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Úvodní slovo
Život člověčí je plný paradoxů. Chceme být štíhlí, krásní a zdraví,
ale nechceme změnit svůj životní styl. Chceme vydělávat více peněz,
ale nechceme více pracovat. Chceme žít v klidu a harmonii se svými
blízkými a přesto nás rozčílí každá maličkost.
Jeden paradox jsem si uvědomil i v sobotu 26.března, kdy se
v Soběhrdech konala veřejná schůze občanů Soběhrd. V každém průzkumu a dotazníku, kterým obec zjišťuje, co občany trápí a co by
chtěli zlepšit, se objevuje požadavek na vyšší informovanost občanů
o práci zastupitelstva. Je to celkem pochopitelné, protože zastupitelstvo všechno dělá a musí dělat pro občany. Zvláštní ale je, že když se
koná veřejná schůze s občany, kde zastupitelstvo prezentuje svoji činnost a plány do budoucnosti a kde je možné se na cokoliv zeptat nebo
navrhnout, tak přijde nějakých 35 občanů ze zhruba čtyř stovek, kteří
v obci buď trvale žijí, nebo zde mají rekreační nemovitosti. Zajímavé
je, že přijde hodně občanů důchodového věku. Už mají něco za sebou
a vědí, co je důležité. Pozitivní je, že se celkem pravidelně se objevují
i nejmladší dospělí spoluobčané mezi dvaceti a třiceti roky. Nejméně
početně zastoupená bývá nejsilnější věková skupina od 30 let do
důchodového věku. Přitom pro ně by tyto informace měly být nejdůležitější. Jsou v obci trvale zabydleni a tudíž by je mělo zajímat, co se
bude nebo nebude dít. Skoro to vypadá, že si spokojeně žijí a nemají
ambici něco měnit nebo ovlivnit.
Sám za sebe doufám, že mladí, kteří na schůze chodí a zajímají se
o život v obci, se rozhodnou, že tady budou chtít bydlet i dále a natrvalo se „uhnízdit“. A postupem času nám dorostou v ekonomicky
aktivním věku v silnou a aktivní skupinu, které nebude lhostejné, co
se děje kolem nich.
Pavel Bartík
Krátce z činnosti zastupitelstva a obecního úřadu
• Autobusová doprava
Po několika měsících opakovaných jednání se podařilo starostům obcí sdružených ve spolku BENEBUS zachovat stávající rozsah
autobusových spojů. Tohoto výsledku bylo dosaženo tím, že obecní
zastupitelstva odsouhlasila poskytnutí větších příspěvků na dopravu
a pokryla tak výpadek ze strany Středočeského kraje. Konkrétně to
znamenalo, že příspěvek, který byl původně 120 Kč na trvale žijícího
občana se zvýšil na 175 Kč. Obec Soběhrdy od začátku toto řešení
podporovala, aby nedošlo k omezení autobusových spojů.
• Provoz ČOV v Soběhrdech
Inspekcí životního prostředí byla v září loňského roku provedena kontrola činnosti ČOV v Soběhrdech. Byly zjištěny nedostatky
jak po stránce technologické a provozní, které obec postupně odstraňuje. Dosud byl proveden například mikrobiologický rozbor vzorků
a ČOV „U Lesíka“ byla kompletně vyčištěna. Byla uzavřena smlouva
o dílo se společností ENVI-PUR, která bude pravidelně provádět
kontroly obou ČOV. A v dubnu budou provedena technická opatření k lepšímu provzdušňování kalu v obou ČOV. Paralelně probíhají
i jednání s úřady o nastavení nových limitů pro funkčnost ČOV.
• Audit hospodaření obce za rok 2010
Ve čtvrtek 31.3.2011 proběhl audit hospodaření obce za rok
2010. Jde v podstatě o kontrolu toho, jak obec nakládá s finančními
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prostředky i majetkem obce. Výsledkem je, že obec hospodaří
v souladu s platnými zákony. Drobné nedostatky byly na místě
odstraněny.
Pavel Bartík
Nové webové stránky obce - www.sobehrdy.cz
Dnešní doba klade požadavek na vysokou informovanost. I my
se snažíme, aby se k obyvatelům naší obce dostaly aktuální informace včas, tím nejrychlejším a nejlepším způsobem. A kde informace sehnat, pokud je neznám? Nejjednodušším způsobem je zadat
pojem do vyhledávače na internetu a ono vždy něco vyskočí. Nejen
z tohoto důvodu pro Vás připravujeme projekt vytvoření nových
internetových stránek www.sobehrdy.cz. K tomuto kroku jsme přistoupili i z toho důvodu, že pro nás jako obec s několika menšími osadami a s více fungujícími spolky neexistuje v podstatě jedno centrální
místo, kde by se našly všechny plánované akce. V důsledku toho pak
dochází ke kolizím v termínech, a kdo by se chtěl účastnit více akcí
najednou, má smůlu.
A co tedy na nových stránkách naleznete? Základní obecní a zákonem předepsané úřední informace, včetně elektronické podatelny,
budou zde vyvěšovány zápisy z jednání, různá oznámení oficiálního i neoficiálního charakteru, kalendář s kulturními a sportovními
akcemi nejen z naší obce a samozřejmě nemůže chybět fotogalerie.
K záležitostem obce se budete moci vyjádřit prostřednictvím anket
nebo nově vzniklých emailových schránek – obec@sobehrdy.cz, starosta@sobehrdy.cz, místostarosta@sobehrdy.cz a admin@sobehrdy.
cz. Pokud budete chtít být informováni opravdu rychle, bez toho,
abyste museli kontrolovat obecní stránky každý den, můžete zvolit
zasílání aktuálních informací přímo do svého emailu.
V současné době jsou stránky ve fázi přípravy a plnění informacemi. Termín spuštění předpokládáme během měsíce dubna.
Naší snahou je přiblížit se Vám občanům, co možná nejblíže, a přizpůsobit se Vašim potřebám. Ať už budete mít jakýkoliv nápad, co
a jak zlepšit, neváhejte se na nás obrátit.
Petra Vilímková
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Začátek roku u soběhrdských hasičů
Jako každoročně patří začátek roku u hasičů k období příprav
a plánování. Jako poděkování za celoroční podporu místních obyvatel hasiči uspořádali tradiční soběhrdskou zabíjačku, která letos proběhla 5. února. O její oblibě svědčí hojná účast a spokojený výraz
v umaštěných tvářích všech hostů i pořadatelů  Další oblíbenou akcí, zejména u dětí, je maškarní karneval, který se letos konal
12. března. Skoro 30 dětí strávilo bezva odpoledne plné her, soutěží,
zpěvu a tance. Na fotce si můžete prohlédnout, že děti, nebo spíše
maminky, vzaly přípravu na karneval skutečně vážně a přišly v krásných maskách. Nejhezčí masky měli dle hlasování rodičů a ostatních
přihlížejících Zdenda Rezek, Adam Povolný, Eliška Kotková a Kubík
Melda.

