

4

-

5

5

-

Možnosti využití veřejné knihovny, přístupu k internetu

4

5

3

4

-

Zapojení nejen dětí a mládeže do obecních aktivit (např. brigády, akce pořádané obecním úřadem…)

5

8

3

1

-

Velmi
spokojen
7

Spíše spokojen
5

4

7

5

-

1

Dostupnost informací z činnosti zastupitelstva obce (veřejné schůze, zápisy z jednání….)

6

6

5

2

-

Náplň a kvalita informací Soběhrdského zpravodaje

16

2

2

-

-

Oblast
Vybavení venkovních veřejných míst lavičkami, odpadkovými koši, ostatními venkovními prvky v mé obci

Ujde to
6

Spíše
Úplně
nespokojen nespokojen
1
1

2. Bezpečný a klidný život obyvatel
Oblast
Dopravní situace a bezpečnost v mé obci

Ujde to
4

Spíše
Úplně nenespokojen spokojen
4
4

3. Aktivity se zaměřením na děti a mládež
Oblast
Prostor pro zábavu, sport a trávení volného času dětí a mládeže

Ujde to
-

Spíše
Úplně nenespokojen spokojen
1
-

4. Zapojení obyvatel do veřejného života
Oblast
Dostupnost, přehlednost a aktuálnost informací na webových stránkách obce
Prostor pro veřejnou diskusi zásadních opatření či plánů obce, dostupnost podkladů a informací

Co bude dál? Celkové výsledky průzkumu mají nyní k dispozici stávající zastupitelé.
Ti připraví a navrhnou své priority pro nastávající volební období a tento plán se bude
opírat právě o Vaše názory, podněty místních spolků anebo při obci zřízených komisí
a výborů.
Záměrem zastupitelstva je schválit tuto aktualizaci plánu v průběhu ledna 2011
a následně jej zveřejnit a také prezentovat jednotlivé kroky a záměry na nejbližší veřejné
schůzi. Je možné, že řadu z vás nyní napadlo, co ještě by mohla „ta naše obec“ řešit.

2

Ujde to
2

Spíše
Úplně nenespokojen spokojen
1
1

Neváhejte a sdělte nám váš názor a to ať už pomocí zmiňovaného dotazníku (je např. zde:
http://www.chopos.cz/article.asp?article_id=5878 )
nebo námět vhoďte do schránky na obecním úřadě, napište, zavolejte…prostě nám jej
řekněte. Každý názor je důležitý a má svou váhu!
Za Obec Soběhrdy připravil
Jan Šíma

www.chopos.cz

Policie ČR – změna telefonních čísel
V listopadu došlo na úřadovnách Policie ČR ke změně telefonních čísel. Proto,
prosím, volejte na nová, níže uvedená telefonní čísla nebo na linku 158.
Obvodní oddělení Benešov:
tel. č. 974 871 700
fax 317 721 059
Obvodní oddělení Čerčany:
tel. č. 974 871 720
fax 317 776 115
Obvodní oddělení Sázava:
tel. č. 974 871 730
fax 327 321 144
nprap. Diana Škvorová
Nic není dokonalé
Knížka vydaná při příležitosti oslav 650 let od první písemné zmínky o Soběhrdech
už je půl roku mezi čtenáři a zjišťuji, že se přes veškerou snahu vloudily chybičky hlavně
do historie jednotlivých popisných čísel v osadách. Proto se obracím k vám, vážení čtenáři a spoluobčané, s prosbou o pomoc při odstranění chyb, které snižují hodnotu této
publikace. Pokud jste na něco přišli nebo chtěli ještě doplnit údaje, které se vám zdají být
hodné zaznamenání pro příští generace, kontaktujte mě. Budu se snažit tyto opravy nebo
doplňky uveřejnit v Soběhrdském zpravodaji a pak si to každý může založit do knížky
a tak mít pravdivou verzi popisované skutečnosti.
M. Kucharski, tel.: 317 795 823, e-mail: kucharski@volny.cz.
Dětský filmový advent
… aneb srdečně zveme všechny malé i velké do kina v Mezihoří. Sbor dobrovolných
hasičů Žíňany a Volejbalový klub společně připravili pro nadcházející adventní období
pásmo promítání pro malé i velké diváky. Každou neděli od 1400 bude v kulturním domě
Mezihoří promítán jeden film. Před zahájením prvního představení budou dětem rozdány kartičky na razítka. Každé navštívené představení bude označeno razítkem. Pro pravidelné návštěvníky, kteří nasbírají všechna 4 razítka, máme při posledním představení
před Štědrým dnem připraveny speciální ceny.
Co již bylo promítnuto:
V neděli 28. listopadu od 1400 – Sám doma.
V neděli 5. prosince od 1400 – S čerty nejsou žerty
A na co se tedy můžeme těšit?
V neděli 12. prosince od 1400 – Anděl páně
V neděli 19. prosince od 1400 – Polární expres

