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Proč jste se usadil právě v Soběhr-
dech? 
Mám rád zdejší klid a pohodu. Všu-
de okolo je krásná krajina, rád se 
v ní procházím. Když jsme se sem 
před lety přistěhovali, koupili jsme 
starou, opuštěnou chátrající školu 
a  kompletní rekonstrukcí jsme jí 
vdechli nový život. Stejně přistupu-
ji ke všemu – staré věci by se měly 
ctít, udržovat a upravovat, ne pouze 
stavět nové. 

Farmapark ale vyrostl na zelené 
louce, že?
Vyrostl na území, které bylo po-
měrně zanedbané a  nevyužívané. 
Po asi dvou letech práce jsme ho 
zbavili náletů, suchých dřevin, od-
padků a  oživili ho. Nebyly tu pů-
vodně žádné upravené louky, sady 
nebo zeleň, pěstovaly se zde různé 
plodiny, na podzim se část území 
zorala a  jinde zůstaly neposečené 
suché travní porosty a plevel. Chtě-
li jsme krajině vrátit ráz travnatých 
ploch. Navíc bylo území z  části –  
podle územního plánu – určeno 
pro výstavbu a skladování, takže tu 
mohly vyrůst například obří haly, 
což pro nás bylo nepředstavitelné. 
Proto jsme území postupně, podle 
svých finančních možností, vy-
koupili a  začali vytvářet rodinnou 
farmu. Původní myšlenkou bylo 
vzbudit u nejmladšího syna Kubíka 
vztah ke zvířatům a k přírodě. Bu-
dovali jsme to pro rodinu. Pak nám 
ale přátelé řekli, abychom to ote-
vřeli i pro ostatní a dali Farmapar-
ku hlubší smysl. Věřím, že se nám 
díky Farmaparku podařilo zvelebit 
část obce, kde žijeme a  chceme 
dále žít.

Pomáhá Farmapark i místním?
Již pět let vytváří dobré pracov-
ní příležitosti pro lidi ze Soběhrd 
a  okolí. Momentálně zaměstnává 
zhruba 150 lidí, plus jsou na něj 
navázáni různí dodavatelé a  ti za-
městnávají další lidi. Na brigádách 
u nás také pracují mladí a studenti. 
Tím, že lidé mají menší náklady na 
dopravu do zaměstnání, mají více 
volného času a  prostředků, které 
mohou investovat do rozvoje svých 
domovů a  tím i  celé obce. Také 
díky naší výstavbě několika rodin-
ných domů a bytů se zvětšil počet 
obyvatel obce o cca 40 až 50 oby-
vatel, což je více než deset procent 
z  celkového počtu. Nakonec i  ná-
kup pozemků přinesl prodávajícím 
nezanedbatelné finanční zdroje, 

které byly, nebo teprve budou, opět 
investovány převážně v  Soběhr-
dech a okolí.

Skutečnost, že Soběhrdy díky 
Farmaparku navštíví přes 140 000  
návštěvníků ročně, je ohromný 
potenciál, o němž mohou v  jiných 
obcích jen snít. Je to velmi tichý, 
klidný, ekologicky zaměřený pro-
jekt na okraji obce, mimo zastavě-
né území, který se specializuje na 
rodiny s dětmi ve věku do šesti let 
a jeho provozní doba je pouze přes 
den od 10 do 19 hodin. Mnoho ro-
din u nás tráví i několik dnů. Tyto 
hosty ubytováváme ve více než 20 
hotelech a  penzionech v  okruhu 
až 20 kilometrů. I toto je obrovský 
potenciál pro místní obyvatele So-
běhrd a okolí, jak si vytvořit pasivní 
příjem díky ubytovacím službám, 
pronájmu domu nebo chaty apod. 

Rozvoj služeb a  obcho-
du v  malých obcích velikosti So-
běhrd je bez podobného poten-
ciálu v  podstatě nemožný. Žádný 
obchod, cukrárna nebo třeba re-
staurace se nikdy neuživí jen díky 
místním lidem, proto i  tento směr 
je velmi důležitý pro rozvoj obce. 
Poslední dobou čím dál více hovo-
říme s řadou občanů na toto téma, 
z mnoha stran přichází nové nápa-
dy a podněty. Toho si velmi vážíme 
a jdeme těmto aktivitám naproti.

Inicioval jste vznik Nadačního 
fondu Soběhrdy. Proč?
Víme, že zdroje obce jsou ome-
zené, a  když všichni nepřiložíme 
ruku k dílu a nepomůžeme, tak se 
nikam neposuneme. Fond jsme za-
ložili, abychom měli platformu pro 
investice a komunikaci s obyvateli. 
Především chceme otevřít debatu 
a  slyšet přání místních. Chceme 
do dění v obci zapojit všechny, kdo 
mají zájem. Není to jen o nás, o na-
šich vlastních představách. Cílem 
je zjistit, jaké potřeby má většina 
obyvatel, z toho si postupně vytvo-
řit priority a  jednu po druhé řešit 
a dovést k cíli. 

