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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, vážení zastupitelé,
tak, jako v každém úvodu mého krátkého příspěvku Vás chci co nejsrdečněji pozdravit a popřát příjemné
prožití snad teplého léta a času Vašich dovolených. Nechci, aby to v úvodu každého zpravodaje vyznělo
jako klišé, ale považuji to za slušnost.
Ani jsme se nenadáli a rok 2017 se nám přehoupl do své druhé poloviny. Z polí pomalu mizí zemědělské
plodiny a žně se dostávají do plného proudu. Ani se nenadějeme a zemědělci začnou bilancovat. Je za
námi období, kdy příroda měla syté barvy. Všichni pozorujeme, že klimatické poměry se mění. Klima
v našich zeměpisných šířkách se začíná podobat přímořskému podnebí. Stírají se rozdíly mezi ročními
obdobími. Jednou je přílišné sucho, které nás trápí ze všeho nejvíce. Projevuje se deficit spodní vody
z roku 2015. Po suchu nás zkrápějí přívalové deště. Voda se nestačí ani vsáknout a hned k nám z polí
teče do obce. Vinu na tom také má nevhodné osetí zemědělských plodin na inkriminovaných místech. A
když zrovna neprší nebo není sucho, tak nás trápí nárazové větry. Myslím, že mi dáte za pravdu, když si
postěžuji ,,ach to počasí“ a možná také ne.
Někoho trápí deště a má z nich noční můru, někoho větry, ať si to každý přebere podle svého. Ze všeho
nejhorší je však nedostatek pitné vody. S vodou musíme šetřit. V měsíci červnu OÚ vyhlásil zákaz
napouštění bazénů a omezení zalévání. Spotřeba pitné vody několikanásobně vzrostla. Vodojem nestačil
z našich vrtů dotékat. V nejkritičtějších chvílích se stav vody musel doplnit cisternami. Ke všemu došlo, a
to už poněkolikáté, k havárii vodovodního řadu u zadního vrtu v Soběkurech, který je zatím pro čerpání
pitné vody stěžejní. Oba vrty v Soběkurech ,,jely“ na horní povolené hranici pro čerpání podzemní vody.
V současné době, jak už jsem dříve zmínil, se
pracuje na projektu zprovoznění dvou nových
průzkumných vrtů. Tento projekt je nejdůležitější
pro obě obce. Trochu se vše opozdilo, ne naší
vinou, ale nyní je projekt ve fázi územního
rozhodnutí. O stavební povolení bude v nejbližších
dnech zažádáno. Zahájení prací bude plánováno na
první polovinu roku 2018. Důležité je, že jeden
z nových vrtů se nachází v jiné hydrogeologické
lokalitě než vrty dosavadní. Co do vydatnosti a
kvality podzemní vody to bude pro obě obce
velkým přínosem. Po vydání stavebního povolení
bude vysoutěžen zhotovitel. Samozřejmě až do
vodojemu se přivede nové výtlačné potrubí
v celkové délce bezmála 1300m. Obec získala dotaci v řádech mil. korun.
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S vodou bude v budoucnu problém, jen když uvažujeme, že naše republika je ,,střechou Evropy“. Voda
od nás prakticky odtéká na všechny světové strany, ať už vezmeme v úvahu Severní, Černé nebo Baltské
moře.
V Horušanech byla dokončena oprava kanalizace v ulici Na Dolejší, na kterou jsme získali dotaci od
Plzeňského kraje z PSOV PK 2017 – Projekty obcí. Do místního krámu se nám podařilo získat nového
provozovatele a myslím, že je to k lepšímu. Jen to podle mých představ trochu déle trvalo, než se vyřídily
potřebné formality. Komplikovala to i nemoc v rodině nájemce. V ulici Na Dolejší se podařilo vykoupit
skoro všechny uvažované pozemky, abychom mohli zadat projektovou dokumentaci na opravu cesty.
Chybí dotáhnout jen vklady do KN a u dělených pozemků podpisy kupních smluv. Chtěl bych tímto
poděkovat všem občanům, kteří dotčené pozemky prodejem převedli na obec a umožnili tím zrealizovat
tento projekt. Tato místní komunikace si to po těch mnoha letech určitě zaslouží, vždyť se cca 2x do roka
opravují nerovnosti. Už minule jsem psal o vyspravení hráze rybníčku v Lajpcichu. Sám jsem ji 2x hutnil,
ale vždy se to při větších deštích vymele. Opravíme v nejbližším možném termínu a odborně. Přál bych
si ještě v letním termínu vymalovat kulturní zařízení v obou obcích. V Horušanech už došlo také
