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Úvodní slovo
Aneb starosti pana starosty
Před několika dny jsem se setkal se známým,
který bydlí o několik kilometrů blíž k Praze, než my
v Soběhrdech. Jeho obec má o několik stovek obyvatel
více. A disponuje modernější infrastrukturou. V obci
mají zavedený plyn, nový vodovod, budují kanalizaci,
chodníky jsou i v zastrčených uličkách, mohou si vybrat
ze dvou hospod a mají obchod s potravinami. Chvíli to
vypadalo, že se tam musí žít lépe, než v Soběhrdech.
Ale pak jsem se dostal ke slovu já a vyprávěl jsem, jak
se u nás v Soběhrdech každý víkend vstanou lidé brzy
ráno, aby si sami postavili fotbalové kabiny. A taky, jak
se každý rok scházejí občané pod lípami a na návsích,
aby se společně pobavili. Že když jako starosta zvednu
telefon, že potřebuju pár lidí, aby s něčím pomohli, tak
mi skoro každý vyjde vstříc. Že fotbalisti a hasiči uspořádají společně dětský den. A ještě několik drobných
postřehů z našeho života.
Nakonec jsem se dozvěděl, že kdybych mu tohle
řekl před pár lety, tak že by asi víc zvážil, kde si postaví
dům :-)
A pointa? Važme si toho, co máme...
Pavel Bartík
Soběhrdští hasiči mají nové auto
V březnu tohoto roku byl soběhrdským hasičům
zdarma převeden od středočeské záchranky osobní
automobil škoda Octavia.
Jedná se o vůz Škoda Octavia combi, 2,0i, 85Kw,
s pohonem všech kol. Po předání byl vůz našimi hasiči
přelakován z vybledlé žluté na hasičskou červenou
barvu, polepen reflexními pruhy a nápisy, a byly
namontovány modré majáky a oranžové výstražné
světlo. Dále bude namontována základní výbava
jako hasicí přístroje, lékařská brašna, a vybavení pro
odstraňování škod způsobených živly (polomy, apod.).
V případě potřeby bude možnost tuto výbavu vyměnit
za plovoucí čerpadlo.
Vozidlo bude používáno jako rychlý automobil
pro prvotní zásah, popř. jako další možnost likvidace
např. polomů, čímž budou moci naši hasiči operovat
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již na třech místech najednou, a tím zrychlit likvidaci
živelných škod.
Věříme, že nám tento vůz bude dlouho a dobře
sloužit, a pomůže nám zlepšit obraz hasičů v očích
veřejnosti.
Jiří Strachota, Starosta SDH Soběhrdy

XXX. Železný dědek: Přípravy vrcholí
Tradičně předposlední srpnovou neděli, tedy 23. 8.
se v Soběhrdech vydá na obtížnou okruhovou trať
legendárního cyklistického závodu Železný dědek
pestrobarevný peloton několika stovek cyklistů. Účast
rok od roku stoupá. Kolik cyklistů letos v Soběhrdech
přivítáme?
Železného dědka hostí naše obec nepřetržitě
od roku 1996. Od té doby závod svou tradici nepřerušil a pro závodníky ze všech koutů České republiky
se stal svátkem cyklistiky. Od roku 1996 se tedy
jezdí neměnná, okruhová trať Soběhrdy – Kozmice
– Teplýšovice – Kochánov – Okrouhlice – Dlouhé
Pole – Boušice – Benešov – Bedrč – Soběhrdy. To už
stál v čele závodu benešovský cyklista a novinář, pan
Antonín Fiala, který se organizace závodu obětavě
ujal na dlouhých třináct let.
Pětadvacetikilometrový okruh závodu je velmi
náročný, plný prudkých stoupání a technických sjezdů.
Jízdu komplikuje i silný protivítr, který se na trase
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podivně točí, až se zdá, že fouká vždy proti směru jízdy.
Možná právě proto je Železný dědek tak oblíbený.
Je určen pro amatérské závodníky, ale účastní se ho
i dorostenci z divizních celků z Příbrami, Tábora či
pražské Dukly.
Počty závodníků Železného dědka
2008

40

2009

110

2010

150

2011

206

2012

280

2013

349

2014

420

2015

?

