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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
předně Vás chci, tak jako vždy, upřímně pozdravit. Jak čas plyne, tak už tady máme zase podzim.
Podzimní rovnodennost už máme za sebou a nyní už nastal astronomický podzim. Stalo se tak 23. 9.
přibližně ve 3:53hod. Sice není ještě listopad, máme teprve počátek října, ale listí už ze stromů znatelně
opadává. Většina z nás už má za sebou čas dovolených. Na nedostatek teplého počasí si tento rok nikdo
z nás nemůže stěžovat. Sluníčka jsme si určitě všichni užili dosytosti. Takové dlouhé léto již dlouho
nepamatuji. Tráva byla úplně spálená. S koupáním se započalo v červnu, někdo dříve a ještě nyní
koncem září vidím lidi v koupališti. Já osobně moc otužilý nejsem. V tomto ročním období se k nám vrací
takzvané ,,Babí léto“. Nevím, jestli jsme ho už neměli, ale podle pranostiky by mělo být právě nyní. Na
Moravě se někde říká také,,Václavské léto“, v Americe například ,,Indiánské léto“. V této době jsou
charakteristická chladnější rána s častým výskytem ranních mlh. Dny jsou teplé a poletují drobné
částečky jakoby pavučin. Den už je výrazně kratší. U jelení zvěře nastává čas říje.
Co se týče kulturního života v našich obcích, tak všechny plánované akce na letní období jak
v Horušanech, tak i v Soběkurech zdárně proběhly. Zdařilo se hlavně počasí, protože všechny letní akce
se konaly v přírodě. Jen Pouťová zábava v Horušanech se konala v místním hostinci. Naopak Pouťová
zábava v Soběkurech se snad poprvé konala venku. Tento termín už bylo večer chladněji, ale to nijak
neovlivnilo dobrou náladu těch občanů, kteří přišli. A že jich nebylo zrovna málo. Oslavy 130. výročí
založení SDH v Soběkurech se také vydařily. Na večerní zábavě byla velká účast - bezmála 300 lidí. To už
dlouho v Soběkurech nepamatuji. Ještě bych připomněl Vítání léta v Horušanech, též skvělá akce, která
se vždy protáhne do druhého dne. Prostě skutečně to pravé vítání. Vydařil se i hasičský Memoriál Luboše
Kadeřábka. Za pořádání těchto akcí patří velký dík obětavým pořadatelům, organizátorům a majitelům
pozemků za pronajatý prostor. V budoucnu by se dalo uvažovat a myslím, že by to bylo při zájmu občanů
reálné, o zájezdech na kulturní akce určené nejen dospělým. Mám na mysli opakování zájezdů pro děti
nebo tematický zájezd na jižní Moravu i do návštěvnických prostor největšího pivovaru v ČR.
Dále vás chci naposledy ve zkratce informovat o průběhu stavebních prací a akcí, které jsou v běhu, u
kterých se tvoří projektová dokumentace a kde se připravuje zadání projektové dokumentace. Změna
územního plánu č. 1 byla zadána projektové kanceláři. S touto změnou úzce souvisí vytýčení stavebních
pozemků, přístup na ně v Horušanech i v Soběkurech. Dále pak směna a výkup pozemků v Horušanech.
Vše je zaměřeno, jen dělení vázne na územní studii. Místní komunikace Na Dolejší už také probíhá
stavebním řízením. Doufám, že se nezasekneme. Projektová dokumentace na víceúčelový objekt
v Soběkurech je v plném proudu. Nyní se řešilo napojení s ČEZem. Přívod vody je vyřešen. Na všem se
intenzivně pracuje. Napojení chodníků a vjezdů je ve fázi stavebního povolení. V nejbližší době bude
podepsána smlouva s poskytovatelem dotace a vyhlášeno výběrové řízení na výběr dodavatele
stavebních prací. Důležitou dokončenou akcí s velkým významem pro obě obce je napojení nových vrtů
HV4 a HV5. Při dnešních výkyvech klimatu byla tato mnohamilionová investice správným krokem
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k zajištění dostatku pitné vody pro naše občany. Stále se opakuji, když píši, že se potýkáme
celorepublikově s nedostatkem podzemní vody, jejíž deficit se poslední roky zvětšuje. V některých
oblastech odběry podzemních vod dosahují kritické úrovně. Takže je zapotřebí s podzemní vodou šetřit,
dodržovat limity pro čerpání podzemní vody hlavně v oblastech s jejím nedostatkem a se stejnými
geologicko – hydrogeologickými poměry. Aktuální sucho podmiňuje, že se zásoby podzemní vody
nedoplňují dostatečně v pravidelném ročním cyklu. Myslím, že zásobu pitné vody máme pro obě obce
vyřešenu, ale to neznamená, že se s vodou nemusí dobře hospodařit. Nejbližší akcí, vzhledem
k připravenosti, by měl být chodník a doplnění vjezdů směrem na Otěšice v Soběkurech. Souběžně pak
výměna oken a dveří na OÚ v Horušanech, případně dovýměna na místním hostinci. Uvažuje se o
prodloužení chodníku ke sběrnému dvoru v Horušanech. Pokračovat by měla směna a výkup pozemků
v Horušanech ohledně přístupu do stavebního obvodu. Už jsem zmiňoval, že to úzce souvisí se změnou
územního plánu, to samé v Soběkurech. Nutná je výměna střešní krytiny na KD v Soběkurech. Zatéká na
balkon a do zasedací místnosti OÚ a takto bych mohl pokračovat, ale to už bude v kompetenci příštího
nově zvoleného zastupitelstva.
Nebudu se již více rozepisovat, jen bych chtěl ještě poznamenat, že větší investice včetně oprav činily za
předchozí čtyřleté období bezmála 35,5 mil. korun, z toho na dotacích jsme získali necelých 23 mil.
korun. Největší částky byly investovány do místních komunikací v obou obcích, zasíťování nového
stavebního obvodu v Soběkurech, do zprovoznění vrtů, opravy kanalizace v Horušanech a údržby
obecního majetku. K dnešnímu dni jsou, a to hlavně z důvodu zasíťování, veškeré stavební pozemky
v Soběkurech vyprodány. Musím podotknout, že zasíťování pozemků bylo zcela v naší režii. V roce 2014
jsem nevěřil, že to všechno uplatíme. Myslím si, že nyní je obec v dobré finanční situaci a může si směle
spřádat další plány rozvoje.
V závěru bych chtěl současným zastupitelům a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na chodu
obecního úřadu poděkovat za odvedenou práci a spolupráci v předešlém čtyřletém volebním období.
Bývalému zastupitelstvu patří také dík za získané finanční prostředky a přípravu projektů, na které
současné zastupitelstvo navázalo a dotáhlo do zdárného konce. Osobně si vážím všech slušných,
poctivých a pracovitých lidí, kteří se podílí na rozvoji našich obcí, ale nejen na rozvoji a znovu opakuji,
velký dík patří organizátorům a pořadatelům všech akcí kde se všichni včetně našich dětí, dobře baví, a
to je to pravé co občany sbližuje. A v úplném závěru Vám všem spoluobčanům přeji hodně zdraví, lásky,
ohleduplnosti, pohody v současném i dalším životě a doufám, že se budeme i nadále setkávat nejen při
oficiálních příležitostech.
Jiří Roud, Váš starosta

