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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, zastupitelé,
v úvodu mého krátkého příspěvku Vás chci co nejsrdečněji pozdravit a popřát Vám na počátku roku 2018
hodně lásky a zdraví. Je pravdou, že už tento rok ukrajuje velkou rychlostí první týdny, ba i měsíce, ale jsme
pořád v první čtvrtině roku. Zima, co se týče sněhové pokrývky, se moc nevyřádila, ale mrazy byly docela
slušné. Zvláště pak na horách v typických oblastech, kde mrazy nad dvacet stupňů Celsia nebyly žádnou
výjimkou. Desátého března, kdy se konalo v Horušanech tradiční a velice vydařené Setkání důchodců spojené
s MDŽ, jsem si myslel, že zima definitivně končí. Neuběhl ani týden a zima ukázala, že se ještě nevzdává.
Mrazivé dny a noci se vrátily a napadl nový poprašek sněhu. Když se podíváme dál zpátky, tak i tradiční
Masopust v Soběkurech proběhl za nevlídného počasí, ale to byl konec února a paní zima na to ještě měla
právo. I když se masopustní oslavy zdařily, masopustní veselí nebralo konce, tak už zasáhlo do
předvelikonočního půstu. Nic to však neměnilo na tom, že se na večerní zábavě všichni dobře bavili. Nesmím
opomenout ani tradiční Bál Horušanského sdružení, který opět vynikal svou organizací, doplněnou o
gastronomické zážitky. Akce se velmi zdařily, a proto organizátorům patří velký dík. Obou akcí jsem se sám
zúčastnil a byly super. Vím, o čem píši, i když jsem zrovna nebyl v dobré kondici vlivem nachlazení. O
dětských maškarních bálech se ve svém příspěvku zmiňuje předsedkyně kulturní komise a tak ji nebudu brát
slovo.
V době, kdy vyjde toto první letošní číslo našeho zpravodaje, už bude za námi první jarní den, který připadl
na 20. březen. V tento datum nastává jarní rovnodennost. Den a noc jsou stejně dlouhé. Začíná současně i
astronomické jaro. V roce 2017 to bylo krátce před polednem. V tomto roce, v roce 2018, v pozdních
odpoledních hodinách. Ráno už je vidět kolem šesté hodiny a večer bezmála do devatenácté hodiny. Až však
budete číst tento příspěvek, vidět už bude podstatně déle, vlivem změny času ze zimního na letní. Slunce
vstoupí do znamení Berana. Při slunovratech a rovnodennostech pak projde ještě znamením Raka, Vah a
Kozoroha. Jak je všeobecně známo, tak Měsíc prochází fázemi, kdy není vůbec vidět (Nov) a naopak, kdy je
plný Měsíc (Úplněk). Pro zajímavost nejbližší Úplněk bude 31. 3. 2018 v sobotu, právě správně před
Velikonoční nedělí. Poslední Superúplněk byl 31. 1. 2018. Ještě by stálo za zmínku, že v lednu a březnu byly
nebo jsou Úplňky dva, kdežto v únoru nebyl žádný. Až do konce roku pak bude každý následující měsíc jeden.
Počasí snad bude na Velikonoce příznivé, i když meteorologové slibují teploty pod
normál až do poloviny dubna. Březen, za kamna ,,vlezem“. Duben, ještě tam
,,budem“. Myslím, že tyto dvě rčení nebo chcete-li pranostiky, každým rokem
vycházejí.
Abych Vás příliš neukolébal a nepoučoval, rád bych přiblížil, na čem se
v současnosti pracuje, i když v delším výhledu jsem se o připravovaných akcích
určitě zmiňoval.
V Horušanech se připravuje projekt na rekonstrukci komunikace „Na Dolejší“. Už
jsme pokročili zase o kus dále. První setkání s občany proběhlo. Připomínky ke
studii také a v nejbližší době budou připomínky zapracovány a předloženy ke
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konečnému připomínkování občany, kterých se rekonstrukce týká. Pak už bude probíhat stavební řízení.
Škoda jen, že naše zákony, vyhlášky a předpisy neumožní výjezd na komunikaci II/183. Na opravu místní
komunikace na pozemku parc. č. 796/26, také v Horušanech, proběhlo výběrové řízení a v nejbližší době bude
podepsána SML o dílo s vítěznou firmou, Silnicemi Horšovský Týn. Počítáme, že by mělo být hotovo do konce
prázdnin. Uvidíme, jak se k tomu zhotovitel postaví termínově. Do poloviny roku bychom chtěli zvládnout i
opravu a zároveň přípravu komunikace do připravovaného stavebního obvodu v Horušanech. Na opravu na
výše uvedeném parc. č. 796/26 je zažádáno o dotaci a zatím není znám výsledek.
V Soběkurech bude v červnu zahájena oprava krajské komunikace III/1822 směr Merklín. Úplná uzavírka
silnice bude od 18/6 do 31/7 2018. Práce začnou buď 20/6 nebo 25/6. Ve 30. týdnu, tedy v červenci, bude
položena finální vrstva asfaltu. Ještě před zahájením prací však bude provedena lokální oprava havarijního
stavu vodovodu do mateřské školy. Naše obec se bude podílet na opravě komunikace položením nových
obrubníků, pro zvýšení bezpečnosti chodců. Vše je dáno nařízeními a přes ně, jak se říká, nejede vlak. Místní
občané bydlící v exponovaných lokalitách se do svých domů dostanou, nebo budou včas informováni o
dopravním omezení a náhradním parkování. Určité omezení však nastane. Žádám tímto občany obou obcí
v době stavebních prací o shovívavost.
Oprav komunikací ve vlastnictví Plzeňského kraje se povedlo docílit v rekordním času po intenzivním
jednání s krajskými orgány. Škoda jen, že přístupové komunikace do Soběkur jsou v bídném stavu. Budeme
však usilovat, aby byly co nejdříve zařazeny do plánu oprav Plzeňského kraje. O to však usilují všechny obce.
Další a velkou akcí je zprovoznění nových vrtů HV4 a HV5 a jejich napojení na vodojem. Zhotovitel, Šumavské
vodovody a kanalizace a. s., započne se stavbou ve druhé polovině dubna a termín dokončení je smluvně
plánován na 31/7 2018. Zásobování pitnou vodou tím bude pro obě obce dostatečně posíleno a tím pádem
na další období zajištěno. Dotace na tento projekt byla přijata ve výši 2 402 000,-czk ze Státního fondu
životního prostředí ČR. Celkové uznatelné náklady se vyšplhaly na 3 432 000,-czk. Jednám ještě o dalším
dotačním příspěvku na tuto akci a doufám, že vše klapne.
V novém stavebním obvodu v Soběkurech se podařilo ještě do konce roku 2017 prodloužit a zokruhovat
vodovod, abychom v případě poruchy nemuseli přerušit zásobování pitné vody do Horušan. Společně
s vodovodem byla prodloužena i kanalizace. Kolaudace snad proběhne do konce května. V současné době se
v této lokalitě zpevňuje komunikace.
Získali jsme i ST povolení na další část plynofikace, je škoda, že komunikace budou už zpevněné. Někdy
opravdu nejde zorganizovat stavební práce tak, aby byla jejich plynulá návaznost. V Soběkurech jsou všechny
tyto práce spojené s prodejem pozemků určených k zástavbě. V současné době je 90% pozemků vyprodáno a
naší smluvní povinností je zasíťování, aby stavebníci mohli zažádat o ST povolení. V Horušanech nás to teprve
čeká. Prioritou tam je přístupová komunikace a na tom se pracuje. V plánu je ještě doplnění chodníků a
vjezdů, v rámci bezpečnosti v Soběkurech, směrem na Otěšice.
Počítá se i s opravou chodníku v Horušanech a s odvodněním komunikace kolem fotovoltaické elektrárny.
V KD v Soběkurech bude pokračovat v pohostinské činnosti současný nájemce. Do výběrového řízení se žádný
zájemce nepřihlásil. Obec se snaží infrastrukturu a hlavně nejen své nájemce, ale i složky podporovat, v rámci
zachování kulturního života a občanské vybavenosti. Vím, že to v dnešní době není lehké, ale usilujeme o to,
aby v naší obci žili spokojení občané. Všichni dobře víte, budu citovat, že „Plzeňský kraj je nejlepší místo pro
život“ a my jsme jeho součástí. Závěrem mám ještě jednu prosbu či upozornění.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás, v návaznosti na mně doručené stížnosti pro nadměrné užívání zábavné pyrotechniky a rušení
nočního klidu, informovat a upozornit na povinnost každého občana chovat se tak, aby nerušil veřejný pořádek
a nepoškozoval majetek ostatních spoluobčanů.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích ve svém § 5 přímo stanovuje, že fyzická osoba, právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku, pokud poruší noční klid.
Za dobu nočního klidu se považuje doba 22:00 hodin až 6:00 hodin, což stanovuje § 5 odst. 6 citovaného
zákona. Dopustí-li se někdo rušení nočního klidu, pak mu může být uložena za přestupek pokuta až 10.000,Kč a pokud tak učiní opakovaně pak až 15.000,-Kč. Za rušení veřejného pořádku v obci lze považovat i
používání pyrotechniky mimo státní svátky či v jiný den než 31.12 až 1.1.
Jako starosta obce Soběkury Vás proto žádám, abyste dbali na dodržování veřejného pořádku, používali na
odpalování zábavné pyrotechniky vhodné místo, nejlépe mimo zástavbu a nad míru přiměřenou nerušili ostatní
spoluobčany a už vůbec ne v nočním klidu.