k výměně plynových ohřívačů na WC, v místním hostinci, za elektrické, které splňují bezpečnostní
normy. Před prodejnu v Horušanech přibudou dvě nové lavičky s popelníkem. Čeká se jen na dodávku.
V Soběkurech se zasíťoval nový stavební obvod a zpevnila se nová komunikace. Pozemky určené ke
stavbě RD jsou v této lokalitě zcela vyprodány. Nyní je k dispozici jen poslední pozemek, o který už byl
také projeven zájem. Byly opět osloveny firmy, aby připravily své nabídky na další etapu zasíťování.
Opravila se cesta k vodojemu na dotaci a opravuje se chodník směr Merklín. Okna v KD byla v havarijním
stavu vyměněna. Na koupališti bylo instalováno nové prkno. Vstup a koupání je na vlastní nebezpečí.
Hodně mě mrzí, že někteří občané osvěžují své miláčky v koupališti, kde se koupou občané. Je to sice
víceúčelová nádrž, ale snad trocha pochopení by neškodila. To už nemluvím o zvířecích výkalech. V těsné
blízkosti nádrže psí WC být nemusí nebo se mýlím?
Informoval jsem Vás už také o územním plánu a jeho zprávě o uplatnění. Územní plán obce Soběkury byl
schválen 10/2013. Nyní po čtyřech letech se zpracovala zpráva o jeho uplatnění. Obec má zájem o
změnu v ÚP hlavně v dalším rozšíření ploch venkovského bydlení v Soběkurech a přístupových cest do
stavebního obvodu v Horušanech. Počítá se i s malým rozšířením ploch technické infrastruktury u
bývalého ZD. Příjezd do Soběkur bude určitě hezčí, než doposud dělá bývalý kravín. Na křižovatce u
Dnešic bude ve státním zájmu rozšířen koridor vysokého napětí, který musí být také zanesen ve změně
ÚP č. 1.
V měsíci srpnu bude zahájena rekonstrukce krajské silnice III/1823, která vede přes obec Soběkury směr
Otěšice. Po složitých jednáních, kdy se vyměnilo po volbách krajské vedení, se nám tento průtah obcí
podařilo prosadit. Příští rok je na programu obnovy průtah směr Merklín a to silnice III/1822. V roce
2018 bude zahrnuta do plánu větších oprav silnice od Dnešic po křižovatku v lese a možná až do Otěšic.
Počítám ale s generální opravou spíše do roku 2020.
Co se týče kultury, tak na jaře proběhla řada akcí, jak setkání důchodců, mimochodem mě v Soběkurech
účast překvapila, tak Myslivecký den, Dětské dny, Vítání občánků v Merklíně na Zámku, Vítání léta
v Horušanech a Zpívaná v Soběkurech na hřišti. Nyní už máme před sebou tradiční poutě.
V závěru chci reagovat na příspěvek paní Janouškové a musím upřímně poznamenat, že některé
nápisy tradičně psané na silnici před domy postrádaly vtipnost, ba některé urážely. A myslím si, že psaní
urážlivých hesel není zrovna na místě. Když už chci psát, tak vtipně nebo nepíši nic. To samé se týká
nočního zvonění v místní kapličce…………………? Píši o Soběkurech.
A v úplném závěru Vám ještě jednou popřeji krásný zbytek léta jménem svým i jménem všech
zastupitelů a těším se na veřejné zasedání, které je plánováno na měsíc září v Horušanech.
Jiří Roud
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
můj dnešní příspěvek do Zpravodaje je spíše jakousi
informací, co nového můžete shlédnout na webových
stránkách obce.
Z fotokronik obce Horušan a zapůjčených fotografií ze
soukromých archivů, jsme zdigitalizovali staré fotografie,
které si nyní můžete prohlédnout na internetových
stránkách obce:
www.sobekury.cz
→ odkaz "fotogalerie" → "Horušany" → "historie"
Jsem přesvědčen, že spousta z vás si rádo zavzpomíná na
své mládí, na prarodiče a ti mladí uvidí, jak to tu dříve
také „žilo“. Zmíním alespoň stanování od Svazarmu,
motocyklové závody v Pecích a Višňovce, či kaštany před
hostincem a mnoho dalšího. Zde malá ukázka:
Zároveň bych chtěl poděkovat panu Jiřímu Volfovi a
rodině Maxových za ochotné zapůjčení zajímavých
fotografií ze soukromého archivu. Zároveň si dovoluji vás
vyzvat, kdo máte doma ještě nějakou další zajímavou
fotografii spojenou s historií obce, o její zapůjčení.
Zdigitalizujeme, vrátíme a všem nám na stránkách obce
zpřístupníme.