Jaké věci máte na mysli? 
Třeba tu pořád skáčeme po roz-
bitých nebo neexistujících chod-

nících. Není tu zázemí, kde by si 
mohly hrát děti. Také není zajištěn 
bezpečný přechod z  jedné strany 
na druhou a  frekventovaná silnice 
v  podstatě rozděluje Soběhrdy na 
dvě části. Obec také bojuje s  tím, 
aby udržela v chodu základní infra-
strukturu, bylo by potřeba do ní in-
vestovat podstatně víc, aby byl roz-
voj obce zajištěn pro další generace. 
A  nezbývá na další věci, které by 
lidé ocenili – dětské hřiště, mateř-
skou školu, obchod, veřejnou zeleň, 
lavičky, procházkovou stezku apod.

Jak by podle vás měly vypadat 
ideální Soběhrdy?
Rád bych Soběhrdům pomohl, aby 
vypadaly jako některé obce v  za-
hraničí, třeba v  Rakousku. Nejde 
jen o  hezké domy, ale upravená 
by měla být celá obec a  její okolí. 
V  Rakousku se projdete po malé 
vesničce a narazíte tam na spoustu 
obchůdků, kavárniček, restaurací, 
řemeslníků. Na statku si můžete 
koupit mléko, vajíčka, skoro každý 
má u  domu své políčko, své zví-
ře. Tamní obce jsou zaměřeny na 
klidný turistický ruch. To je i moje 
představa – turistický ruch nemusí 
narušovat klid a  soukromí. V  Ra-
kousku je to naprosto přirozené, 
obyvatelé si ho váží, žijí z něj, bez 
něj by neexistovali. 
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Vzor pro Soběhrdy vidím v Rakousku

Jiří Proučil žije v Soběhrdech už 22 let. Nejdříve tu vybudoval domov pro svou rodinu a později vytvořil i Farmapark, 
který slouží jako příjemné místo pro rodiny s dětmi a zároveň nabízí místním občanům pracovní příležitosti. „Život 
v obci dělají dobří sousedé a aktivní občané, kteří táhnou za jeden provaz,“ říká Jiří Proučil, který vidí vzor pro 
Soběhrdy v podobných vesnicích v Rakousku.

Nedržme se hesla: 
Kdo nic nedělá, nic 
nezkazí!

Jak a v čem vidíme budoucnost Soběhrd 

Soběhrdy jsou především díky okolní přírodě kouzelným místem k životu. Právě díky přírodě obec láká další nové 
obyvatele. A mnozí z nich přemýšlejí, jak Soběhrdy dále zvelebovat, aby se vyrovnaly krásně upraveným vesničkám. 
I proto vznikl Nadační fond Soběhrdy a okolí, do jehož činnosti se může zapojit každý, komu na budoucí podobě 
obce záleží. Nadační fond se zaměřuje především na věci, které v současnosti Soběhrdy postrádají. Podívejte se na 
jednotlivé cíle, o kterých lidé z nadačního fondu přemýšlejí.

Střednědobé 
cíle 

(3–5 let)

Krátkodobé 
cíle 

(1–3 roky)

Náves 
Rádi bychom vytvořili náves jako 
přirozené centrum obce, kde se 
mohou lidé potkávat se sousedy. 
Součástí návsi by byla veřejná 
zeleň, parková úprava, odpočin-
ková a relaxační zóna, hřiště pro 
děti různých věkových skupin 
a prostory sloužící pro příjemné 
trávení volného času, společen-
ské a kulturní akce a kavárna 
s cukrárnou. 

Obchod 
V Soběhrdech 
citelně chybí ob-
chod, kde by bylo 
možné nakoupit 

základní suroviny, a to například 
také od lokálních producentů. 

Stravování 
Aby mohli občané Soběhrd po-
obědvat v příjemném prostředí, 
chceme zajistit možnost stravo-
vání ve Farmaparku, a to i s mož-
ností odnést si oběd domů.

Doprava
Chceme se zasadit 
o dobré dopravní 
spojení s Bene-
šovem a Čerčany 

a s dobrou návazností na další 
cestu do Prahy. Mezi naše důle-
žité cíle patří také bezpečná do-
prava dětí a mládeže do škol, což 
by usnadnilo například zavedení 
školního autobusu. 

Bezpečnost 
Bezpečný pohyb 
po Soběhrdech je 
pro nás klíčový, 
proto chceme 

prosadit snížení rychlosti vozidel 
projíždějících obcí – od hřbitova 
na jedné straně, z druhé strany 
pak pod fotbalovým hřištěm. 
Pomoci by mohl jednak semafor 
a jednak vytvoření dvou až tří 
přechodů pro chodce, které 
zpomalí frekventovaný průjezd 
obcí. 