Hasiči dělají také spoustu aktivit, které nejsou tak vidět. Mám na
mysli pravidelnou údržbu techniky, výzbroje a výstroje a dále například různá odborná školení. Obec Soběhrdy má zřízenu Jednotku
požární ochrany třetího stupně (JPO III). Pro představu - nad JPO III
už jsou pouze poloprofesionální a profesionální útvary. Členové této
jednotky mají za povinnost účastnit se různých odborných školení.
Za první čtvrtletí tohoto roku členové při údržbě techniky a zejména
na školeních strávili úctyhodných 188 hodin, za což si zaslouží velkou poklonu.
V následujícím období soběhrdské hasiče uvidíte na Seniorském
jaru (soutěž pro dříve narozené hasiče ve Čtyřkolech), na Hasičském
dni v Konopišti, na okrskové soutěži v požárním sportu nebo třeba na
dětském dnu. A na poslední červnovou sobotu 25.6. si nic neplánujte,
jste srdečně zváni na Soběhrdské vítání léta!
Během těchto plánovaných akcí se budete moci seznámit s novým
zásahovým vozidlem. Obec Soběhrdy výhodně zakoupila starší
Ford Transit, který bude po lehkých úpravách upraven na zásahové
vozidlo. Vozidlo je po prvním majiteli, v dobrém technickém stavu
a s pravidelným servisem, takže je pravděpodobné, že by nás neměla
zaskočit nějaká skrytá závada. Velkou výhodou, a vlastně i důvodem
ke koupi, je velký úložný prostor, kam se vejde stříkačka, další objemnější výzbroj a v neposlední řadě i více lidí než do osobního auta. Do
této chvíle se stříkačka vozila buď na domácky vyrobeném stojanu
na Tatře (který se ovšem nelíbil pracovníkům STK ani pracovníkům
Policie) nebo se využíval soukromý vozík některého z členů, což bylo
v porovnání s ostatními JPO více než nestandardní…
Transit se bude moci využívat i při nejrůznějších akcích obce, kdy
bude potřeba něco či někoho převést, takže se určitě nejedná o zbytečnou investici.
Závěrem bych ráda poděkovala všem hasičům za jejich činnost
a všem ostatním za jejich podporu a pomoc.
Václava Šímová