19. 12. 2010
25. 12. 2010
25. 12. 2010
26. 12. 2010
1. 1. 2011
5. 2. 2011
5. 3. 2011

od 10.00 Vánoční příběh, který hrají děti dospělým – evangelický kostel
od 10.00 Bohoslužba se svatou Večeří Páně – evangelický kostel
od 14.00 Mše svatá – katolický kostel
od 10.00 Pravidelná nedělní bohoslužba
od 14.00 Mše svatá – katolický kostel
Soběhrdská zabíjačka
Masopustní průvod masek – pořádají SDH Mezihoří a Žíňany

Krátce:
Na evangelické faře v Soběhrdech si můžete zakoupit knihu Václava Škvora: Cestou
s knihou a kalichem. Kniha popisuje mj. okolnosti vzniku českobratrského sboru v Soběhrdech.
132 stran, cena 70 Kč.
VK MEZIHOŘÍ - VÝSTAVBA ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ V MEZIHOŘÍ
Po několika neúspěšných pokusech o získání dotace, na zázemí hřiště v Mezihoří
jsme požádali obec o schválení rozpočtu pro výstavbu objektu svépomocí. Na konci
srpna zastupitelstvo potvrdilo možnost čerpat rozpočet, a už v sobotu 4. září jsem položili
pomyslný „základní kámen“ (vybetonovali jsme základy)
Stav ke konci listopadu - objekt máme pod střechou. Zbývá dokončit truhlářské práce
ve skladu (skříně, regály, závěsy na kůly a sítě, atd.). V šatně chceme ještě během zimy
dokončit zateplení a zaklopení stropu, položení podlahy, vymalování a vybavení nábytkem. Na jaře dokončíme sprchu a venkovní posezení. Velké poděkování patří všem lidem
z Mezihoří, kteří nám pomáhají s výstavbou.
Stručný popis objektu a jeho využití
2 místnosti :
sklad hřiště, který bude sloužit k ukládání sportovního vybavení používaného na
hřišti a uskladnění vybavení potřebného pro údržbu hřiště a okolní návsi.
šatna/klubovna, která bude zázemím pro sportovce, pro pořadatele sportovních
i jiných akcí na hřišti, zázemím pro práci dětských kroužků atd. Vedle vstupu do šatny plánujeme vybudovat sprchu, součástí realizace bude také venkovní posezení.
Jiří Pluháček
Blahopřejeme:

Věříme, že nedělní odpoledne v Mezihoří přinese příjemný zážitek všem návštěvníkům kina. Projekt Dětský filmový advent finančně podpořila Obec Soběhrdy.
Jménem pořadatelů Vás zvou

Zapište si do kalendáře

Marcela Šímová & Jiří Pluháček

4. 12. Jana Boušová, Žíňany 70 let
12. 2. Jaroslav Školník, Soběhrdy 75 let
11. 3. Libuše Veisová, Soběhrdy 85 let
17. 3. Josef Laštovka, Soběhrdy 70 let
6. 4. Růžena Pitelková, Soběhrdy 75 let