Jak v Soběhrdech, tak i v ostatních obcích na trati
panuje bouřlivá atmosféra. A závodníci jsou z toho
nadšeni. Říkají, že žádný jiný závod, na kterém byli,
nemá takové publikum. Srovnávají Železného dědka
s Tour de France, kde okolo trati stojí špalíry diváků
a také mohutně povzbuzují své favority. Obce ležící
na trati závodu jsou klíčovou součástí Železného
dědka.
Ze sportovního hlediska je to akce celostátní úrovně.
Ze startovní listiny je vidět, že Železného dědka znají
cyklisté ze všech koutů republiky. Ale závod již přesáhl
pouhý sportovní charakter. Organizátorům se povedlo
ukotvit akci do společenského a sportovního života
našeho mikroregionu. Železný dědek se stal prostorem pro setkání lidí, jejichž zájmem je sport třeba jen
okrajově. Je to den naplněný sportem a úžasnými emocemi. Srdečně Vás zveme na jubilejní 30. ročník! Ať už
přijdete závodit ve speciální kategorii O pohár průjezdových obcí, který je určen pouze pro obyvatele obcí
ležících na trase závodu, nebo se podívat na atraktivní
spurty tradiční spurtérské prémie pivovaru Ferdinand
a na další program.
Časový rozpis
8:00 začátek prezence
9:30 konec prezence
10:00 start kategorií na 100 km
10:02 start ženských kategorií na 50 km a kategorie
“Hoši” na 75 km
10:04 start kategorie “Open” na 50 km
10:06 start kategorie “Tandemy”
10:08 start Českého poháru handbike
10:10 start kategorie “VIP”, “O pohár průjezdových
obcí” a “Retro”
10:35 - 10:40 průjezd do 2. kola, spurtérská prémie
Pivovaru Ferdinand o 250 Kč
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11:10 – 11:15 průjezd do 3. kola, spurtérská prémie
Pivovaru Ferdinand o 250 Kč
11:50 – 11:55 průjezd do 4. kola, spurtérská prémie
o Pivovaru Ferdinand 250 Kč
12:30 – 12:35 cíl
14:00 Soběhrdská 655 – vyřazovací sprint čtveřic
o 7 000 Kč
15:30 vyhlášení výsledků závodu a Soběhrdské 655
14:30 - 16:00 výdej tomboly v Soběhrdech
Další informace: http://www.cesyk.cz/zeleznydedek
Marek Mahagoni Tupý, Česyk

Další úspěch Denisy Dadové
Mistrovství ČR žáků, juniorů a veteránů letos proběhlo v Bělčicích. Z DC Mezihoří se jej letos zúčastnila
pouze Denisa Dadová. Ta v kategorii juniorek zvítězila,
když ve finálové části zdolala Veroniku Andrasovou
a Barboru Hospodářskou. Blahopřejeme! Pro Denisu
to byl poslední turnaj v kategorii juniorek. Dohromady
získala na MČR mládeže 7 prvních a jedno druhé
místo.
Mirek Zvára

uprostřed Denisa Dadová
Hygienické vlhčené ubrousky do kanalizace a čistírny odpadních vod nepatří
Vymoženosti posledních let nám v zásadě ulehčují
život. Ovšem za podmínky, že je správně používáme.
V Soběhrdech máme v poslední době potíže s hygienickými ubrousky, které nám způsobují poruchy
na čistírně odpadních vod. Nemám na mysli papírové
kapesníčky, ale hygienické ubrousky, které jsou vyrobené z jiného materiálu. I po spláchnutí do záchodu
se ve vodě nerozloží, zůstává jim jejich pevnost
a namotávají se do čerpadel, které postupně ucpou tak,
že přestanou fungovat. Nezbývá potom, než čerpadlo
vytáhnout, vyčistit a zase spustit do čistírny. Tím se
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zvyšují náklady na provoz, které následně promítá
obec do ceny stočného.
Prosím všechny, kterých se to týká, aby hygienické
ubrousky nesplachovali do kanalizace, ale vyhodili
do popelnice. Ušetříte nám tím starosti při provozu
čistíren a sobě zachováte příznivé ceny stočného, které
se nám zatím daří držet...
Děkuji :-)
Pavel Bartík

Zapište si do kalendáře

25. 7. XXII. ročník Mezihoří Open 2015
– turnaj v šipkách
15. 8. pouťové posezení Pod lípami v Žíňánkách
22. 8. kulinářská soutěž Zlatá husa bedrčská
23. 8. cyklistický závod Železný dědek
19. 9. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Soběhrdské vítání léta
V sobotu 27. června soběhrdští hasiči uspořádali
další ročník Soběhrdského vítání léta. Po celý den
se na obloze honily mraky, z nichž občas zapršelo.
Ani toto nevlídné počasí ale neodradilo spoustu
lidí, aby přišli na Poustka a strávili zde příjemné
odpoledne a večer. Někomu se líbila Vranovanka,
jinému Proměny, děti se mohly vyřádit na kolotoči,
na trampolíně, v nafukovacím hradu nebo si pohrát
v dětském koutku. Všichni si zajisté pochutnali
na různých dobrotách a vše spláchli třemi druhy
piva. Na téhle akci je moc hezké pozorovat, jak jsou
lidé spokojeni, popovídají si se sousedy a kamarády,
zazpívají si, zatancují a večer se pěkně „vyblbnou“.
Jakoby všichni na chvíli hodili starosti za hlavu... Tuto
příjemnou atmosféru vytvářejí nejen organizátoři,
ale také všichni, kdo na akci přijdou. Moc Vám všem
děkujeme za podporu! Už teď začínáme připravovat
jubilejní desáté vítání léta, které se uskuteční poslední
červnovou sobotu v roce 2016. Doufáme, že se toto
malé výročí jaksepatří vydaří ☺
Václava Baštářová