Milan Toman

Jubilea 7-9/2017
Soběkury
1. 7. Sedláček Václav
1. 7. Šíma Zdeněk
11. 7. Hrubý Zdeněk
3. 8. Lojdová Dana
8. 8. Pokruta Pavel
19. 8. Voller Josef
20. 8. Tejml Bohumil
28. 8. Fořt Bohumil
4. 9. Hrubá Marie
6. 9. Kroupová Anna
23. 9. Marková Alice

75 let
50 let
50 let
60 let
60 let
70 let
75 let
60 let
75 let
75 let
70 let

Výročí sňatků Soběkury:
2. 8. Karel a Marie Metalovi 50 let

Horušany
17. 8. Hrubá Helena

60 let

Výročí sňatků Horušany:
29. 7. Jan a Miluše Soukupovi
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Shrnutí jarní části sezóny
Jarní část sezóny pro nás začala už začátkem února, kdy jsme se jednou týdně, postupně dvakrát,
scházeli na tréninky. Účast byla vcelku dobrá, a to i přes fakt, že se nám mnoho hráčů teprve
uzdravovalo ze zlomenin a jiných úrazů, které si odnesli z podzimní části. Oproti podzimu došlo v našem
týmu k několika změnám. Do Dnešic odešel Jindra Bešta a do Chlumčan se po půlročním hostování vrátil
brankář Petr Lösch. Naopak přišel Pavel Svoboda, který naposledy hrál za jeden z pražských týmů a
z mládí má zkušenosti i z Bohemians Praha.
Úvod jara se nám celkem vydařil. Prvních šest zápasů jsme vyhráli, i když mnoho zápasů až na penalty,
ale i takové body se počítají. Postupně se nám začali uzdravovat marodi po podzimních úrazech a
chvílemi se měnila kopaná ve fotbal. Nejlepší zápas jsme odehráli proti plzeňské Letné, kde hraje několik
bývalých divizních hráčů. My se sešli v nejsilnější sestavě a dokázali jsme si, že když budeme poctivě
chodit, můžeme porážet každého. Poslední čtyři zápasy už to bylo s docházkou horší. Se suverénem
z Blovic se s prohrou i počítalo, ale zbylé tři prohry byly zapříčiněné špatnou docházkou na zápasy.
Pravdou je, že často za to mohla opět zranění.
Přípravu na novou sezónu začneme na přelomu července/srpna. Naším cílem je přivést jednoho až dva
hráče, abychom se vyhnuli problémům s malým počtem hráčů na zápasech. V soutěži nezáleží až tak na
pořadí, na kterém se budeme nacházet, ale aby lidi bavilo na fotbal do Soběkur chodit a měli z něho
alespoň trošku radost v této celkové složité situaci ve fotbalu. Díky aféře, která momentálně probíhá
v českém fotbalu, nepřišly dotace, od FAČRu, které byly pro náš klub důležité. Podle posledního setkání
s fotbalovými orgány se jich možná ani nedočkáme, jelikož budou pro fotbal značně pokrácené a podle
fotbalové vrchnosti se vesnické kluby bez nich obejdou a důležité je podporovat regionální a větší kluby.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům a fanouškům. Přestože hrajeme pouze „pralesní“
ligu a místo fotbalu občas předvádíme opravdu jen kopanou, chodí nás podporovat mnoho lidí a řekl
bych, že návštěvnost na fotbalových zápasech je jedna z nejvyšších v soutěži. Velké díky patří také obci
Soběkury, která nás podporuje a vykonává pro nás služby, které by nebyly v našich silách zvládnout.
… 27. srpna se budeme na všechny těšit při prvním mistrovském utkání nové sezóny.
Radek Duchek - TJ Sokol Soběkury

