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ZPRAVODAJ
Soběkury - Horušany
2015
Cena výtisku: 5 Kč

Vydání: 2/2015

Akce 7 - 10/2015
25. 7. Branný den pro děti – hřiště Soběkury (pořádají SDH a TJ Sokol)
8. 8. Zpívaná – hřiště Soběkury (pořádají Soběbaby)
15. 8. Hasičský memoriál – hřiště Soběkury (pořádá SDH)
12. 9. Pouťová zábava – hostinec v Horušanech
13. 9. Pouťový fotbal, ženatí x svobodní – Horušany
19. 9. Pouťová zábava v Soběkurech
3. 10. C. K. Kuchyně – hostinec v Horušanech (pořádá Sdružení občanů)
10. 10. Setkání rodáků – KD Soběkury

Narození
Lucie Maxová z Horušan
měřila 47 cm, vážila 2660 g
narodila se 19. 4. 2015
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, zastupitelé obce,
předem se omlouvám za mírné zdržení při vydání našeho zpravodaje. Jak je vidět, tak tady máme
konečně léto, čas dovolených, pro mladší generaci očekávané školní prázdniny a pro zemědělce blížící se
čas sklizně. V některých oblastech už žně začaly.
Od posledního vydání zpravodaje se v našich obcích udála celá řada akcí počínaje setkáním důchodců
v Horušanech, posléze v Soběkurech, stavění májí, dětské dny, rodáci v Horušanech a v neposlední řadě
tradiční fotbalový turnaj ,,Zlatá pípa“ v Soběkurech.
V Horušanech dostal nový kabát obecní úřad, hostinec, prodejna a kaplička. V budoucnu je nutné
vyměnit střešní krytinu na hostinci a prodejně. Nyní se opravilo jen to nejnutnější, aby nezatékalo.
Nejrozsáhlejší akcí však byla modernizace místních komunikací v Soběkurech. Do výběrového řízení se
přihlásilo dvanáct firem. Podle nejpřísnějších kritérií, která jsme mohli v zadávacím řízení nastavit, byla
vybrána firma Silnice Horšovský Týn a. s., která nabídla i nejnižší cenu. Jelikož jsme na dotační titul byli
vybráni jako náhradníci, tak bylo na vše, myslím tím i výběrové řízení, málo času. Na samotnou fyzickou
realizaci celého projektu byly necelé tři měsíce.
Stavební firma měla přímo raketový nástup. Během dvou dní byl vyfrézován veškerý zájmový povrch.
Pak tempo poněkud zvolnilo a začal jsem mít obavy, aby zhotovitel byl schopen dodržet termín předání
stavby. Upozorňoval jsem na tuto skutečnost při každém kontrolním dni, až byl stavbyvedoucí ze mě
nervózní. Bagrování a další práce s tím spojené, např. kanalizační vpusti, už tak rychle nepostupují, musí
se dávat pozor na inženýrské sítě. Odvoz materiálu zabere mnoho času, nehledě na to, že se musí zpět
materiál dodat. Na všech dotčených komunikacích byly průběžně prováděny zkoušky únosnosti, které
byly pro běžný provoz vyhovující. Řekl bych, že únosnost je předimenzována. V některých místech nám
dělala problém podzemní voda. Snad s tím nebude v budoucnu při velkých deštích žádný problém.
Přísloví praví: Když se kácí les, létají třísky. Myslím si, že parkování osobních automobilů a svoz odpadů
byl dostatečně zajištěn. Přístupové cesty pro IZS také. Přesto někteří občané byli netrpěliví a jezdili se
svým miláčkem až do domu. Samozřejmě, když se hloubí jáma, vypadá to nepěkně, ale když se začíná
postupně vyplňovat, je to veselejší. Připomínky a názory občanů nebraly konce. Vždyť se mohli všichni
vyjádřit už dříve a připomínkovat projekt. V rámci možností a dodržení projektu jsem se snažil nejen já,
ale i Josef Fikrle, se kterým jsme nachodili kilometry, vyhovět všem, kteří byli zasaženi stavbou. Jeden to
chtěl tak, druhý onak a nešlo by to takhle? Věřte mi, bylo to vyčerpávající, nikoho jsem
neupřednostňoval, vyhotovení a postup prací jsem nechal jen a jen na stavební firmě. Někteří
spoluobčané by za neustálou aktivitu a připomínkování zasloužili medaili. Ať mi prominou, ale jejich
jména nebudu zveřejňovat. Po vzoru cyklistického závodu le Tour de France by měli právo nosit
puntíkatý dres………………..
Samozřejmě stavba se sebou přináší i negativní vlivy. Komunikace, které nebyly konkrétně zasaženy
stavbou, ale používaly se v rámci stavby, si zaslouží opravu a rekonstrukci. Občany, u kterých se něco
stavbou porušilo, poničilo, prosím o shovívavost a strpení. Vše bude vyřešeno.
Chci se ještě zmínit, že v rámci stavby byl prodloužen plyn, voda a kanalizace v NSO. Bez této investice by
