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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto je za námi a prázdniny jsou již jen krásnou vzpomínkou našich dětí. Doufám, že Vaše
dovolená byla plná krásných a nezapomenutelných zážitků, na které se všichni celý rok
těšíme. Přestože jsou letní měsíce hlavně dobou odpočinku a dovolených, je třeba jich
využít k provedení prací, jež jsou na přízni počasí přímo závislé.
Teplé letní počasí jsme využili především k opravám komunikací v obou obcích. V
Soběkurech byla provedena plánovaná oprava cesty Na František, dotována
Ministerstvem pro místní rozvoj. V současné době probíhá dokončení stavby zatáčky na výjezdu z návsi
směrem Dnešice. Tento úsek byl vlastně do té doby veden jako staveniště. Tato akce bude zakončena
kolaudací, která stavbu zlegalizuje a předá do řádného užívání. Průběžně probíhají opravy lesních cest s
využitím vlastního materiálu.
V Horušanech byla na poslední chvíli provedena chybějící přípojka vody, po jejímž dokončení
následovala oprava místní komunikace od pana Zoubka k bývalému domku Zahradilových výměnou
živičného povrchu. Původním záměrem byla oprava celé komunikace až k silnici za účasti Lesů České
republiky, jež jsou majitelem posledního úseku cesty. Lesy České republiky opravu tohoto úseku cesty v
dohledné době sice plánují, avšak za dodržení vlastních náležitostí a postupů. Zároveň byla provedena
oprava povrchu komunikace od konce dlážděného úseku, kolem hájovny směrem k domu Wawrekových,
kde byla napojena na novou dlažbu. Tento úsek komunikace byl opraven po dohodě s obcí Roupov,
jakožto majitelem komunikace. Během těchto oprav se podařilo plynule napojit stávající novou dlažbu
na nově zhotovený živičný povrch, čímž se odstranily ostré nájezdy na začátcích dlažby, tak často
kritizované našimi občany.
Další plánovanou akcí v Horušanech byla výměna střešní krytiny na místním hostinci a prodejně. V
souvislosti s výměnou krytiny byla provedena montáž nových hromosvodů. Obec na tuto akci získala
dotaci, jak už bylo řečeno v minulém Zpravodaji, z dotačního titulu PSOV PK 2016 - Projekty obcí, ve výši
370 tisíc korun. Celou akci provedla firma pana Benýra.
Nyní bych se chtěl zmínit o úpravě a údržbě veřejných prostranství v obou obcích. Chtěl bych
vyzdvihnout naše spoluobčany, kteří si udržují trávníky kolem svých obydlí, bez ohledu na to, že se jedná
o plochy obecní a jejich údržba není jejich povinností. Nejedná se jen o sekání trávy, ale také zametání
kolem obrubníků či úklid sněhu z chodníku. Rovněž úpravy kolem komunikací výsadbou květin, tvorbou
skalek rozhodně zkrášlují naše obce - místo, kde žijeme. Těmto občanům rozhodně patří
naše poděkování.
Jestliže jsem poděkoval našim spoluobčanům, kteří se podílejí na zvelebování našich obcí,
chtěl bych požádat ty, kterým prorůstají okrasné keře skrz plot na chodník a ostatní veřejná
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prostranství, aby věnovali větší pozornost úpravě těchto rostlin a neriskovali případné poranění
kolemjdoucích. Věřím, že tak v zájmu bezpečnosti všech učiní.
Další věc, o které pokládám za nutné se zmínit je parkování nákladních automobilů na místních
komunikacích uvnitř obcí. Některé místní komunikace jsou, některé nejsou přímo označené dopravním
značením, omezujícím vjezd těchto vozidel. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že zátěž, kterou tato
vozidla pro nové ale i staré místní komunikace představují, se časem neblaze projeví na jejich stavu.
Proto apeluji na zdravý úsudek řidičů těchto vozidel, aby zvážili své počínání a zamysleli se, zda je
nevyhnutelné. Problémem však není jen parkování nákladních aut, ale také osobních. Stává se, že
někteří občané parkují svá vozidla - (a často nezůstává u jednoho) - výhradně "na obecním", a to tak, že
se často ulice stává těžko průjezdnou. Nemluvě o problému při zimní údržbě cest. Upřímně, ...nenašlo by
se na Vašem dvorku vhodné místečko......??? Pomohlo by to nám všem.
Nakonec ještě jeden "nešvar", který stále přetrvává a který může být v konečném důsledku nebezpečný,
třeba našim dětem. Tím je volné pobíhání psů po obcích. Samozřejmě se může stát, že nám jednoho
dne prostě pes uteče. Komu se to nestalo. Ovšem poslední dobou jsou vidět "na volno" stále stejní
pejsci. Argumenty typu: "...ale on je hodnej…“ v žádném případě neobstojí. V případě napadení či
pokousání psem se pak honem hledá majitel, aby doložil, zda je pes řádně očkovaný, a vyloučila se tak
nákaza, např. vztekliny. Je toto opravdu nutné? Já myslím, že je to naprosto zbytečné. Věnováním
zvýšené pozornosti zavřené brance či opravě děravého plotu takovým zbytečným problémům snadno
předejdeme.
Vážení občané, dny se krátí, o slovo se hlásí podzim, čas, který mnozí z nás využijí k zazimování svých
zahrádek a příprav na topné období. V souvislosti s tím bych vám chtěl připomenout, že odpadky
jakéhokoliv druhu do kotle rozhodně nepatří. Nekažme ovzduší sobě ani našim dětem. Přeji vám všem
do nadcházejícího období mnoho sil, pevné zdraví a dobrou náladu.
Milan Toman