Pojďme společnou 
cestou za Soběhrdy 
a budujme hezké 
místo pro spokojený 
život našich rodin.

Dlouhodobé 
cíle 

(5–10 let)

Údržba veřejného prostoru 
Zřízení centra služeb a údržby, 
které by disponovalo základní 
technikou pro údržbu, výsadbu 
zeleně a péči o ni, údržbu chod-
níků a komunikací, svoz odpadů 
z jednotlivých domů na centrální 
místo, by výrazně pomohlo údrž-
bě i vzhledu veřejného prostoru. 
Takové centrum se dvěma až 
třemi zaměstnanci by rovněž 
mohlo poskytovat i základní 
technické služby, co se týká 
oprav vody, elektřiny, kanalizace, 
zámečnických, instalatérských, 
truhlářských a dalších prací pro 
obec i místní obyvatele.

Chodníky 
a stezka 
Rádi bychom 
iniciovali vybudo-
vání alespoň části 

chodníků a jejich navázání na 
další obecní komunikace. Ruku 
v ruce s tím chceme vytvořit 
i pěší stezku vedoucí okolo obce, 
která by navíc mohla díky propo-
jení starých polních cest vést do 
dalších okolních obcí. 

Informace 
V obci bychom do budoucna rádi 
vybudovali jednotný informační 
systém, který by zahrnoval jak 
ucelenou navigaci, tak i soubor 
nástěnek a provoz obecního 
rozhlasu.

Lékařská péče 
Chceme se postarat také o za-
bezpečení dětského a obvodního 
lékaře, který by byl v Soběhrdech 
dostupný jednou až dvakrát 
týdně. 

Hasiči 
Potřebným krokem je také vybu-
dování nové hasičárny. Kolem ní 
by měl být dostatek prostoru pro 
cvičení mladých hasičů i zájmo-
vé kroužky. Navazovat by na ni 
mohlo i víceúčelové sportovní 
hřiště.  

Škola a školka
Rodiče malých 
dětí by v Soběhr-
dech jistě přivítali 
mateřskou školu, 

případně základní školu pro prv-
ní stupeň. I o to se chceme poku-
sit. A zároveň školku nebo školu 
napojit na odpolední zájmové 
kroužky, což je podstatné pro ak-
tivní a bezpečné trávení volného 
času menších dětí v obci.

Přírodní 
koupaliště
Rádi bychom 
vybudovali v okolí 
Soběhrd bioto-

pové koupaliště a nabídli lidem 
možnost koupání v krásném 
přírodním prostředí.

Lyžařský vlek 
a sáňkování
Chceme vytvořit 
dětský lyžařský 
vlek a svah pro 

sáňkování a lyžování pro všechny 
děti ze Soběhrd a okolních 
vesnic.

Od vize k realizaci 
nás dělí pouze naše 
chuť a ochota začít. 
Neznáme slova 
„to nejde“!

Velmi si vážíme také toho, že se 
nám podařilo spojit se zástupci 
obce významného investora, který 
se tu rozhodl vybudovat Senior 
Park pro bydlení starších občanů 
se zajištěním doplňkových služeb. 
Nejenže se zvýší počet obyvatel 
i rozpočet obce, ale zároveň budou 
mít starší lidé kvalitně zajištěny 
potřebné služby. Všichni budeme 
jednou tuto pomoc potřebovat 
a není mnoho obcí a měst, které 
mají tuto záležitost vyřešenou. 
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V hlavní sezoně (od 1. 6. do 30. 9.) 
otevřeno každý den od 10:00 do 19:00. 

V dubnu a květnu 
otevřeno každý den od 10:00 do 18:00. 

Od října do března
otevřeno v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00.

Otevírací doba 

Soběhrdy, 256 01 
GPS: 49, 823753 14, 741593 
Tel.: 777 920 000 
E-mail: obchod@hscz.info
www.farmapark.eu
www.facebook.com/farmaparksobehrdy/ 

Vstup dětí je možný pouze v doprovodu dospělé 
osoby.

Prosíme, nechte pejsky a jiné domácí mazlíčky 
doma! 

Kontakt

Farmapark 
Soběhrdy

Pro Soběhrdské roční rodinná permanentka za 290 Kč!
Všem sousedům s  trvalým pobytem v  Soběhrdech (a  okolních obcích Phov, Mezihoří, Žíňany a  Žíňánky) 
nabízíme velmi výhodné roční rodinné permanentky, pro dva dospělé a až 3 děti, v hodnotě 2 990 Kč za  
10 % ceny, tzn. za 290 Kč!  Stačí se na pokladně Farmaparku prokázat platným občanským průkazem. Roční 
vstupenky budou k dispozici od listopadu 2019 s platností na celý rok 2020.

Zvýhodněné 
stravování pro Soběhrdské 

a občany okolních 
vesniček v naší jídelně ve 

Farmaparku! Více informací 
na tel. 721 217 590, 

nebo na e-mailu 
farmafood@farmapark.eu