nebylo možno v nejbližší době zasíťovat parcely a rozvoj obce by se značně přibrzdil. Navíc na návsi jsme
zhotovili tři sjezdy, které nebyly v projektu, ale byly uvedeny a vyčísleny v dodatku ke smlouvě. Celá
stavba probíhala pouze na obecních pozemcích.
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V současné době už jsou práce ukončené, je zkolaudováno a řeší se administrace projektu, která má být
odevzdána na dotační orgán do konce července se žádostí o proplacení. Myslím si, že zhotovitelská firma
se této akce zhostila na výbornou, komunikace byla na velmi dobré úrovni a dovolím si tvrdit, že
takových firem, které by tak rozsáhlou akci, v tak krátké době zvládly, není mnoho.
Vážení spoluobčané, určitě je Vaše blízké okolí, mám na mysli okolí dotčené stavbou, v lepším stavu než
v minulosti. Potěšilo by nejen mě, kdyby každý před svým domem použil hrabičky a po zatravnění 3x
přejel sekačkou v travnatém pásu v délce cca 15m. Předem za tuto maličkost jménem obecního úřadu
děkuji, těm co už takhle po léta činí mnohonásobné díky.
V blízké době zbývá vyřešit zatáčku na návsi, opravu cesty v Horušanech a pokračování cesty ,,Na
Dolejší“. V řešení je stále i skládka nebo shromaždiště st. suti. Vše už mohlo být vyřešeno nebýt
dobrodince jednoho z Vás občanů, který navíc nemá tu odvahu se pod udání podepsat. Já se
konfrontace nebojím, každý může kdykoli přijít na obecní úřad, vše lze vyřešit. Říká se, že za vše si
mohou lidé sami. Když bychom nechtěli situaci řešit, tak by si měl každý občan likvidovat své
vyprodukované odpady dle zákona o odpadech, tedy sám (skl. Vysoká). Ale to nechceme, jediné co
chceme je udělat službu lidem a zřídit skládku dle daných pravidel. Pokud si dobře vzpomínám, tak
tenhle problém se dlouhá léta v obci neřešil. Skládkování chceme vyřešit rekultivací a změnou využití
území v objektu bývalé cihelny na pozemku paní Staňkové. Pozemek je zaměřen, je připravena
dokumentace i smlouva s majitelem pozemku. V tomto prostoru jsme náletové dřeviny vykáceli a po
zavezení počítáme se znovu osázením. Prostředí se v této lokalitě určitě zlepší. Už v minulém čísle
zpravodaje jsem psal, že legalizace skládky nebo chcete-li shromažďování st. odpadu je běh na dlouhou
trať. Chtěli jsme to udělat jinou formou co povoluje zákon, ale bohužel…… Zatím je ukládání stavebního
odpadu v této lokalitě přísně zakázáno.
Doufám, že už ,,Škodíci“ přestanou řádit a uvědomí si, že je to i pro ně a pro jejich spoluobčany.
Nedávno se řešila KČOV v Horušanech za přítomnosti provozovatele, mé, občanky Horušan, zhotovitele
a odborníka, který má letité zkušenosti s provozováním KČOV. Vcelku neshledal na kořenové čistírně
odpadních vod zásadní nedostatky. Doporučil provozovateli sekat kořenová pole dříve, koncem února a
v případě, nebude-li mrznout, trávu řádně vyhrabat. Zřejmě bude zapotřebí rostliny doplnit a
dvouděložné rostliny, které dusí ty ostatní, zlikvidovat. Je nutné zlikvidovat i náletové dřeviny.
KČOV v Soběkurech je prý vzorová, co se týče kořenových polí. To, že na koncích už to roste méně, je
způsobeno nedostatkem výživy, kterou si vezmou převážně rostliny blíže přítoku. Ale i přes tento
handicap rostliny pouští. Tohle by nás moc netrápilo, ale spíše mi leží v hlavě sklony a nátok do celé
,,kořenovky“. Po domluvě s provozovatelem jsem sepsal oficiální reklamaci a zaslal ji na adresu
zhotovitele. Důležité místo při chodu KČOV zastává i obsluha, která musí v pravidelných intervalech čistit
síta a udržovat i okolí KČOV v bezvadném stavu. To platí pro obě KČOV stejně.
Závěrem bych se chtěl zmínit o příjemnějších věcech. Povedlo se zdarma nainstalovat i provozovat
internetové připojení na hřišti v Soběkurech. Dle nových fotbalových směrnic bude internet potřebovat
každý oddíl i v těchto nižších soutěžích. Kde na to oddíly mají brát peníze? Posílen bude i internet
v Horušanech.
A v úplném závěru bych všem spoluobčanům, zastupitelům chtěl popřát příjemné prožití dovolených,
celého léta, sluníčka. Spoluobčané, mějte se rádi, respektujte se navzájem a udržujte sousedské vztahy
na přijatelné úrovni hodné dospělých lidí.