Jubilea
V následujících měsících roku 2018 oslaví významná životní jubilea a výročí tito občané našich obcí:
Soběkury

Horušany

ŘÍJEN:
Regner Vladimír, Svoboda Miloslav

ŘÍJEN:
Šašková Hana

LISTOPAD:
Hrubý Petr, Hrubá Božena
Strejcová Hana

LISTOPAD
Čechurová Miroslava

PROSINEC:
Schmiedlová Anna, Fořtová Ilsa
Vokounová Alena, Klinerová Miloslava

PROSINEC:
Šlegl Jiří
Jindřichová Jaroslava
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Šipkařský klub - ŠK KD Soběkury
Ligové soutěže
KD Soběkury – prolínací soutěž C a D ligy o postup/sestup
Hlavní tým ŠK KD Soběkury zejména ve druhé části nadstavby výrazně zlepšil své výkony a
nakonec obsadil krásné třetí místo v tabulce, což značí, že bude i v příští sezóně hrát C. ligu Plzeňského
kraje. Tým svými výkony táhli zejména Víťa Fišer a Vláďa Strejc mladší, kteří nakonec obsadili druhé,
resp. třetí místo ve statistice hráčů. Ostatní také svojí „troškou do mlýna“ přispěli, takže v týmu panuje
spokojenost a chuť do další sezóny.
Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

Slováci Plzeň

14 11 0 0 1

2 0 168 : 85 379 : 215

37

2.