Závěrem mého krátkého příspěvku Vám všem přeji příjemné prožití Velikonočních svátků, hlavně hodně
zdraví, vzájemnou úctu a toleranci.
Jiří Roud, Váš starosta
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Kulturní komise
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravila a seznámila s kulturními akcemi, které letos v našich obcích
proběhly.
V zimních měsících se konaly v obou obcích tradiční bály. V Horušanech: Myslivecký, Bál
Horušanského sdružení, Dětský maškarní bál a Bál údolí sviní.
V Soběkurech jsme si mohli zatancovat na těchto bálech: Hasičském, Maškarním bále pro dospělé
spojené s tradičním Masopustním průvodem a na Dětském maškarním bále.
Maškarní bál v Soběkurech navštívili nečekaní milí hosté – Robinsoni z ostrova – Ondra, Dominik,
Jarda a Martina. (Můžete je sledovat na TV Nova každé pondělí a středu večer v pořadu Robinsonův
ostrov II.)
V obou obcích proběhlo setkání důchodců, v Horušanech spojeno s oslavou MDŽ. K poslechu a tanci
hrál pan Zapletal.
Také jsme v Soběkurech uspořádali Pletení košíků z pedigu pro ženy i muže. Každý zúčastněný si domů
odnesl vlastnoručně upletený výrobek – ošatky, obaly na květníky, misky, tácy apod.
Všechny akce v našich obcích se velice zdařily. Je dobře, že se v našich obcích lidé scházejí a tráví spolu
příjemné chvíle.
Srdečně děkuji všem pořadatelům, kteří se na kulturních akcích podílejí.
Vám občanům Horušan a Soběkur přeji hodně zdraví a mnoho dalších kulturních zážitků.
Romana Tykalová