Fotky z akcí

7/2016 – Vítání léta, Horušany

9/2016 – Pouťový fotbal, Horušany

Narození
Jiří Roud ze Soběkur
měřil 45 cm, vážil 2260 g
narodil se 15. 9. 2016
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Kulturní komise
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravila.
Léto uteklo jako voda a postupně přichází podzim. V letních měsících se konalo pouze několik akcí,
z nichž bych zmínila např. Vítání léta, které již tradičně pořádá Sdružení Horušan a ty poslední - naše
poutě.
Za Soběkurské bych řekla, že se pouť i přes deštivou sobotu nakonec vydařila. V neděli bylo na
atrakcích plno, děti se na návsi na pouťových atrakcích dostatečně vyřádily a mají na pouť většinou
hezké vzpomínky. Dospělí si mohli zatancovat a pobavit se v sobotu na pouťové zábavě, kde hrála
hudební skupina Asfalt. Sešel se hojný počet lidí, kteří se dobře bavili. V Horušanech se rovněž konala
pouťová zábava, kde se všichni přítomní dobře bavili. Druhý den byl ve znamení tradičního fotbalového
utkání ženatí - svobodní.
Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům kulturních akcí za jejich práci a přeji jim plno síly a
inspirace do dalších měsíců.
Na závěr připomínám, že o dalších nejen kulturních akcích se také můžete postupně dozvědět na
internetových stránkách obce. (http://www.sobekury.cz)

Krásný barevný a sluneční podzim Vám přeje - Romana Tykalová

Akce 10 - 12/2016









17. 11.
17. 11.
26. 11.
27. 11.
3. 12.
4. 12.
10. 12.
25. 12.

