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Úvodní slovo ❦ Starosti pana starosty
Při začátku prázdnin je mi tak nějak podivně smutno/
prázdno z naší vrcholné politické reprezentace. Doba,
kterou máme před sebou v dalších letech a desetiletích,
nebude asi úplně jednoduchá. Jen namátkou několik velkých problémů, které jistě budeme muset řešit:
– změny klimatu s ním spojená rizika sucha, nedostatku
vody a ubývání diverzity v přírodě,
– sociální změny společnost jako migrace nebo stárnutí
populace,
– nástup robotizace a s tím spojené změny na trhu práce
a v odměňování,
– ekonomický i politický tlak rozvíjejících se zemí jako
Indie a Čína,
– byrokratizace státní správy a bobtnání molochu úřadů
a státních organizací,
– inflace spojená s bezprizorním tiskem dalších peněz bez
ekonomického základu,
– koroze morálních hodnot naší evropské a atlantické
civilizace
A zdaleka to určitě není úplný výčet velkých úkolů, které
před námi leží.

Člověk by v takové situaci očekával, že k řešení bude
každá ruka a hlava dobrá a že se tedy bude rozvíjet sounáležitost mezi lidmi, spolupráce mezi různými obory lidské
činnosti a vůbec že budeme hledat dobrá řešení napříč regiony, politickými stranami a všemi patry české společnosti.
Realita je ale úplně jiná. Naši vrcholní političtí představitelé se čím dál tím víc zakopávají ve svých pozicích a chrlí
oheň na všechny, kdo nesedí v jejich zákopech. Rozšlapat
cizí bábovičku se stalo symbolem síly. Princip predátora byl
povýšen na mistrovství. Čím víc lidí kolem sebe zničím, tím
úspěšnější jsem. Až zůstanu sám, budu úplným vítězem.
Jak nesmyslné a jak bláhové. Naši skuteční nepřátelé
a soupeři si mnou ruce. Dokázali jsme ztratit celé roky tím,
že se vzájemně haníme a pomlouváme. Běda tomu, kdo ukáže slabou stránku a pokusí se spolupracovat nebo pochválit
hráče v jiném dresu. Jájínkovství je nejviditelnější rys české
politiky. Bohužel těch JÁ-hrdinů máme ve vrcholné politice
opravdu hodně.
Jestli máte někdo dobrý plán na nějakou tu defenestraci,
hlásím se do služby.
Pavel Bartík

Soběhrdští mladí fotbalisté na špičce okresu!
Naše mládežnická mužstva zakončila velmi úspěšný ročník 2018/19. Do sezóny jsme vstupovali se 3 týmy (starší
žáci, mladší žáci a starší přípravka), což už samo o sobě je
obrovský úspěch pro tak malou obec jako jsou Soběhrdy. Ani
výsledkově jsme nehráli druhé housle. Všechna 3 mužstva
se po podzimní části dobrými výsledky kvalifikovala do
jarních skupin, kde se utkala s nejsilnějšími týmy okresu.
Starší žáci zakončili sezónu na výborném 4. místě. Mladší
žáci se dostali na medailový stupínek a berou bronz. Největší úspěch pak zaznamenal nejmladší tým přípravky,
který vyhrál všechny své zápasy v sezóně a bez ztráty bodu
se stala mistrem okresu Benešov. Nechali jsme za sebou
takové týmy jako je Vlašim, Benešov, Sedlec-Prčice či Týnec
nad Sázavou, což jsou města s mnohem širší základnou fotbalistů.
Velké poděkování patří všem, kteří se na tom podíleli,
od trenérů, přes rodiče až po samotné hráče. Poděkování
patří také obci Soběhrdy za podporu našeho klubu. Je vidět,
že když se fotbal dělá srdíčkem a všichni táhnou za jeden
provaz, tak je možné se měřit i s daleko většími obcemi

a městy a šířit tak dobré jméno Soběhrd. Srdečně zveme
všechny diváky na zápasy příští sezóny. Věříme, že bude
opět na co koukat. Více informací najdete na našich webových stránkách www.fksobehrdy.webnode.cz

