1
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zastupitelé,

na začátku svého příspěvku Vás upřímně všechny zdravím. Roční období se vystřídala. Léto nahradil
podzim. Doufám, že jste si všichni ve zdraví užili slunného léta a dovolených strávených u nás doma
nebo v zahraničí.
Našim dětem skončily letní prázdniny a už opět navštěvují základní či střední školy. Nevím, jestli říci
bohužel, jestli je to ono správné slovo, ale jsou o rok starší. Na jedné straně se jim krátí dětství, z druhé
strany máme určitě radost, že se z nich pomalu stávají dospělí lidé, kteří nám pomalu budou vracet, co
jsme jako rodiče do nich vložili. Podle věku našich dětí nejlépe poznáme, jak stárneme my rodiče či
prarodiče.
Dny se nám pomalu zkracují noci prodlužují. Mílovými kroky se blíží konec roku. Ani se nenadějeme a
bude tu první advent. Koncem tohoto měsíce se poslední víkendovou sobotu bude měnit čas. Hodinová
ručička se přesune o hodinu zpět. Z našeho letního času na čas středoevropský, takže si pospíme o
hodinu déle. Pozor si musíme dát na následující pondělí, abychom nebyli v zaměstnání o hodinu dříve.
Nezapomeňte si nařídit hodiny. Nyní se nacházíme v období, kdy zemědělci už sklízejí poslední plodiny,
brambory jsou již sklizené nebo jen málo chybí dosebrat. Pole se připravují na zimu, některá se osévají.
Příroda se pomalu zbarvuje do krásných pastelových barev, listí opadává, podzimní plody na ovocných
stromech se sklízejí, na Moravě je čas ,,burčáků“ a příroda se jako celek pomalu začíná ukládat
k zimnímu spánku. Dokonce už někde v horských oblastech udeřily první mrazíky. Meteorologové už
hlásí ve vysokých polohách první sníh. Možná ještě přijde poslední záchvěv ,,babího“ léta, ale sám
osobně tomu moc nevěřím. Houbařská sezóna je v plném proudu a věřím, že ti kdo milují podzimní
procházky a sběr hub, si to letos skutečně užívají. V létě houby nic moc, ale podzim je z hlediska výskytu
a množství hub nadprůměrný. Celkově vzato, buďme rádi za to, v jakém prostředí žijeme, čím jsme
obklopeni, myslím krásnou přírodu kolem nás. Musíme být vděčni přírodě za to, že nás nepostihují
žádné přírodní katastrofy. Lidé jsou na tom ve světě podstatně hůře, což jsme se během roku mohli sami
přesvědčit ve zpravodajských relacích naší televize i z novin. Říkám to i kvůli tomu, že by sousedé,
spoluobčané, lidé měli k sobě navzájem najít cestu, vyvarovat se zloby, závisti a vzájemných pomluv.
Copak je ve světě nenávisti, osočování a mezinárodních
ekonomických i národnostních sporů málo?
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás ve zkratce informoval, co se
událo a co se připravuje. Během léta proběhla řada kulturních akcí
v obou obcích, které se každoročně opakují. Snad největší slávou
byly tradiční poutě a pouťové zábavy v obou obcích. Mrzí mě, že do
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Horušan nemohu dostat nějaké pouťové atrakce, alespoň pro ty nejmenší. Prý se jim to z ekonomického
hlediska nevyplatí. Povedlo se nám kulturní zařízení v obou obcích kompletně vymalovat. Odlupující se
omítka na kapličce v Horušanech doznala také opravy. Dík patří panu Zdeňkovi Krsovi z Horušan, jehož
firma zvládla veškeré práce v rekordním čase. Poděkování patří i nájemcům obou zařízení, kteří stačili do
poutí uklidit. V létě pořádala obec dva zájezdy. Jeden do plzeňského pivovaru a jeden pro děti do
zoologické zahrady v německém Norimberku. Proběhlo i dětské divadelní představení. Myslím, že se
zmíněné akce povedly a v budoucnu uvažujeme o dalších. Hasiči v Soběkurech se po odmlce také činili a
uspořádali opět Memoriál bývalých členů pana Beneše a pana Taubenhansla. Tímto nemohu
nevzpomenout na našeho spoluobčana, obětavého, veselého kamaráda a dlouholetého starostu Sboru
dobrovolných hasičů v Soběkurech, pana Luboše Kadeřábka, který náhle odešel, ač mlád, ve věku 52 let,
do hasičského nebe. Takže, ještě jednou Luboši, čest Tvé památce a vzpomínáme.