VÝSTAVBA ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ V MEZIHOŘÍ
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Zábavná pyrotechnika nepatří do rukou dětem
Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavné pyrotechniky. S blížícím se koncem roku lidé nakupují různé petardy, dělobuchy, světlice, dýmovnice a další
nejrůznější předměty.
Neopatrná manipulace s nimi však může způsobit vážná zranění, která jsou často
doprovázena trvalými následky.
Prodej i nákup pyrotechnických předmětů pro zábavné účely má svá přísná pravidla.
Při manipulaci s nimi se musí dodržovat návod na obalu výrobku, který musí být uvedený v českém jazyce. Rovněž tak na něm musí být označení výrobce či dovozce, datum
použitelnosti a klasifikační třída, do které jsou pyrotechnické předměty zařazeny podle
stupně jejich nebezpečnosti.
Od 1. července 2010 vstoupil v platnost nový zákon č. 148/2010 Sb. o prodeji pyrotechnických výrobků. Do I. kategorie patří pyrotechnické hračky jako prskavky, pistolové
kapsle, třaskavé proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, blikavky, bouchací kuličky
apod. Tyto je možné prodávat osobám od 15 let. Pyrotechnické předměty II. kategorie
mohou být prodávány pouze osobám starším osmnácti let a patří sem předměty s hvízdavou náplní a rakety, bengálské ohně, gejzíry, petardy, rakety s náplní barevných světlic nebo barevné dýmy. Do III. kategorie nebezpečnosti jsou zařazeny předměty, které
mohou být prodávány pouze osobám od 21 let. Patří sem dělové rány, různé druhy raket
a vystřelovacích efektů.
Odpalovat pyrotechniku by měl střízlivý člověk, manipulovat by s ní měl zásadně na
volném prostranství a neměl byl mířit na sebe a ani na druhé. Nedoporučuje se rovněž
používat podomácku vyrobené nejrůznější pyrotechnické předměty a kupované výrobky
ještě doma vylepšovat. Rodiče by měli na Vánoce, ale především na Silvestra na své děti
dohlédnout.
Pyrotechnika je stále velmi populární. Proto je třeba s ní manipulovat bezpečně. Jen
tak můžeme konec starého a příchod nového roku bezstarostně oslavit.
Policie ČR
por. Bc. Zuzana Stránská

Ceny svozu odpadu pro rok 2011
Systém svozu komunálního odpadu zůstává pro rok 2011 v Soběhrdech
stejný. Drobně se upravují ceny podle jednotlivých typů nádob a frekvence
svozu.
Ceník svozu komunálního odpadu pro rok 2011:
Typ
Frekvence svozu
Jednorázová známka, pytel
--80
1x za dva týdny
80
týdenní svoz
110, 120
1x za dva týdny
110, 120
týdenní svoz
110, 120
kombinovaný *
110, 120
týdně – pololetí od 1. 4. – 30. 9.
240
týdenní svoz
1100
týdenní svoz

Výše poplatku
80,00 Kč
720,00 Kč
1350,00 Kč
1540,00 Kč
1970,00 Kč
1780,00 Kč
1500,00 Kč
3500,00 Kč
12500,00 Kč

Změnu vybrané varianty svozu na rok 2011 je možné učinit do 31. 12. 2010 e-mailem
na sobehrdy@chopos.cz nebo v kanceláři obecního úřadu.
Kupony na svoz odpadů pro rok 2011 budou distribuovány ve druhé polovině ledna
společně s fakturami na úhradu poplatku. V průběhu ledna bude odpad vyvážen na
základě starých kuponů pro rok 2010 a od svozu 1. 2. 2011 bude již kontrolováno svozovou firmou vylepení nových kuponů.

Zeptali jsme se – 5 otázek pro …….
Jiřího Pluháčka – předsedy Volejbalového klubu Mezihoří.
„Můžete představit našim čtenářům váš spolek, a co všechno dělá?“
Občanské sdružení Volejbalový klub Mezihoří jsem založili v prosinci roku 2007,
aktuálně má 15 členů. Členství v našem klubu neomezujeme bydlištěm, věkem ani sportovním nebo jiným zaměřením. Důležitá je chuť podílet se na připravovaných sportovních, kulturních a společenských akcích.
Od roku 2008 se aktivně účastníme různých volejbalových turnajů na Benešovsku, od
roku 2009 pořádáme ročně 3 turnaje na domácím hřišti v Mezihoří (Májové volejbalové
Mezihoří, Dětský volejbalový turnaj a Mezihořskou volejbalovou noc). Kromě volejbalu
dáváme dohromady také další sportovní a kulturní akce v Mezihoří – např. Házená mezi
kopci 2009 a Mezihořské babí léto (spolupráce s dalšími spolky), v zimě bruslení na hřišti
na návsi, nebo lyžařský běžecký závod „Okolo Chlumu“.
Od loňského roku jsme rozjeli projekt Kino Mezihoří, hlavní sezóna je během prázdnin, kdy pořádáme na návsi letní kino (celkem 5 letních představení cca 1x za 14 dní).