Blahopřejeme
6. 4. Růžena Pitelková, Soběhrdy 75 let
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Příspěvek k historii katolického kostela
Po předání rukopisu knihy Soběhrdy 650 let do tiskárny se objevil
unikátní dokument o získávání milodarů na výstavbu katolického kostela, který si zaslouží pozornost. U paní Marie Šimkové se totiž našla
úředně vydaná výběrčí, v této době zvaná sběrací knížka jejího dědy
Františka Kodeta z čp. 22. Je to výmluvný dokument o obětavosti lidí,
kteří nemysleli pouze na osobní prospěch, ale pro dobro věci a v rámci
vyššího principu byli ochotni obětovat hodně času a námahy. Díky
takovým obětavým lidem byl postaven druhý svatostánek v naší obci.
Sběrací knížka je vytištěna v češtině a němčině, strany jsou číslované, sešité šňůrkou a zaplombované razítkem okresního hejtmanství
v Benešově. Po jejím otevření uvidíme v desce knížky fotografii sběratele a pak ještě jeho popis kde se dozvíme, že byl velké postavy, oči
modré, vlasy kaštanové, neměl zvláštní znamení a že se narodil v roce
1865. Povolení ke sbírce vydal c.k. okresní hejtman v Benešově Adolf
Heinz dne 15. prosince 1902. V povolení ke sbírce se dočteme, že
„svrchu jmenovaná osoba jest na základě uděleného povolení ze dne
15. prosince 1902, č. 37415, oprávněna, aby sbírala milodary k rukou
komité pro vystavění kaple kat. v Soběhradech v obvodu politického
okresu Benešovského s vyloučením sbírky od domu k domu, jakož
i u veřejných úřadů, ve prospěch vystavění kaple v Soběhradech po
dobu tří (3) měsíců. Toto povolení platí na dobu ode dne 15. prosince
1902 počínajíc do dne 14. března 1903.“ Dále pak bylo místo pro vidování ze strany politického úřadu, kde jsou záznamy ohlášení se sběratele na příslušném obecním úřadě stvrzeny razítkem a podpisem starosty obce. V knížce je celkem 25 potvrzení.
Pro správný postup sběratele je na konci knížky kapitolka k povšimnutí obsahující 5 bodů. Zacitujme zajímavé tři první body: „1. Sbírka
nesmí, jak již v povolení samém uvedeno, prováděna býti od domu
k domu, v úřadech atd., nýbrž musí omezena zůstati na známé dobrodince. 2. Na základě jednoho a téhož povolení smí se v jednotlivých
obcích jen jednou sbírati. 3. Sběratel musí knížku stále při sobě nositi,
každému dárci k zápisu ji předložiti a na požádání se strany úředního
orgánu jí se vykázati.“ V dalších bodech se upozorňuje, že před započetím sbírky se musí knížka předložit okresnímu úřadu k vidování,
a že každé zneužití se trestá.
František Kodet začal se sbírkou 29. prosince 1902 v Kozmicích,
kde farář věnoval 7 korun, navštívil ještě 16 dárců a pokračoval do Bělčic a do Vestce. Ve sbírce pokračoval ve dvou dalších dnech návštěvou Chocerad, Vlkovce, Samechova, Vodsliv a Ostředka. Sebrané
peníze za tyto tři dni odevzdal starostovi Soběhrd F. Bohatovi 1. ledna
1903, který přijetí peněz potvrdil v knížce podpisem a razítkem obecního úřadu. Sbírka pokračovala 21 dnů, ve kterých pan Kodet navštívil 49 míst od Bukovan na západě po Český Šternberk a Zdislavice na
východě. Pokud vybíral v blízkém okolí, vracel se tentýž den do Soběhrd a odevzdával peníze starostovi. Při sbírce ve vzdálenějších místech se vracel po několika dnech a odevzdával starostovi darovaný
obnos. Zajisté musel to být zdatný chodec, veřejná doprava byla teprve
v plenkách a tak denně musel nachodit přes deset km, možná, že ho
občas někdo příležitostně svezl, ale hlavně musel spoléhat na své nohy.
Posledním dnem sbírky byl 7. únor 1903 v Křížově a peníze odevzdal
9. února. U každé darované položky je uveden čitelný podpis dárce,
datum a jméno obce. Z knížky je zřejmé, že mnoho jmen zapisoval
sám sběratel, možná, že někteří
dárci nebyli zruční v psaní nebo
neměli po ruce brýle. Při sbírce
F. Kodet oslovil 456 osob, od kterých celkem nasbíral 355 korun
a 86 haléřů, což dává průměr cca
80 haléřů na osobu. Darované
částky byly od 10 haléřů do 10
korun. V okrese bylo vydáno pět
povolení ke sbírce k tomuto účelu
a sbírka vynesla celkem 1665
korun, tj. průměrně 333 korun na
jednoho sběratele.
Maciej Kucharski