Saint Tropez 22 Plzeň "B"

14

9

0 0 2

3 0 155 : 99 353 : 259

32

3.

KD Soběkury

14

7

3 0 1

3 0 137 : 119 323 : 295

29

4.

Chřestýšovci Plzeň "B"

14

5

5 0 0

4 0 142 : 115 330 : 284

27

5.

Rudolf Jelínek Chlumčany

14

6

0 0 2

6 0 113 : 141 277 : 336

21

6.

Podbrdští medvědi Vlčice

14

3

2 0 1

8 0 123 : 132 312 : 313

16

7.

Drtič Sedliště

14

2

0 0 2 10 0 88 : 166 235 : 375

8

8.

Mistři vrhu Nepomuk

14

3

0 0 1

7

9 1 92 : 161 232 : 364

ZomBee Soběkury - ženská liga Plzeňsko a Chodsko
Děvčata nakonec v závěru sezóny zabodovala, unikla z posledního místa v tabulce a pouze o
vzájemné zápasy skončila na pátém místě. I jim patří gratulace a dík za reprezentaci Soběkur mezi
šipkařkami v Plzeňském kraji.
Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol

V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1.

Dablérky Plzeň

12 11

0

0

0

1 0 84 : 36 187 : 111

33

2.

Škorpionky Plzeň

12

8

2

0

0

1 1 74 : 48 162 : 128

25

3.

Pevná ručka Stod

12

6

0

0

2

4 0 64 : 58 153 : 137

20

4.

Ďáblice Plzeň

12

4

0

0

1

7 0 49 : 72 123 : 162

13

5.

ZomBee Soběkury

12

4

0

0

1

7 0 61 : 60 145 : 146

13

6.

Úletky Křimice

12

2

2

0

0

8 0 45 : 77 121 : 176

10

7.

Hvězdy z Chodova

12

2

1

0

1

8 0 48 : 74 133 : 164

9

Dětský šipkový turnaj
Pátý ročník dětského šipkového turnaje se uskutečnil v Kulturním domě Soběkury v neděli
17. června 2018.
Tentokrát se turnaje zúčastnilo celkem 16 dětí tradičně rozdělených do třech kategorií – dívky,
kluci a smíšená kategorie pro nejmenší.
Všichni zúčastnění statečně bojovali a každý účastník si odnesl něco dobrého jako odměnu za
předvedené výkony. Tři nejlepší v každé kategorii pak na památku dostali také medaile.
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V kategoriích starších chlapců své vítězství již popáté obhájil Ondra Strejc. V kategorii dívek své
první vítězství získala Linda Vollerová, mezi nejmladšími své loňské vítězství obhájil Kuba Bouchal, který
opět získal speciální cenu pro hráče s nejvyšším bodovým ziskem v jedné hře.
Přehled medailistů:
Nejmenší děti:

Starší kluci:

Starší dívky:

1. místo: Kuba Bouchal
2. místo: Vítek Voller
3. místo: Matěj Sládek
1. místo: Ondra Strejc
2. místo: Filip Hanc
3. místo: Standa Kadeřábek
1. místo: Linda Vollerová
2. místo: Katka Hrdinová
3. místo: Veronika Strejcová

Narozeninový turnaj
Aby nepřišli zkrátka ani dospělí, uspořádali jsme další narozeninový turnaj, jelikož se nám v klubu
opět sešly dvojí narozeniny. Kulatiny Víti Fišera (40) a 28. narozeniny jeho životní partnerky Mirky
Hodanové. Po sedmihodinovém zápolení nakonec jako vítěz vyšel Vladimír Pluhař alias „Řízek“, mezi
ženami zvítězila Mirka Kindlová.