Jubilea
Soběkury
5. 4. Hrádková Daniela
19. 4. Oberdörfer Jiří
7. 5. Křížek Václav
7. 5. Beran Jan
11. 6. Lindmajerová Libuše
16. 6. Dědičová Nataliia

70 let
50 let
91 let
75 let
75 let
50 let

Horušany
8. 4. Zoubek Miroslav
8. 4. Zoubková Dana

50 let
50 let

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

4

Soběbaby
Milí spoluobčané,
dovolte mi Vás pozdravit v období blížícího se jara. Zima je za námi a teď už se budeme všichni těšit na
sluníčko. Chtěla bych připomenout akce, které jsou již za námi a zároveň Vás tímto pozvat na akce, které
nás ještě čekají.
Jednou z vydařených akcí bylo Adventní setkání s rozsvícením stromečku, kde nám zazpívalo
"Dobřanské uskupení učitelů". My ženy jsme zajistily občerstvení, každá něco dobrého upekla a pro
zahřátí se podával čaj a oblíbený "svařák". Celá akce se vydařila a byla zakončena ohňostrojem.
Další akce, která stojí za připomenutí, byl již 10. ročník Masopustu. 35 masek po vsi doprovodila
kapela z Rokycan. Zimní počasí nám přálo, téměř celým průvodem sněžilo, ale došli jsme v pořádku.
Děkujeme všem, kdo nás pohostil a podpořil. Maškarní bál se vydařil. Masek se sešlo hodně a každý si
užíval po svém. Jako tradičně nám zahrála plzeňská skupina Golden Wind. Nesmím opomenout zmínit,
že nás poctili návštěvou "Robinsoni" (soutěžící v televizní soutěži, ve které máme i soběkurské
zastoupení Ondru B.).
A nyní co nás čeká. Nesmíme zapomenout na děti, a proto s nimi 2. 6. 2018 oslavíme jejich svátek na
fotbalovém hřišti. A když jsme u hřiště, určitě si poznamenejte do kalendáře 21. 7. 2018. Přijďte posedět
a zazpívat si s panem Zapletalem.
V závěru bych chtěla ještě jednou všem poděkovat a popřát hodně slunečných dnů.
Lenka Šestáková