Jakub Bartík

Zvýšení ceny vodného a stočného v Soběhrdech a Phově
Zastupitelstvo na svém jednání v červnu 2019 projednalo
náklady na provoz vodovodu v obcích Soběhrdy a Phov a kanalizace v obci Soběhrdy a rozhodlo o zvýšení cen od 1. 1. 2020
takto:
– vodné 20 Kč za m3
– stočné 20 Kč za m3 (cena na osobu přepočítaná podle čísel
měrné spotřeby vychází na 700 Kč na osobu a rok)
U ceny vodného se jedná o dvojnásobné navýšení ceny
a u stočného o zvýšení ceny o 40 %. Proč se zastupitelstvo
rozhodlo pro toto navýšení cen?
Ceny vodného i stočného byly v předchozích letech
v Soběhrdech výrazně nižší než obvyklé ceny v jiných obcích
Středočeského kraje. Provoz vodovodu i kanalizace měl řadu
provozních a technických nedostatků, které bránily stoprocentnímu spolehlivému provozu. Zejména to bylo markantní
u vodovodu, který jsme před čtyřmi lety převzali ve velmi
špatném technickém stavu. Toto vyžadovalo velké investice do
infrastruktury a zastupitelstvo nechtělo tyto vysoké náklady
způsobené špatným hospodařením předchozího vlastníka
promítat do ceny vodného, jak nám to ukládá vodní zákon
a navazující vyhlášky. Bylo nám to vytýkáno dozorujícím Ministerstvem zemědělství, ale nepřipadalo nám prostě férové
vše přenést na občany odebírající vodu. Tím spíše, že při našem

malém odběru by cena musela být velmi vysoká. U kanalizace
se jednalo spíše o provozní a legislativní záležitosti, které bylo
třeba dořešit.
Po velkých investicích jak finančních, tak časových se nám
nyní podařilo obě infrastruktury stabilizovat a můžeme najet
na běžný provozní režim, ve kterém budeme mezi uživatele
rozpočítávat skutečné provozní náklady.
A dalším důvodem zejména u vodného je fakt, že ani přes
značné úsilí, které jsme věnovali různým výzvám k šetrnému
nakládání s vodou z obecního vodovodu, se nedaří zabránit
každoročním excesům, kterými jsou napouštění bazénů a zalévání trávníků. Vyšší cena vodného snad přiměje i nezodpovědné spoluobčany, aby se zamysleli nad tím, jestli jejich trávník musí pít pitnou vodu nebo jestli by mu nestačila dešťová.
Zodpovědní majitelé nemovitostí jí už dávno chytají do nádrží
nebo starých jímek a používají.
V dalších letech budeme jako zastupitelstvo posuzovat provozní náklady vodovodu i kanalizace a rozhodovat se podle
situace. S ohledem na vývoj situace s vodou nelze očekávat
snížení cen, ale spíše její další zvýšení. Nicméně troufám si
odhadnout, že díky tomu, že si obě sítě provozujeme sami
a nenecháváme na nich vydělávat soukromé společnosti, dokážeme ceny udržet výrazně nižší, než jinde. Pavel Bartík

Koordinátor sociální práce

V naší obci začal působit koordinátor sociální práce, jehož
práci zaštiťuje Dobrovolný svazek obcí CHOPOS. Kdo to
je a co to vlastně znamená? Je to člověk, který Vám může
zdarma a diskrétně pomoci v obtížných životních situacích,
jako jsou např. problémy s bydlením, dluhy a finanční tíseň,
rodinné, sociální a zdravotní problémy, péče o bližní, stáří,
samota, umírání... Jsou to nepopulární a nepříjemná témata, nikdo o nich nechce mluvit, každý z nich má obavy, ale
k životu patří stejně jako zdraví, radost a úspěchy… Koordinátor sociální práce Vám problém nevyřeší, ale ochotně
Vám poradí, jak obtížnou situaci vyřešit, na které instituce
a jakým způsobem se obrátit apod.
Koordinátorem je pan Pavel Goby, tel. 601 376 380, e-mail:
pgoby@chopos.cz. Mnozí z Vás pana Gobyho znáte, pochází
ze sousední Bedrče, nyní žije v Teplýšovicích a v Soběhrdech působil jako kurátor ve staršovstvu Českobratrské církve
evangelické. Má dlouholeté pracovní zkušenosti v sociální
oblasti a zároveň je to „normální“ člověk, který Vás nezavalí
množstvím informací, paragrafů a formulářů, ale citlivě
a lidsky Vám pomůže zdolat Vaší nepříznivou situaci.

Knihovna v Soběhrdech
Chcete si v létě přečíst pěknou knížku? Můžete si přijít vybrat
do knihovny v Soběhrdech. Knihovna má otevřeno každý
pátek od 17 do 19 hodin, najdete ji v prvním patře obecního
úřadu. Knížky jsou pravidelně
obměňovány v rámci výměnného fondu benešovské městské knihovny. Naše portfolio
knih je taktéž obsáhlé. Během
školního roku můžou knihovnu navštívit i studenti a půjčit
si zde povinnou školní četbu.
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Seniorské jaro 2019
V měsíci dubnu jsme se zúčastnili již třetího ročníku této
hasičské soutěže pro starší pány nad 50 let. Naše vystoupení bylo zatím nejúspěšnější, letos jsme ve Čtyřkolech
zvítězili.
První disciplínou byl požární útok, ve kterém jsme měli
nejlepší čas ze všech pěti účastníků, ale kvůli drobné chybě jsme dostali trestný bod a připočetli nám k výslednému
času 30 sekund. Nepodlehli jsme pesimismu, ale naopak.
Zbývající dvě disciplíny, pořadovou přípravu a dovednostní soutěž jsme vyhráli a bylo z toho celkové prvenství.
Velký dík patří všem zúčastněným: Miloslav Potůček,
Ondřej Hradečný, Vladimír Bezděk, Ladislav Prášek, Jaroslav Vilímek, František Nácovský. František Nácovský

