Nováček okresního přeboru ze Soběkur přezimoval na druhém místě

MICHAL PIPTA
Soběkury - Fotbalisté Sokola

Soběkury, kteří v loňskě sezoně postoupili do okresního
přeboru
jižního
Plzeňska,
vstupují do jarní části soutěže z druhého místa tabulky.
Začátky fotbalu v Soběkurech sahají do přelomu padesátých a šedesátých let, ale
kvůli nedostatku hráčů oddíl
v roce 1967 svoji činnost
ukončil. Jeho novodobá historie začala v roce 1977. "Bylo
mi líto, že v obci je hodně
mladých fotbalistů, kteří hra-

jí v okolních klubech, a my
zde žádný oddíl nemáme.
Proto po návratu ze základní
vojenské služby, kde jsem
hrál za Duklu Ruzyně, jsme
se domluvili s kamarády, také fotbalisty
Vaškem
Dolhým, Bohoušem Lojdou a
Bohoušem Fořtem - že založíme v Soběkurech fotbalové
mužstvo," vzpomíná na vznik
fotbalového klubu ve své
rodné obci fotbalista tělem i
duší Miroslav Piskáček, který za žákovská i dorostenecká družstva hrál v nedalekém
Merklíně.
Kýžený postup do okresního přeboru se fotbalistům
Soběkur povedl až v roce
2005, a to v době, kdy dlouholetý brankář Miroslav Pískáček byl již trenérem i předsedou oddílu. Po nešťastném
sestupu do třetí třídy v sezoně 2007/2008, kdy mužstvo v
barážovém utkání obdrželo
'sestupový'
gól v poslední
minutě utkání a po odchodu

několika hráčů do jiných oddílů, se novému zkušenému
trenéru Jiřímu Roudovi podařilo zkonsolidovat mužstvo
natolik, že hned v následující
sezoně vyhrálo třetí třídu s
devítibodovým náskokem a
opět se vrátilo do okresního
přeboru.
"Jsem moc rád, že se mužstvo hned vrátilo do přeboru,
kde hráči předvádí pohlednou útočnou kopanou. Dokladem toho je i návštěvnost
diváků na zápasech. Není výjimkou, že na domácí utkání
nás přijde povzbudit přes sto
diváků a hodně jich také cestuje i na zápasy, které hrajeme venku," s hrdostí konstatuje předseda Piskáček.
Kromě fotbalu, členové oddílu odvedli velký kus práce
na zvelebování hřiště - odvodnění hrací plochy, vykopání vlastní studny, sloužící
k zavlažování, a následný
rozvod vody po hřišti, vylepšení
sociálního
zařízení,

Úspěšné mužstvo s trenérem Jiřím Roudem (první zleva) a předsedou Miroslavem

včetně kabin, a stavbě zábradlí kolem části hřiště.
"Naším cílem je udržet se v
horní polovině tabulky, hrát
atraktivní fotbal a tím se odvděčit našim skalním fanouškům," řekl závěrem trenér Jiří Roud.

Piskáčkem (druhý zprava).

DISKUTUJTE O VAší OBCI
Seriál U VAs NA NAvšTĚVĚ má i svoji internetovou podobu. Už nyní se můžete vyjadřovat k životu v SOBĚKURECHnebo MRTNÍKU,
kam se vypravíme přIštf týden. Zeptejte se starosty, pozvěte
do města turisty nebo upozorněte na zajfmavé lidi ve vašem
okolí, Články najdete na plzensky.denik.cl/navsteva
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