www.chopos.cz

Co chystají hasiči v Žíňanech?
Nastupující jarní období probouzí k aktivitě i členy SDH
v Žíňanech. V minulém roce se sbor rozrostl o 4 nové hasiče
a hasičky (na celkem již 38 členů) a jejich příchod znamenal
i řadu nových podnětů do činnosti našeho spolku. Na
prosincové - již 84. - výroční valné hromadě jsme schválili
poměrně ambiciózní plán činností sboru a nyní již pomalu
přichází období naplňování tohoto plánu. Po březnovém
Masopustním průvodu, který jsme uspořádali s hasiči
z Mezihoří, nás čeká celkem pestrý duben. Hned 2. dubna
pořádáme od 9°° brigádu, kdy se budeme věnovat jednak úklidu
veřejných míst a zahájíme práce na řadě úprav a vylepšení
žíňanské hasičské zbrojnice. Následující sobotu – 9. dubna připravili naše členky velikonoční odpolední program pro děti
z celé obce a okolí – začátek je v 14°° hodin v obecním domku
v Žíňanech – kdo přijde, naučí se jak uplést pomlázku, otloukat
píšťaličku anebo si namaluje vlastní kraslici. A třetí dubnovou
sobotu chystáme ve spolupráci s dobrovolnými záchranáři Life
Rescue, o. s. odpolední Kurz první pomoci a večer pak členskou
schůzi. Poslední dubnovou sobotu nás čeká tradiční pálení
čarodějnic a noční stráž u májky (nebo preventivní kontrola
požárního zabezpečení májek v okolí – kdo ví?:))

Zapište si do kalendáře
9. 4. 14:00 Velikonoční odpoledne pro malé i velké
v Žíňanech – pomlázky, píšťalky, malování vajíček
u obecního domku
16. 4. Brigáda Jarní úklid Soběhrd
24. 4. Sběr železného šrotu v Soběhrdech
7. 5. Seniorské jaro (hasičská soutěž) ve Čtyřkolech
8. 5. Nohejbalový turnaj O krále lesíka – Soběhrdy
14. 5. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
21. 5. Hasičský den na Konopišti
28. 5. Májové Volejbalové Mezihoří
28. 5. Okrsková soutěž v požárním sportu – Přestavlky –
vystoupí SDH Soběhrdy – muži, ženy,
SDH Žíňany – muži
11. 6. Dětský volejbalový turnaj Mezihoří
25. 6. Soběhrdské vítání léta
2. 7. Osmičky v Žíňanech – soutěž požárních
stříkaček PS8 – pořádá SDH Bedrč & SDH Žíňany
16. 7. Mezihořská volejbalová noc