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 10 - 12/2018
 17. 11. Lampionový průvod – Soběkury
 17. 11. Lampionový průvod – Horušany
 24. 11. Vánoční aranžování – hostinec v Horušanech
 25. 11. Vánoční dílna – zasedací místnost OÚ Soběkury
 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu – Soběkury
 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu – Horušany
 7. 12. Mikulášská zábava pro dospělé – KD Soběkury
 8. 12. Mikulášská besídka – KD Soběkury
 9. 12. Mikulášská besídka – hostinec v Horušanech
 14. 12. Vánoční koncert (Tomáš Vaněk) – KD Soběkury
 25. 12. Šipkařský ples – KD Soběkury
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Pozvánka na Vánoční koncert v Soběkurech
Rádi bychom Vás pozvali na Vánoční koncert pražského zpěváka a herce Tomáše
Vaňka.
Úvodem dovolte, abychom Vám Tomáše trošku představili.
Jedná se o velmi nadaného a talentovaného mladého herce a zpěváka. Jeho
umělecká minulost je velice pestrá.
V televizi jste ho mohli vidět např. ve filmu Gympl, dále v Cestě do lesa, Ulovit
miliardáře a Vejška.
Ze seriálů např. Svatby v Benátkách a Modrý kód.
Dále ztvárnil role v muzikálech Já, Francois Villon (Divadlo Na Jezerce) nebo Sedmero havranů (Divadlo
Semafor).
Objevil se v kultovním americkém muzikálu Rent v hlavní roli Marka Cohena (v původní anglické verzi v
Divadle Na Prádle, později v téže roli v české verzi Miluj, žij a plať - Rent!).
Nastudoval roli Jeana Druetta v původním českém muzikálu Antoinetta – královna Francie (Divadlo
Hybernia).
Dále odehrál roli Raoula v prvním českém uvedení Fantoma opery (Divadlo Goja Music Hall). Od září 2018
můžeme vidět Tomáše v této roli znovu.
V Shakespearově Mnoho povyku pro nic v rámci Letních shakespearovských slavností ztvárňuje v režii Jiřího
Menzela postavu Claudia.
Ve světové premiéře a anglickém nastudování muzikálu Ray Bradbury´s 2116 uváděném v Divadle Semafor
nastudoval dvojroli Mr. Marrionette / Albert Brock, za kterou byl odměněn širší nominací na Cenu Thálie
2016.
Dále mezi jeho role patří Buck Barrow v Bonnie & Clyde (Hudební divadlo Karlín) a Herbert von Krolock v
Plesu upírů (Goja Music Hall) – který byl uváděn do půlky června roku 2018.
V současné době též Tomáš exceluje ve vynikajícím muzikálu Johnathana Larsona - Tick Tick Boom (Divadlo
Na Prádle).
Svůj krásný hlas uplatňuje též v rozhlase a v dabingu.
Koncert se uskuteční v pátek 14. 12. 2018 od 19. 00 hod v KD v Soběkurech.
Večer Vám Tomáš zpříjemní koledami i nějakým tím muzikálovým kouskem.
Jelikož se jedná o větší a náročnější akci, budou lístky prodávány pouze v předprodeji a to kdykoliv do
12. 12. 2018. Cena vstupenky/místenky, se pohybuje od 200 Kč do 300 Kč na osobu. Vstupenky si můžete
zakoupit u Lenky Váchal Fejtlové v Soběkurech. Popř. možná domluva na tel. č. 723 133 691.
Případné informace obdržíte i na Obecním úřadě v Soběkurech.
Lenka Váchal Fejtlová

Fantom opery

Tick Tick Boom

Ples upírů
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Fotky z akcí

7/2018 – Vítání léta v Horušanech

7/2018 – Zpívaná v Soběkurech

7/2018 – 130. výročí založení SDH v Soběkurech

Narození
Julie Kubešová ze Soběkur
vážila 1420 g
narodila se 29. 7. 2018

Ema Bouchalová ze Soběkur
vážila 3300 g, měřil 50 cm
narodila se 18. 7. 2018
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