Mimo letní sezónu držíme pravidelně každý měsíc jedno filmové představení v kulturním domě.
„Na co z vaší činnosti v uplynulém čase jste hrdí?“
Naším (prvním) velkým počinem byla ve spolupráci se zastupitelstvem obce příprava
projektu pro modernizaci hřiště a úprava návsi v Mezihoří. Pomohli jsme při dozoru realizace, přispěli jsme také k zavedení pravidel používání hřiště, způsob rezervací a provozu.
Hřiště díky tomu dnes správně funguje a je opravdu využíváno – to je pro nás ta největší
odměna.
Podařilo se nám společně s dalšími spolky a občany z Mezihoří a okolí uspořádat
v roce 2008 opravdu důstojnou oslavu 580 let historie Mezihoří. Do příprav a realizace se
nám podařilo zapojit takřka každého z Mezihořanů a měli jsem se čím ukázat (výstava,
koncerty, představení, sportovní a kulturní akce, DVD a foto katalog z historie Mezihoří,
vlastní vlajka a hymna).
Od někdejších volejbalových začátků, kdy jsme se jako parta nadšenců sešli, abychom
si spolu zapinkali, se nám daří zlepšovat úroveň vlastní hry. Hrajeme sice volejbal hlavně
pro vlastní potěšení, nicméně amatérská družstva z benešovského regionu už s námi počítají jako s rovnocennými soupeři.
„Na jaké akce nás můžete pozvat v nadcházejícím období?“
Je před námi zima, budou-li příznivé sněhové podmínky jako vloni, rádi bychom
zopakovali lyžařský běžecký závod Okolo Chlumu (leden-únor).
Pokračuje další sezónou v provozu kino Mezihoří – v prosinci probíhá Dětský filmový advent, program kina na 1. čtvrtletí roku 2011 uveřejníme v průběhu prosince na
našich web stránkách.
No a pokud se to podaří, na jaře bychom rádi rozjeli projekt Volejbalové školy – pro
děti i dospělé, také bychom rádi iniciovali projekt Tenisové školy pro dospělé, abychom
dále podpořili využívání víceúčelového hřiště v Mezihoří.
Více se dozvíte z propagačních letáků, sledujte také aktuality na stránkách
www.mezihori.cz
„Co chcete vzkázat spoluobčanům?“
Aby nám zachovali přízeň, jakou máme dnes, protože bez jejich podpory by to nešlo.
Ať neztrácí chuť do dalších akcí, při kterých můžeme ukázat, že jsme sice jen malá vesnička pod Chlumem, ale „ …o čem si jinde jenom nechaj zdát, v Mezihoří může se stát“
… a u nás to jde!
„Kolik času trávíte v Mezihoří a jaké klady a zápory spatřujete v životě zde
v Mezihoří či celé obce Soběhrdské?“
V Mezihoří trávím celé léto, během zbytku roku takřka každý víkend a dovolené,
prázdniny.
Mezi největší klady jsem zpočátku, kdy jsem začal jezdit do Mezihoří, považoval
hlavně překrásné prostředí, krajinu kolem, která mi silně připomínala moje rodné Valašsko. Postupem času jsem zjistil, že tady žije a dojíždí spoustu mimořádných a fantastických lidí, kteří jsou často jedineční v tom, co dělají. A společně s nimi se daří dělat krásné
věci a prožívat i v Mezihoří mimořádné zážitky (sportovní, divadelní, kulturní, společenské, šipkařské, dnes už dokonce i pivní).
Podstatné zápory se mi hledají těžko. Snad jen občas lidská lhostejnost. Vnímám
nějaké neshody „uvnitř obce“ mezi Soběhrdy a dalšími osadami, které mají svůj historický podtext. Věřím, že i tyto se časem vyřeší, především díky akcím, které se konají u nás
i v ostatních osadách. Akce, kde lidi mají šanci se lépe poznat.

Zásady správného fungování ČOV v Soběhrdech
Při kontrole čistíren odpadních vod bylo zjištěno i narušení technologických provozních podmínek, které spočívá ve „vyhubení“ baktérií,
které čištění vody provádějí. To je zapříčiněno tím, že se do ČOV dostanou látky, které tam
nepatří. Pokud k tomuto dojde, trvá několik dní, než se baktérie přirozenou cestou obnoví
a v této době čištění neprobíhá jak má.
Přinášíme proto rekapitulaci látek, které by se neměly do ČOV dostat:
- Vyšší koncentrace tuků
- Barva, laky, ředidla
- Silně koncentrované desinfekční prostředky
- Kyseliny
- Močůvka, hnůj
V rámci dalšího provozu bude výskyt těchto látek sledován a prostřednictvím kontrolních šachet bude identifikováno, odkud se do kanalizace tyto látky dostávají.
Připomínám, že všechny nebezpečné látky je možné odevzdat v rámci svozu nebezpečného odpadu, který dvakrát ročně organizujeme.
Pavel Bartík
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