Hlídání májky v obci Soběkury
Když jsme se po 27. letech vrátili zpátky do Soběkur, myslela jsem si, že to bude stejné jako předtím a
doufala, že i lepší. NENÍ!!
Mládež, která postupně vyrostla do dospělosti se chová jako kdyby to v Soběkurech osvobodila
/samozřejmě, že ne všichni/, ale k věci. Z 30. 4. 2017 na 1. 5. 2017 se hlídá celou noc májka a bohužel se
chodí také psát před domy. Před domem č. 113 – vloni komínová dýmovnice /přesto, že se jiným z
komína kouří víc, a to podstatně víc /vzala jsem to. Letos – co nám napsali, nemůžu ani napsat / ti kteří
to psali a ti, kteří si to přečetli, vědí, co tam bylo/to nás fakt dost urazilo. Jestli má někdo s námi
problém, ať zazvoní a řekne co má na srdci. S nikým jsme žádný konflikt neměli, tak nevíme, co si máme
myslet. Ti, co to psali, zatím v životě sami nic nedokázali – že by to bylo špatnou výchovou??
Vzkaz pro pisálky – vy dva co jste to psali, mimochodem tátové od dětí, můžete se zastavit a říct, co vám
vadí a vezměte s sebou i ty dvě dívky co s vámi byly a při psaní vám u toho tančily.
Janoušková, Soběkury 113
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Dětský šipkový turnaj
Další, v pořadí již čtvrtý ročník dětského šipkového turnaje, pořádaného šipkařským klubem
ŠK KD Soběkury, se uskutečnil v Kulturním domě Soběkury v neděli 23. dubna 2017.
Stejně jako v loňském roce, i letos se k šipkařskému klání přihlásilo celkem 17 dětí, které byly
rozděleny do třech kategorií podle věku.
Po napínavých bojích byly všem zúčastněným rozdány sladké odměny, třem nejlepším v každé
kategorii pak na památku i medaile.
V kategoriích starších chlapců své vítězství opět obhájil Ondra Strejc a získal své čtvrté vítězství.
V kategorii dívek své první vítězství získala Veronika Strejcová. Mezi nejmladšími vybojoval titul Kuba
Bouchal, který zároveň získal speciální cenu pro hráče s nejvyšším bodovým ziskem v jedné hře.
Přehled medailistů:
Nejmenší děti: 1. místo: Kuba Bouchal
2. místo: Eliška Rybáčková
3. místo: Linda Vollerová
Starší kluci:
1. místo: Ondra Strejc
2. místo: Adam Baumrukr
3. místo: Michal Vacík
Starší dívky:
1. místo: Veronika Strejcová
2. místo: Jitka Vacíková
3. místo: Michaela Hrdinová

Turnaj se opět vydařil, spokojeni byli organizátoři, všichni účastníci i jejich doprovod. Rád bych
všem poděkoval za účast a budu se těšit opět za rok.
Ligové soutěže
Hlavní ligová soutěž – prolínací soutěž C a D ligy Plzeň
Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol

V

VP R PP

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Hrášci Klatovy

14 13 0 0 0

1 0 172 : 80 380 : 224

39

2.

Ošklibar Plzeň

14 9

0 0 0

5 0 134 : 118 312 : 292

27

3.

BSOD 334 01 "Z" Přeštice

14 7

1 0 1

5 0 130 : 124 321 : 307

24

4.

Saint Tropez 22 Plzeň "B"

14 6

1 0 1

6 0 129 : 125 314 : 294

21

5.

KD Soběkury

14 6

0 0 2

6 0 121 : 133 308 : 321

20

6.