Pojede se letos Železný dědek v Soběhrdech?
Podle informací pořadatelů ze začátku července by se měl
jet cyklistický závod Železný dědek opět v Soběhrdech, a to
v neděli 25. srpna 2019. Trať nebude uzavřená. Trasa se nepatrně změní – ve stoupání z Bedrče do Soběhrd to závodníci
vezmou přes Žíňany, takové malé zpestření na závěr 
Doporučujeme sledovat http://www.cesyk.cz/zeleznydedek/,
kde najdete aktuální informace.

www.sobehrdy.cz

Den dětí v Soběhrdech

V neděli 2. června 2019 uspořádali soběhrdští hasiči a fotbalisti den dětí. Den dětí se těší velké oblibě, opět přišlo
kolem 50 dětí, pro které byly připraveny nejrůznější úkoly.
Družstvo mladých hasičů předvedlo parádní požární útok,
na který můžou být právem pyšni. Počasí nám přálo, a tak
jsme mohli celý den tradičně zakončit sprchou z vodního děla na hasičské Tatře. Děti odcházely domů s pěknou
odměnou, s promočeným oblečením a s úsměvem na rtech,
tak se jim snad líbilo  
Václava Baštářová

SDH Žíňany pořádá

Žíňánky, 10. 8. 2019 od 14 hod.
Horváth Band, RockTom,
The Heatrow, Franťák Rock

Zapište si do kalendáře
27. 7. šipkový turnaj Mezihoří Open 2019
10. 8. Pouťové odpoledne pod lípami v Žíňánkách
25. 8. cyklistický závod Železný dědek
28. 9. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Historické centrum Soběhrd – máte nápad?
Jedním z větších projektů, které jsme v roce 2018 začali realizovat a v letošním roce bychom jej rádi
dokončili, je vyčištění vodní plochy v centrální části Soběhrd a jejího okolí. Místo je významnou
připomínkou historie obce, protože zde původně stála středověká tvrz, jejíž majitelé se připomínají
v historických dokumentech ve 14. a 15. století.
Situace je o to zajímavější, že nyní se v místě nenachází žádná voda a původní projekt, který počítal
s vodní plochou, bude muset být upraven na „suchou variantu“. V souvislosti s touto změnou se nabízí
možnost všem občanům podílet se na novém návrhu prostoru.
Pokud máte nápady, jak bychom mohli prostor přetvořit a dále využívat nebo jakou činnost bychom
mohli do tohoto místa začlenit, budeme za ně velmi rádi. Pište je na e-mail obec@sobehrdy.cz nebo
volejte na číslo 604 294 762. Nebo případně si najděte mne nebo někoho ze zastupitelů a sdělte nám
své nápady osobně.
Pavel Bartík

www.sobehrdy.cz
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Zemědělské okénko DZV NOVA
Rád bych navázal na článek z předchozího čísla, a jak jsem
slíbil, budu se věnovat rostlinné výrobě (dále jen RV). Často
slýchávám – „velký podnik, pěstují jen řepku a kukuřici“
a další mediálně oblíbené fráze. DZV NOVA hospodaří na
4.617 ha půdy. Tato půda je rozdělena do 568 půdních bloků.
Pokud tedy dáme tyto dvě čísla do poměru, vychází průměrná velikost půdního bloku 8,13ha. Takže čistě z matematického pohledu poměrně velká členitost. A myslím
si, že různorodý je i osevní postup. Níže uvádím tabulku
s pěstovanými plodinami v hektarech, abyste si mohli sami
udělat představu.
pšenice ozimá
ječmen ozimý
žito ozimé
triticale ozimé
ječmen jarní krmný
ječmen jarní sladovnický
oves
pšenice jarní

999
560
56
103
50
205
102
56

řepka ozimá
kukuřice na siláž
trávy na orné půdě
jetel
jetelotráva
luskoobilní směs
louky
CELKEM osev