V této době také vrcholí přípravy na 5. ročník C. K. kuchyně aneb jak vařily naše babičky. Organizace
bude jako vždy perfektní a osobně se do Horušan těším. Akce se koná 21. 10. 2017 – začátek ve 12.00
hod.
V Horušanech proběhla menší oprava kanalizace a s tím související zpevnění hráze rybníčku v Lajpcichu.
Bylo vyměněno kanalizační potrubí, které bylo vodou vymleté. Nevyhovující betonové bylo nahrazeno
PVC. Projekt na rekonstrukci a pokračování místní komunikace Na Dolejší je v pohybu. Občané budou
včas informováni o jeho průběhu a hlavně budou se moci osobně k projektu vyjádřit, abychom netvořili
nic bez jejich vědomí a připomínek. Na jaře se počítá i s opravou místní komunikace k Jindřichům a
Novákům. Před samoobsluhu byl instalován popelník, tak ať ho návštěvníci hospůdky v Horušanech
využívají a ,,necvrnkají“ vajgly před sebe. To samé platí i pro návštěvníky restaurace v Soběkurech, kde
byl opraven výčepní pult ze 70. let. Díky všem, kteří se na opravě podíleli. Nemohu opomenout pěkné
dvě lavičky v Horušanech. Prý jsou hlasy, že by se uživila ještě jedna. Plynové přípojky, které narušují
kanalizační řad, jsou v řešení plynáren. O nutnosti prořezání větví na místní komunikaci ve vlastnictví
obce Roupov, vedoucí do Lajpcichu, jsem verbálně informoval starostu Roupova.
Za zmínku stojí zpracování studie na postavení víceúčelového zařízení (pracovní název) na zahradě školy
v Soběkurech. Součástí tohoto zařízení by mělo být několik sociálních bytů různých rozměrů a mateřská
škola s kapacitou 20 míst. Počet mladých občanů se v obou obcích zvyšuje, tak by tento projekt byl
určitě smysluplný. Zprovoznění vrtů v Soběkurech mě samotného zneklidňuje. Přes veškeré urgence se
stále nedaří získat stavební povolení. Vlivem personálních změn na MěÚ Přeštice, odbor ŽP, došlo
k prodloužení termínů vyřizování žádostí. Věřím, že stavební povolení bude do konce měsíce října tohoto
roku, abychom co nejdříve stihli zadávací řízení a podepsali smlouvu s poskytovatelem dotace.
V Soběkurech pokračuje další část zasíťování nového stavebního obvodu. Až na jeden pozemek byl o
všechny dotčené pozemky zájem a probíhá jejich prodej. Oprava komunikace III/1823 vedoucí přes
náves v Soběkurech směr Otěšice, v majetku Plzeňského kraje, se opozdila. Rozjede se pomalu 9. října.
Současně bude úplně uzavřena tato komunikace od 10. 10. – 5. 11. 2017 a částečně ještě do
30. 11. 2017. Objízdné trasy budou za Humny přes Merklín. Zastávka autobusů bude přesunuta na
komunikaci III/1822 za školou v obou směrech směr Merklín od 10. 10. 2017. Snad nebudou stavební
práce probíhat takovým tempem jako v sousední obci.
Vážení spoluobčané v závěru mého krátkého příspěvku vám všem
z celého srdce přeji příjemné prožití zbytku slunných dnů v tomto roce.
Užívejte pohody, nemračte se na sebe, respektujte se a žijte v úctě
jeden k druhému. A nám zastupitelům přeji, ať se zdaří vše, co jsme si
tento rok naplánovali. A úplně v samotném závěru bych chtěl vzkázat
všem občanům, aby o nadcházejících volbách do Parlamentu ČR přišli
podpořit své favority.
Jiří Roud
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Kulturní komise
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravila.
Léto uteklo jako voda a ještě rychleji uběhly prázdniny. V letních měsících, v čase dovolených, se
konalo několik kulturních akcí.