SDH Soběkury
Jménem SDH Soběkury bych Vás chtěl všechny pozdravit.
Po dlouhé době jsme si pro Vás připravili krátký příspěvek o plánu činností a změn v SDH.
Minulý rok se u nás rozjelo družstvo žen, obměnilo se družstvo mužů a s radostí můžu říct, že jsme se do
toho znovu obuli - přibyli i noví členové.
Opravili jsme mašinu PS 8, se kterou jsme se zúčastnili na soutěži v Oplotě. Dále jsme seřídili mašinu
PS 12, která by neměla chybět u žádného sboru SDH. Koncem roku jsme udělali pravidelnou technickou
prohlídku na hasičském autě AVIA.
Začátkem roku jsme museli sestavit nový výbor, protože v něm byli také pořád bývalí členové, kteří už
bohužel nejsou s námi. Čest jejich památce. Nový výbor se skládá z 5-ti členů. Starosta SDH je Jiří Roud
ml., náměstek starosty je Pavel Uřídil, velitel je Josef Vacík, jednatel je Stanislav Turek a pokladník je
Josef Voller ml. Snili jsme o nové hasičské stříkačce a po dohodě s obcí, která nám přislíbila finanční
prostředky, se sen stal skutečností. Letos, troufám si říct duben či květen, budeme mít konečně pro SDH
novou mašinu PS 18, se kterou budeme reprezentovat naší obec na hasičských soutěžích. Věřím, že už
síly proti ostatním družstvům budou vyrovnané.
Během letošního roku budeme usilovat o znovuzřízení jednotky, která se před pár lety zrušila z
důvodu nedostatku aktivních členů a neúčastí na školeních. Letos si všechny školení doděláme a od
nového roku bude zřízena požární jednotka obce Soběkury.
Skoro bychom zapomněli upozornit, že koupaliště jsme z důvodu mrazů nemohli vyčistit dříve a bude
se čistit hned po Velikonocích. Co nás čeká v dohlednu, bude stavění májky, 130 let oslav založení sboru
SDH, které bude 14. července a memoriál bývalého starosty SDH Luboše Kadeřábka, který bude
11. srpna. Všem přejeme krásné a malebné Velikonoce.
Starosta SDH Soběkury
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Šipkařský klub - ŠK KD Soběkury
Ligové soutěže
KD Soběkury – prolínací soutěž C a D ligy o postup/sestup
Tabulka – průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

Slováci Plzeň

5

5

0

0

0

0 0 58 : 32 130 : 80

18

2.

Saint Tropez 22 Plzeň "B"

5

3

0

0

0

2 0 54 : 36 121 : 93

12

3.

Chřestýšovci Plzeň "B"

5

3

0

0

0

2 0 54 : 36 121 : 96

11

4.

Rudolf Jelínek Chlumčany

5

3

0

0

0

2 0 41 : 49 100 : 118

10

5.

Podbrdští medvědi Vlčice

5

2

0

0

0

3 0 46 : 44 115 : 105

8

6.

KD Soběkury

5

2

0

0

0

3 0 43 : 47 100 : 111

7

7.

Mistři vrhu Nepomuk

5

2

0

0

0

3 0 41 : 49 104 : 116

6

8.

Drtič Sedliště

5

0

0

0

0

5 0 23 : 67

0

73 : 145

Vzhledem k tomu, že tým v základní části jižní divize C. ligy obsadil až sedmé místo, je jeho
osudem pro jarní část sezóny prolínací soutěž C a D ligy, kam byly zařazeny týmy z dolní poloviny C ligy a
horní poloviny D ligy. Po odehraných 14 kolech by čtyři týmy měly mít jistotu C ligy pro příští ročník,
zbývající pak čeká D liga. Týmu KD Soběkury se zatím nedaří podle představ, ale ještě zbývá 9 kol k tomu,
abychom se pokusili nepříznivou situaci zvrátit,

ZomBee Soběkury - ženská liga Plzeňsko a Chodsko
Tabulka - průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP

R

PP

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Dablérky Plzeň

7

7

0

0

0

0

0

57 : 13 120 : 50

21

2.