SDH Žíňany

D.C. Mezihoří pořádá
XXII. ročník Mezihoří Open 2015
Turnaj je bodovaný jako Regional ČŠO
Dne 25. července 2015 – sobota
Místo:
Kulturní dům Mezihoří, okres
Benešov u Prahy
Prezentace:
Jednotlivci (hlavní program) do 10:00 hodin
Páry do 13:00 hodin
Neregistrovaní od 9:00 do 14:00 hodiny.
Předehrát si mohou soutěž neregistrovaní
od 21. – 24.7., od 19:00 – 21:00 hodiny
v bývalém obchodě číslo 4.
Startovné:
Jednotlivci 100,páry 120,neregistrovaní 20,- korun

v sobotu 15. srpna od 14:00.

Ceny:
Jednotlivci – finanční
1. 2000,- Kč
2. 1000,- Kč
3. 500,- Kč 2*
Páry – věcné
Věcné ceny pro neregistrované

K tanci a poslechu zahrají skupiny
Horváth Band (odpoledne)
a Franťák Rock (večer).

Hlavní soutěž si mohou zahrát
všichni bez omezení. Není třeba
žádné licence k turnaji.

Divadlo a bohatý doprovodný
program pro děti & zábava
pro dospělé

Informace také na:
www.dcmezihori.webnode.cz/
Všechny srdečně zvou pořadatelé.

Vás srdečně zve na tradiční
Pouťové odpoledne Pod lípami
na návsi v Žíňánkách,
které se uskuteční
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Další úspěšná soběhrdská fotbalová sezona skončila
Soběhrdskému fotbalu se v posledních letech daří
a ani právě skončená sezóna nebyla výjimkou. Pojďme
si zrekapitulovat výsledky jednotlivých týmů:
A mužstvo dospělých vyhrálo III. třídu okresní
soutěže a oslavilo postup do nejvyšší soutěže na okrese.
Okresní přebor dospělých se bude hrát v Soběhrdech
poprvé po 63 letech historie fotbalu v Soběhrdech.
Příští sezóna bude v tomto ohledu výzvou k dalšímu
posunu...

a hrají ho moc rádi. Ve své soutěži opět uspěli a skončili na krásném třetím místě.
Mladší žáci ve své první sezoně a navíc podporováni částí hráčů z přípravky (tedy o věkovou kategorii
mladší) vybojovalo ve své soutěži také krásné třetí
místo.
Za nás „dospělé“ prohlašuji, že jsme na ně hrdí...
A i když poslední kolo sezóny už patří minulosti,
tak na hřišti v Soběhrdech klid není. Pokračují práce
na stavbě nových kabin. Dospělí s lopatami, zednickými lžícemi a dalším nářadím společně posunují
každý víkend stavbu dál a ti menší, kteří nemají
potřebnou sílu, staví alespoň malé modely, aby velcí
věděli, jak na to:-)
Pavel Bartík
Jak jsme třídili odpad v roce 2014

B mužstvo dospělých úspěšně posunuje věkové hranice, kdy se dá fotbal závodně hrát. S věkovým průměrem 40+, kdy by již mohlo patřit do soutěže „starých
pánů“, se stále účastní soutěží, kde se střetává s hráči
mladšími o celou generaci.
Ale největší radost nám dělají naše mládežnická
mužstva:
Přípravka již tradičně vyvolává závist ve všech fotbalových oddílech široko daleko. Hrají krásný fotbal

V roce 2014 jsme v Soběhrdech a přilehlých osadách
vytřídili celkem 38,141 tun separovaného odpadu.
V celé obci vč. osad je celkem 202 čísel popisných,
na jedno číslo popisné tak připadá 188,8 q tříděného
odpadu! Vzhledem k tomu, že některé domy jsou
trvale neobydlené, tak je množství vytříděného opadu
na jeden dům o něco větší. To je neuvěřitelné, kolik
toho vyhodíme! A kolik jsme toho museli nakoupit,
abychom toho potom tolik vyhodili… Pozitivní na tom
všem „bordelu“ je to, že za tříděný odpad obec dostává
zaplaceno. Za rok 2014 jsme dostali téměř 130 tisíc
korun. O něco méně pozitivní je fakt, že třídíme stále
stejně, objem tříděného odpadu je každý rok skoro
stejný. Nezvyšuje se, byť počet obyvatel nepatrně roste.
Co myslíte, nešlo by s tím něco udělat?
Václava Baštářová
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