Mgr. Jiří Roud
starosta obce
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte mi vzpomínku na soběkurského rodáka, nadporučíka Václava Roberta
Bozděcha. Narodil se 15. 7. 1912 v Soběkurech. Vyučil se zámečníkem, ještě před válkou se stává
vojákem z povolání a působí jako učitel palubních střelců. Jeho cesta do Velké Británie vedla přes Polsko
a Francii, kde krátký čas létal na letounu Potez 633 jako střelec a pozorovatel.
Dne 12. února 1940 byl jeho letoun sestřelen. Právě v tento den nachází v opuštěné vesnici Beinheim
malé zubožené štěně, které se stává Bozděchovým nerozlučným kamarádem a následně bojovým
druhem. Antis, jak Bozděch svého psího kamaráda pojmenoval, je brán na všechny lety se svým pánem,
což si velmi oblíbil. Vždy klidně ležel u nohou svého pána ve střelecké věži letadla. Stává se tak
příslušníkem čs. armády v anglickém Cholmondeley. Dokonce mu byla ušita vojenským krejčím jeho
vlastní kyslíková maska. Za vynikající odvahu, oddanost a záchranu lidských životů při službě v Anglii a
dalších místech byla Antisovi udělena medaile Marie Dickinové, která je obdobou Viktoriina kříže pro
lidské hrdiny.
Nadporučík Bozděch se v roce 1945 vrací do ČSR, kde se oženil a narodil se mu syn, kterému byl za
kmotra Jan Masaryk. V roce 1948 je tento statečný člověk označen za zrádce lidu a tak utíká spolu
s Antisem do americké zóny v Německu. Odtud se dostávají opět do Velké Británie, kde nastupují službu
v řadách královského letectva.
Bozděch se stal autorem i několika knížek – Gentlemani soumraku a Souboj s osudem.
Václav Robert Bozděch umírá 27. 2. 1980 v Devonu. V rámci rehabilitací byl po roce 1989 povýšen na
plukovníka in memoriam.
Milan Toman
místostarosta obce