Lampiónový průvod - Soběkury
Lampiónový průvod – Horušany
Zpívání koled – Soběkury
Rozsvícení Vánočního stromu – Horušany
Mikulášská besídka – Horušany
Vánoční dílna pro děti – Soběkury
Mikulášská besídka – Soběkury
Šipkařský bál - Soběkury
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Ligová soutěž
Další ročník krajské C. ligy zahájí šipkaři ŠK KD Soběkury s jedním týmem v hlavní ligové soutěži,
neboť na konci ročníku 2015/2016 po odchodu některých hráčů ukončil svoji činnost tým Soběkury B.
Hráči, kteří měli zájem hrát šipky i v další sezóně se připojili k základně týmu Soběkury City a od nového
ročníku budeme startovat společně pod názvem KD Soběkury.
Jako „předkrm“ před zahájením hlavní ligové soutěže jsme si v neděli 11. září zahráli předkolo
ligového poháru a po vítězství v tomto zápase jsme postoupili do dalšího kola. První „ostrý“ zápas ligové
soutěže nás čeká v sobotu 17. září.
Vzhledem k tomu, že v průběhu posledních ročníků se rozrostl i počet příslušnic něžného
pohlaví, působících v ŠK KD Soběkury na pět dívek a žen, vytvořila naše děvčata od sezóny 2015/2016
tým do ženské ligy Plzeňského kraje s názvem „Zombee Plzeň“. Od nové sezóny bude tým působit pod
hlavičkou ŠK KD Soběkury jako „ZomBee Soběkury“ a fanoušci šipek se mohou těšit na utkání ženské
ligy, která budou probíhat také v KD Soběkury.

Úspěch ženského týmu - účast Mistrovství UŠO ČR
Ženskému týmu ještě pod názvem Zombee Plzeň
přinesl závěr jejich první ligové sezóny 2015/2016 velmi
příjemné překvapení.
Ačkoliv naše děvčata skončila v ligové soutěži
Plzeňského kraje na čtvrtém místě, po odřeknutí
jednoho z týmů před nimi se jim naskytla možnost
účastnit se jako jeden ze tří nominovaných týmů za
Plzeňský kraj finálového turnaje Mistrovství republiky
družstev, které se konalo v červnu 2016 v Králíkách u
Nového Bydžova.
Naše děvčata tuto příležitost využila a MČR se
zúčastnila. I když výsledkově se jim nepodařilo díru do
světa udělat, i jen samotná účast na takové akci je pro
ně velkým zážitkem a motivací do dalších ligových bojů.

Smutná slova závěrem – letos už podruhé
Bohužel letos již podruhé musím článek
zakončit smutnou zprávou. V červnu 2016 nás navždy
opustil a z tohoto světa odešel náš spoluhráč a
kamarád, kapitán a vedoucí družstva Soběkury „B“ Ríša
Kačer z Merklína. Symbolickým položením kytice na hrob jsme se s lítostí a smutkem v srdcích s Ríšou
rozloučili na merklínském hřbitově. Zbývá jen dodat „Ríšo nezapomeneme!!!“
Další informace o šipkařském klubu, rozpis utkání, reportáže z akcí atd. lze nalézt na
internetových stránkách Obce Soběkury, v sekci „Spolky a sdružení“.
Za ŠK KD Soběkury Ivan Vlasák
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Jubilea
Soběkury
15. 11. Hrubý Petr
25. 11. Štětinová Věra
10. 12. Fořtová Ilsa
26. 12. Biedermannová Anna

91 let
50 let
90 let
60 let

Horušany
9. 10. Kouřil Vincenc
10. 10. Kadera Václav
16. 11. Šindler Vojtěch
8. 12. Kalčíková Milada
25. 12. Kuneš Miroslav

70 let
85 let
70 let
80 let
93 let

Fotky z prací
7/2016 – Obnova komunikace „Na Františku“ v Soběkurech
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7/2016 – Upravená zeleň na návsi v Soběkurech (nahoře)

8/2016 – Nové cesty v Horušanech (dole)

8/2016 – Nová střecha na hostinci a obchodu v Horušanech (nahoře a dole vlevo)
8/2016 – Úprava zatáčky na návsi v Soběkurech (dole vpravo)

Noviny připravila: Lenka Váchal Fejtlová
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