Podbrdští medvědi

14 4

2 0 0

8 0 116 : 138 284 : 333

16

7.

Chřestýšovci Plzeň "B"

14 4

0 0 0 10 0 111 : 141 278 : 336

12

8.

Kameňák Plzeň "C"

14 1

2 0 2

9

9 0 101 : 155 260 : 350

Tým KD Soběkury po odehrání základní části bojoval v prolínací soutěži o setrvání v C lize. Po
slabším začátku jsme se po polovině soutěže pohybovali s pouhými 7 body v sestupovém pásmu, ale ve
druhé polovině jsme zabojovali a s konečným ziskem 20 bodů jsme atakovali horní polovinu tabulky.
Takže nakonec můžeme být spokojeni s tím, že jsme zachovali příslušnost v C lize i pro další sezónu.
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1. ženská liga Plzeň
Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol

V

VP R PP

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Skeletonky Plzeň

16 14 1 0 0

1 0 110 : 51 238 : 149

44

2.

Škorpionky Plzeň

16 11 2 0 2

1 0 101 : 63 233 : 159

39

3.

KOKOSKI Plzeň

16 8

2 0 3

3 0 89 : 76 213 : 185

31

4.

Ďáblice Plzeň

16 7

2 0 1

6 0 85 : 78 210 : 187

26

5.

ZomBee Soběkury

16 4

4 0 3

5 0 85 : 82 196 : 200

23

6.

Úletky Křimice

16 6

0 0 2

8 0 77 : 85 190 : 200

20

7.

Pevná ručka Stod

16 5

1 0 2

8 0 73 : 90 171 : 204

19

8.

Hvězdy z Chodova

16 2

2 0 0 12 0 59 : 103 166 : 230

10

o.COW.y Plzeň
16 1 0 0 1 13 1 55 : 106 130 : 233 1
V ženské lize vzrostl oproti minulé sezóně počet týmů o polovinu. V této nabité konkurenci se
naše děvčata neztratila a umístila se uprostřed tabulky na pěkném pátém místě.
9.

Plánované akce v druhé polovině roku 2017
Šipkový turnaj pro dospělé – vzhledem k tomu, že termínová listina soutěže byla značně nabitá,
nepovedlo se nám najít vhodný termín pro pořádání turnaje pro dospělé v jarních měsících. Konání
turnaje plánujeme na podzim, kdy oslaví své kulaté 60. narozeniny předseda klubu Vladimír Strejc a
turnaj bude zároveň oslavou jeho životního jubilea.
Vánoční bál - hlavní akcí v závěru roku bude jako obvykle Vánoční šipkařský bál, konaný na 1. svátek
vánoční 25. prosince od 20:00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát stejně jako v minulých letech Malá
muzika Nauše Pepíka.
Podrobnější informace o šipkových soutěžích, týmech atd. lze nalézt na internetových stránkách
www.sipky.org. Informace o šipkařském klubu můžete nalézt na internetových stránkách Obce
Soběkury.
Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák

Akce 7 - 9/2017
10. 9. Pouť v Horušanech
17. 9. Pouť v Soběkurech

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907

7

Fotky z akcí

4/2017-Stavění májky v Horušanech

4/2017-Pískování obrázků v Soběkurech
4/2017-Velikonoční aranžování v Horušanech

4/2017-Stavění májky v Soběkurech

4/2017-Velikonoční rachání v Soběkurech
4/2017-Velikonoční rachání v Horušanech

Vlevo a vpravo:
5/2017-Setkání s myslivci v Horušanech
Dole - vlevo a uprostřed:
6/2017 – Dětský den v Horušanech
Dole - vpravo:
7/2017-Vítání léta v Horušanech

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907

8

Fotky z prací

Nahoře: 3/2017-Křížek u cesty na Přestavlky – vyčištěn
Rodinou Vollerových od náletů a trní
Vpravo: 6/2017-Opravená cesta k vodojemu v Soběkurech

Narození
Ema Černá ze Soběkur
Měřila 50 cm, vážila 3400 g
narodila se 30. 3. 2017

Noviny připravila: Lenka Váchal Fejtlová

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907