Pevná ručka Stod

8

5

0

0

0

3

0

49 : 31 112 : 77

15

3.

Ďáblice Plzeň

8

4

0

0

0

4

0

39 : 41 93 : 92

12

4.

Úletky Křimice

7

3

0

0

0

4

0

36 : 34 86 : 81

9

5.

Škorpionky Plzeň

7

3

1

0

0

2

1

29 : 42 63 : 95

8

6.

Hvězdy z Chodova

7

2

0

0

0

5

0

26 : 44 79 : 96

6

7.

ZomBee Soběkury

8

1

0

0

1

6

0

25 : 56 61 : 123

4

Našim děvčatům se v této sezóně také výsledkově příliš nedaří, ale ještě zbývá několik zápasů a
budeme týmu ZomBee přát, aby opustil nelichotivé poslední místo v tabulce.

Vánoční bál
25. prosince 2017 v místním kulturním domě proběhl tradiční Vánoční šipkařský bál. O kvalitní
hudební produkci se opět postarala Malá muzika Nauše Pepíka, pro návštěvníky byla přichystána také
bohatá tombola a dámská volenka. Počet, doufám, že spokojených, návštěvníků byl srovnatelný
s předchozím rokem a dá se říci, že se zastavil trend stále klesající návštěvnosti.
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Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
Další tradiční akcí, pořádanou šipkařským klubem, je
turnaj ve stolním tenisu, který se tentokrát uskutečnil
30. prosince 2017. Sešlo se celkem 20 hráčů, kteří nejprve
bojovali v základních skupinách o postup do vyřazovacích
bojů. Poté následovalo play off, ve kterém se rozhodlo o
umístění a cenách pro nejlepší. Na nejvyšším stupni došlo po
6.-ti předchozích vítězstvích Zdeňka Hrubého ke změně a
palmu vítězství si ze Soběkur odnesl Karel Brejcha.
Soběkuráci tentokrát přišli zkrátka, protože ceny za druhé a
třetí místo putovaly do Dnešic pro Petra Šestáka a Bohouše
Prosera.

Narozeninový šipkový turnaj
Leden 2018 byl ve znamení dvojích
kulatin, když padesáté narozeniny oslavil Ivan
Vlasák a o deset let méně Pavel Uřídil.
Společná oslava proběhla tradičně a to
pořádáním turnaje pro spoluhráče a přátele
obou oslavenců. Hlavního turnaje se zúčastnilo
17 hráčů, vítězem se stal Vladimír Strejc ml.,
na druhém místě skončil Víťa Fišer a třetí
místo vybojoval Bohouš Marek, všichni hráči
ŠK KD Soběkury. Vloženou soutěž žen pak
vyhrála hráčka ZomBee Soběkury Mirka
Kokošková.
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 4 - 7/2018
 30. 4. Májky v obou obcích
 2. 6. Dětský den v Soběkurech (pořádají Soběbaby)
 2. 6. Dětský den v Horušanech (pořádá Sdružení občanů)
 30. 6. Vítání léta (pořádá Sdružení občanů)
 14. 7. Oslava 130-tého výročí založení SDH Soběkury
 21. 7. Zpívaná v Soběkurech (pořádají Soběbaby)


V červnu se počítá ještě s akcí na oslavu výročí narození a úmrtí
pplk. Kropáčka. Termín bude upřesněn, až bude znám.

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Narození
Amálie Tušková ze Soběkur
vážila 3660 g, měřila 51 cm
narodila se 19. 2. 2018

Jakub Kašpar ze Soběkur
měřil 50 cm, vážil 2850 g
narodil se 25. 12. 2017

Fotky z akcí

11/2018 – Vánoční tvoření pro děti

11/2017 – Rozsvícení vánočního stromu v Soběkurech

12/2017 – Rozsvícení vánočního stromu v Horušanech
12/2017 – Dopis Ježíškovi - Horušany

12/2017 – Čerti v Horušanech

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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12/2017-Mikulášská nadílka v Soběkurech

12/2017-Mikulášská nadílka v Horušanech

2/2018 – Dětský maškarní bál v Horušanech
(nahoře a dole)

1/2018 – Hasičský bál v Soběkurech (nahoře)
2/2018 – Tvoření z pedigu v Soběkurech (dole)

2/2018 Masopust (průvod) v Soběkurech (nahoře a dole vlevo)
2/2018 – Masopust – maškarní bál v Soběkurech (dole uprostřed a vpravo)

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