9. dubna - přijďte si ve 14°° uplést pomlázku do Žíňan

Květen je pro hasiče soutěžní měsíc. Letos jsme z vlastních
prostředků pořídili za téměř 25 tisíc korun nové hadice a ostatní
vybavení pro požární sport či pro případ zásahu a první vystoupení s tímto vybavením proběhne v sobotu 7. května na tradiční
soutěži léty prověřených a zkušených hasičů - Seniorském jaru
ve Čtyřkolech. 28. května pak plánujeme účast na okrskové soutěži v požárním sportu – tentokrát v Přestavlkách. Do třetice
– pokud vše dobře dopadne – rozbalíme hadice 2. července a to
přímo u nás v Žíňanech. Ve spolupráci s hasiči z Bedrče chystáme již třetí pokračování soutěže „Osmiček“ – tedy požárních
stříkaček PS8. Letošní hlavní disciplína bude spočívat v netradiční dálkové dopravě vody do kopce.
Nu a to již jsme v létě a tam přijde vrchol našich snah – již
10. pouťové odpoledne Pod lípami na návsi v Žíňánkách – tentokrát v sobotu 13. Srpna od tradičních 14°°. Jde o kulaté výročí
(a pro nás až neuvěřitelné, že jsme vydrželi) a tak chystáme řadu
překvapení a zajímavostí v programu.
Berte tento článek i jako malou pozvánku na některou z uvedených akcí a těšíme se, že se brzy někde potkáme.
Jan Šíma
Velitel SDH Žíňany
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Preventivní požární prohlídky
Legislativa již neumožňuje provádět preventivní požární
kontroly u jednotlivých občanů tak jako dříve. To ale neznamená, že hasiči odbornou přípravu preventistů požární kontroly zanedbávají nebo dokonce ruší, jak se někteří občané
domnívají.
Dovolte, abych stručně nastínil některé otázky, které zaznívají na školení preventistů požární kontroly. Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou stanoveny zákonem
o požární ochraně. Občan si musí počínat tak, aby nedocházelo
ke vzniku požáru, nesmí provádět práce, které mohou vést ke
vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací (nesmí provádět svářečské práce,
pokud nemá svářečský průkaz), je povinen vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce, např.v garáži mohu pro
osobní automobily ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot
a 20 litrů oleje, kovové tlakové nádoby s propan-butanem se
mohou ukládat v klecích na bezpečném místě.

Občan je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo
jeho ohlášení zabezpečit, poskytnout dopravní prostředek, zdroj
vody, spojové zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.
Tomu, kdo poskytne věcnou pomoc, náleží náhrada výdajů.
Od 1.1.2011 řeší kontrolu a čištění komínů nařízení vlády
č. 91/2010 Sb. Obě činnosti jsou prováděny na základě objednávky fyzické osoby. Čištění komína od spotřebiče na pevná
paliva o výkonu do 50 kW je možné provádět svépomocí (provádí se 3krát ročně), kontrola komína u téhož spotřebiče se
provádí jednou ročně a jednou ročně se musí vybrat kondenzát a saze spodními komínovými dvířky. Tato dvířka musí
být zabezpečena proti samovolnému otevření a jsou-li na místech veřejně přístupných (schodiště, chodby), mají být uzamykatelná.
Na závěr aktuální věc, za vypalování porostů lze uložit
pokutu do výše 25.000 Kč, je to přestupek, který je definován
zákonem. A ještě jedna praktická poznámka, při pálení klestu
v lese nahlaste tuto činnost hasičům, aby nedošlo k výjezdu.
Miloslav Potůček

!!! HURÁ NA VOLEJBAL DO MEZIHOŘÍ !!!
Máte rádi volejbal ? Máte o sobotách čas a chtěli byste si chodit zahrát ?
zveme Vás od dubna do října pravidelně v sobotu odpoledne na hřiště v Mezihoří na návsi
Přijďte mezi nás! Podrobnosti naleznete na www.mezihori.cz

Na jaře bychom rádi dokončili výstavbu a převedli do užívání zázemí hřiště v Mezihoří. Připravujeme také letos
již III. ročník tradičních volejbalových turnajů : 28. května – Májové volejbalové Mezihoří, 11. června – Dětský
volejbalový turnaj, o prázdninách 16. července – Mezihořskou volejbalovou noc.

IRENA KŘIVÁNKOVÁ motýli
VÝSTAVA OBRAZŮ V EVANGELICKÉM KOSTELE V SOBĚHRDECH
Vernisáž proběhne 27. 3. 2011 v 11 hodin po nedělní bohoslužbě začínající o 10. hodině.

Promluví Petr Turecký.
Výstava potrvá do 18. 6. 2011
a bude přístupná v souvislosti
s konáním bohoslužeb nebo po dohodě
na tel. 317 795 634
Další informace na
www.sobehrdy.evangnet.cz
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