629
531
143
300
274
86
523

4617

Pěstování plodin podléhá obsáhlé legislativě. Zemědělci
jsou povinni dodržovat přísná pravidla. Veškerá hnojiva
a přípravky na ochranu rostlin jsou evidovány v množství
i čase a archivována po dobu několika let zpětně pro případnou kontrolu státními orgány. Stroje, které aplikaci provádějí, jsou pravidelně kalibrovány a je přezkušována jejich
funkčnost. Půdní bloky jsou diferencovány z pohledu eroze
a mají mnohá omezení k vodním tokům a fauně v regionu.
DZV NOVA každé 3 roky provádí zkoušení půdních
vzorků, abychom zjistili stav půdy a živiny v ní. Výstupy
z rozborů jsou pro nás důležité pro další směrování v oblasti
vápnění a hnojení. Půda je živým organizmem, a tak jako
ostatní takové organizmy potřebuje 2 základní věci – vodu
a vzduch. Proto jsme před 3 roky koupili pásový traktor

spojený se strojem Simba, který dokáže podrýt a prokypřit půdní profil do hloubky 35-38 cm. Měrný tlak stroje
je 60–70 kPa. Pro srovnání je to asi stejný tlak, jako vyvine
70–80kg člověk svým chodidlem. Výsledkem je prokypřený
půdní profil, který je provzdušněný a lépe jímá vodu.
Často se mluví i o spotřebě pesticidů. Pro srovnání uvádím data z Eurostatu o spotřebě pesticidů v členských státech EU v kg/ha: Belgie – 8,0; Španělsko – 5,6; Francie – 3,8;
Německo – 3,4; Rakousko – 3,1; ČR – 1,9; Dánsko – 1,1. I tato
čísla možná přináší jiný obraz než ten mediální.
RV je dnes spíše o kontrole a plnění legislativy než o postupu pěstování jednotlivých plodin. Omezení jsou značná a jsou kompenzována dotacemi, které mají ekonomiku
pěstování narovnat. Mnozí vlastníci si však myslí, že když
jsou dotace na plochu, jsou určené jim. Ale je to jako si „nárokovat manželku souseda nebo manžela sousedky“. Pacht
by měl být něco jako dividendou z hospodaření.
Vypěstované plodiny se snažíme uplatnit v regionu,
2000 tun pšenice dáváme do mlýna v Sedlčanech, 250 tun
sladovnického ječmene do pivovaru Ferdinand. 1000 tun
obilovin zkrmíme vlastním stádem skotu o počtu 1350 ks.
Celé stádo skotu a bioplynová stanice potřebují ročně
26.000 tun senáží a siláží, což jsou krmiva z pícnin a kukuřice.
S ohledem na omezenou kapacitu rozsahu mého článku
posílám odkaz na červnové číslo Hlasu Bystřice, kde jsem
věnoval celý článek stále diskutované řepce – https://www.
mestobystrice.cz/volny-cas/hlas-bystrice/ .
Celou RV velmi silně ovlivňují klimatické podmínky,
hlavně srážky. Je proto velmi složité investovat mnoho finančních prostředků po dobu cca 11 měsíců a pak očekávat
výnos v průběhu července a srpna s nějakým ekonomickým
efektem. Zvláště v dobách sucha je RV velkou loterií s málo
pravděpodobnou vidinou „výhry“.
Pavel Dvořák

D. C. Mezihoří z. s. zal. 1994 pořádá XXVI. ročník

Mezihoří Open 2019 nově v Soběhrdech
Tradiční šipkový turnaj steelových šipek jako Regional ČŠO
Dne 27. července 2019 – sobota
Místo: Restaurace U železného dědka – Soběhrdy 60,
okres Benešov (2 km od Mezihoří) GPS: 49.8220317N,
14.7364911E
Prezentace hráčů: Jednotlivci do 10.00 hodin, páry do
13.00 hod. (nutná registrace
do ČŠO – na místě za 100 Kč),
soutěž pro veřejnost + turnajoví hráči – soutěž na nejvyšší skóre od 9.00 do 14.00 hod
(bez nutnosti registrace).
Soutěž pro veřejnost: Možno předehrát od pondělí 22. 7.

do čtvrtka 25. 7. od 18 hodin v klubovně D. C. Mezihoří – bývalý
obchod v Mezihoří č. p. 4.
Startovné: Jednotlivci 100 Kč, páry 120 Kč, soutěž pro
veřejnost na nejvyšší skóre 20 Kč
Ceny: Jednotlivci a páry open – finanční ceny dle pravidel ČŠO
(75 % startovného bude rozděleno do cen) + putovní poháry
pro vítěze. Soutěž pro veřejnost, nejvyšší skóre – věcné ceny
(V případě 8 a více žen hrají ženy vlastní soutěž, jinak
společně s muži)
Bližší info: www.dcmezihori.webnode.cz/ a info o pravidlech turnaje v místě konání. Informace tel. 604 479 866
a e-mail: zvaramirek@seznam.cz, Roman180@centrum.cz
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