Kulturní komise Soběkury
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravila v tomto letním období a seznámila s kulturními akcemi, které
od března v našich obcích proběhly.
Dne 11. dubna oslavili setkání soběkurští důchodci za doprovodu hudební skupiny p. Bezvody. Bohužel
kvůli zdravotnímu stavu pana kapelníka byla akce předčasně ukončena.
30. dubna se v obou obcích stavěly tradiční májky. Kvůli chladnému počasí se sešlo méně lidí než
v předchozích letech. Oslavy vyvrcholily v Horušanech prvomájovým průvodem.
30. května se v obou obcích slavil Den dětí. V Soběkurech se o to postaral spolek Soběbaby, čímž jim
srdečně děkuji za krásnou akci pro děti.
Setkání rodáků v Horušanech proběhlo 6. června za velmi hojné účasti. O kulturní program se postaral
Stodský dudáček a hudební skupina Asfalt. Akce byla velice zdařilá. Děkuji všem, kteří se na přípravě
podíleli.
13. června jsme na zámečku v Merklíně přivítali nové občánky našich obcí. Celkem jich bylo osm. Pět ze
Soběkur a tři z Horušan. Na kulturním programu se podíleli žáci ze ZŠ Merklín. Bylo to velmi milé setkání.
Na závěr bych vám chtěla popřát krásné léto plné pohody a těším se na vás na dalších společných akcích.
Romana Tykalová – předsedkyně kulturní komise
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Kulturní komise Horušany
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a opět jménem kulturní komise při OÚ zrekapituloval akce, které v
uplynulém jarním čtvrtletí proběhly v Horušanech.
Dne 28. 3. se konalo Velikonoční aranžování pořádané Horušanským sdružením v hostinci U dvou
kaštanů. Bylo připraveno malé občerstvení. Ke koupi byla řada krásných věcí, které nám připomínaly, že
za týden budou Velikonoce.
Dne 10. 4. byla kulturní komise popřát pí. Bohumile Řežábkové k jejím krásným narozeninám.
Dne 30. 4. se stavěla májka, jako každoročně v tento den. Počasí přálo, sluníčko svítilo, co více si přát.
Dne 30. 5. se konal dětský den. Akce měla proběhnout venku, bohužel počasí nám nepřálo, takže bylo
nutné se narychlo přesunout do hostince U dvou kaštanů. Přesun se podařil, takže akce mohla začít od
14 hod. Byla připravena plná bedna sladkostí pro děti a různé hry, do kterých se zapojili i rodiče. Co více
dodat, snad jenom na příští rok lepší počasí.
Dne 6. 6. bylo setkání rodáků po pěti letech. Počasí bylo překrásné, teploměr ukazoval 32 Celsia. Bylo
zajištěno občerstvení.
Za obec se akce zúčastnil starosta, místostarosta a předsedkyně kulturní komise. Rodáků se sešlo okolo
120.
Úvodní slovo pronesla pí. Marie Radová, za to jí patří veliký dík. Poté promluvil starosta, který
informoval přítomné rodáky o akcích, které proběhly nebo probíhají v obou obcích. K poslechu a tanci
hrála skupina Asfalt až do pozdních hodin.
Dne 13. 6. proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát panu Josefu Bezděkovi.
Dne 16. 6. opět proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát panu Jaroslavu Žižkovi ke
krásným kulatým narozeninám.
Dne 4. 7. - 5. 7. se konaly letní slavnosti v Lajpcichu, kde se opékal čuník. Počasí bylo tropické, žízeň ještě
větší.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli.
Zároveň chci popřát občanům obou obcí příjemné prožití krásného léta a dětem slunečné prázdniny.

Za kulturní komisi
Roman Kindl
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SDH Soběkury
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v tomto letním čase informoval o akcích, které jsme již absolvovali, nebo nás
teprve čekají.
Naše první letošní soutěž se konala 6. června v Čelákovech. Soutěž byla konkurencí dobře obsazena, což
bylo viditelné na první pohled i co se technické vybavenosti týče. Přesto si myslím, že náš výkon nebyl
úplně tak špatný.
20. června jsme se chtěli zúčastnit soutěže o pohár starosty SDH Dnešice. Našemu mužstvu se kvůli
pracovním povinnostem některých členů nepodařilo dát dohromady v odpovídajícím počtu. Proto naše
účast byla ve Dnešicích pouze symbolická.
25. 7. se bude konat branný závod pro děti v prostorách areálu hřiště ve spolupráci s hráči TJ Soběkury.
Odpoledne zpestří ukázka výcviku „pejsků“ z kynologického klubu ZKO Buková. Začátek bude od 14:00
hod.
Na závěr bych Vám chtěl připomenout, že 15. 8. od 14:00 hod. se bude konat již 6. ročník Memoriálu
Josefa Beneše a Rudolfa Taubenhansla.
Za SDH Soběkury Dušan Oberdörfer

Soběbaby
Milí spoluobčané,
Nastal čas prázdnin a dovolených, kdy si všichni odpočinete, zrelaxujete a i my se Vám budeme snažit
tuto letní pohodu zpříjemnit v podobě posezení u grilovaného prasátka při Zpívané s panem Zapletalem,
která se uskuteční 8. 8. 2015. Věříme, že tato akce stejně jako ty předešlé – únorový Masopust, který
opět proběhl v hojné účasti a hlavně Vaší nápaditosti a kreativitou při výrobě masek, která každý rok
překvapí další originalitou. Samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na ty nejmenší a to v červnu, kdy
s nimi každý rok slavíme jejich velký svátek – „MDD“ v podobě soutěží a opékání buřtů. Na děti se
budeme těšit při další akci, což je listopadový lampionový průvod, ze kterého si děti odnáší nejen hezký
zážitek, ale i odměnu v podobě sladkostí. Letošní rok zakončíme již tradičně zpíváním u rozsvíceného
stromečku, kde nás všechny zahřeje nejen příjemná vánoční atmosféra, ale i vůně a chuť svařáčku. Teď si
ale všichni užívejme teplých prosluněných dnů, koupání, letní pohody a všem Vám z celého srdce
přejeme hlavně hodně zdraví a dobré nálady.
Za SOBĚBABY – Lenka Šestáková
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TJ Sokol Soběkury
Vážení sportovní přátelé,
V první řadě bych všem našim příznivcům chtěl poděkovat za podporu a trpělivost v nedávno skončené
sezóně. Stejně tak patří poděkování všem, co se kolem fotbalu v Soběkurech pohybují a také
zastupitelům obce.
Po podzimní části sezóny jsme byli se čtyřmi body suverénně poslední a na pozice zajišťující záchranu
jsme ztráceli 12 bodů. Věděli jsme, že do jarní části sezóny vstupujeme konečně připraveni, tak jak se
sluší a patří, ale v záchranu věřil málokdo. Když jsem v březnu psal poslední článek do těchto novin, říkal
jsem, že se nám povedlo dát dohromady výbornou partu lidí a ještě by to chtělo, aby se nám začalo dařit
i na hřišti. Hned první víkend po zveřejnění tohoto článku jsme se vyhoupli na vítěznou vlnu šesti zápasů
v řadě. Poté jsme i přes nějaké porážky pár bodů ještě získali a nakonec se nám záchrana povedla a
sezóna se hodnotí po všech problémech, kterými si fotbal v Soběkurech za poslední dva roky prošel, jako
úspěšná. 20. června se konalo ukončení sezóny, při jehož příležitosti jsme odehráli exhibiční zápas proti
ženskému týmu Dnešic, ve kterém jsme, i díky přeběhlíkům z našeho týmu k holkám, podlehli těsně 7:6.
V současné době mají hráči i vy, naši příznivci, pauzu. My „funkcionáři“ se již připravujeme na sezónu
novou. V současné době probíhá oprava trávníku, především prostorů před brankami. Pracuje se i na
zkvalitnění a rozšíření hráčského kádru, kdy máme přislíbeno, že všichni hráči budou u nás dále
pokračovat a naopak jsme v těchto dnech dotáhli úspěšně přestup nového hráče a dalšího, který je
v jednání v nejbližších dnech přivedeme. Během léta bychom se chtěli porozhlédnout ještě po třetí
posile.
Nová sezóna začíná 23. srpna, kdy odehrajeme domácí utkání s Dnešicemi. Ještě před sezónou
odehrajeme nějaká přátelská utkání, kdy zatím jisté jsou zápasy s Chlumčany a Osvračínem. Jedná se
ještě o přátelském zápasu v Dobřanech. Veškeré informace brzy najdete na našich webových stránkách
www.tjsobekury.estranky.cz
Za TJ Sokol Soběkury
Radek Duchek

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Jubilea
Soběkury
8. 7. Fiala Miroslav
9. 7. Bezděk Josef
4. 8. Piskáček Miroslav
5. 8.
Mašat Zdeněk
8. 9. Toman Václav
10. 9. Kroupa Vlastimil
11. 9. Nekovář Jaroslav
18. 9. Ing. Bezděk Luboš

60 let
85 let
85 let
60 let
75 let
50 let
50 let
50 let

Výročí sňatku Soběkury:
18. 9. Václav a Marie Sedláčkovi

50 let

Horušany
5. 8. Hranáč Petr

Výročí sňatku Horušany:
24. 9. Václav a Miloslava Kaderovi

60 let

60 let

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

2/2015 – Masopustní průvod v Soběkurech

3/2015 – Dětský maškarní bál v Soběkurech

2/2015 Masopustní bál v Soběkurech

3/2015 Velikonoční aranžování v Horušanech

4/2015 Setkání důchodců v Soběkurech

4/2015 Stavění májky v Horušanech

5/2015 Dětský den v Horušanech

4/2015 Koledníci v Soběkurech

4/2015 Koledníci v Horušanech

6/2015 – Rodáci v Horušanech (dole)

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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6/2015 Rodáci v Horušanech

6/2015 Vítání občánků ze Soběkur a Horušan v Merklíně

Fotky z prací
(Soběkury, modernizace místních komunikací)

4/2015 Průběh prací

5/2015 – Průběh prací
6/2015 Hotové komunikace (dole)

5/2015 Průběh prací

6/2015 Průběh prací

Noviny připravila: Lenka Váchal Fejtlová

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