Tradičně děvčata ze spolku Soběbaby dne 22.7. uspořádaly zpívanou za hudebního doprovodu
p. Zdeňka Zapletala. Peklo se prase, zpívalo se a bylo veselo.
Dne 5. 8. se milovníci zlatavého moku mohli vypravit na zájezd do sklepů plzeňského Prazdroje, kde si
mohli do sytosti na Šalandě pochutnat na plzeňském pivu.
V sobotu 26.8. se na rozloučení s prázdninami konaly hned dvě zdařilé akce.
V Soběkurech se konaly závody hasičů – Hasičský Memoriál s večerním posezením a zpěvem u
harmoniky. Letos se k místním hasičům připojila i soběkurská děvčata a v soutěži se jim velice dařilo.
Ve stejný den mohli naši občané vyrazit za delfíny do německé ZOO v Norimberku. Účastníci zájezdu
mohli vidět nejen vystoupení delfínů či lachtanů, ale i další zajímavá exotická zvířata. Mne velice zaujala
zaskleněná botanická zahrada, kde volně poletovali nádherně zbarvení exotičtí motýlci, na stromě volně
seděly opičky a v jezírku si plavaly želvy s kapustňákem. Vše bylo doplněno nádhernými barevnými
rostlinami různých druhů.
Za tento úžasný zájezd děkujeme hlavně organizátorům, kteří se o vše potřebné postarali. Děkujeme.
V září se v obou obcích konaly tradiční poutě, spojené s pouťovou zábavou. Na obou hrál hudebník
p. Josef Tureček. Bylo velmi příjemné si opět poslechnout známé písničky v jeho podání a zatancovat si.
Obě zábavy se velmi vydařily.
Poslední zářijová akce byla věnovaná hlavně dětem. Do obce přijel klaun z cirkusu BON – BON, který
svým představením pobavil nejen děti, ale i dospělé.
Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům kulturních akcí za jejich práci a přeji jim plno síly a
inspirace do dalších měsíců. Děkuji. Zároveň se těším na další setkání s Vámi.
Na závěr opět připomínám, že o dalších nejen kulturních akcích se také můžete postupně dozvědět
na internetových stránkách obce. Najdete zde i fotky z akcí. (http://www.sobekury.cz)
Krásný sluneční podzim Vám přeje - Romana Tykalová

Akce 10 - 12/2013
 14. 10. Drakiáda – hřiště Soběkury
21. 10. Staročeské vaření – C. K. Kuchyně - Horušany
 17. 11. Lampiónový průvod – Horušany
 17. 11. Lampiónový průvod – Soběkury
 26. 11. Vánoční dílna pro děti – Soběkury
 2. 12. Vánoční aranžování – Horušany
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu a adventní zpívání – Soběkury
 3. 12. Rozsvícení vánočního stromu - Horušany
 9. 12. Mikulášská besídka – Soběkury
 10. 12. Mikulášská besídka – Horušany
 25. 12. Šipkařský bál - Soběkury
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Kulturní komise Horušany
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a jménem kulturní komise při OÚ zrekapituloval akce, které v uplynulém
třetím čtvrtletí roku 2017 proběhly v Horušanech.
Dne 1. 7. proběhlo vítání léta v Lajpcichu. Akce se povedla, co více si přát.
Dne 29. 7. byla kulturní komise obce popřát pí. Miluši Soukupové a p. Janu Soukupovi ke krásnému
výročí a tou byla zlatá svatba. Manželé hýřili optimismem a dle jejich tvrzení, není možné, že už je to 50
let, co si řekli ano. Nezbývá jim než popřát všechno nejlepší do dalších společných let.
Dne 9. 9. byla pořádána pouťová zábava, kde hrál, jako minulý rok, p. Tureček. Škoda, že nepřišlo více
občanů, pouťová zábava je jenom jednou za rok, co více napsat.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli.
Zároveň chci popřát občanům obou obcí příjemné prožití podzimního období a zároveň je pozvat na
akci, která se koná 21. 10. letošního roku. Jedná se o Staročeské vaření a je pořádáno Horušanským
sdružením už po páté pro všechny občany obou obcí i přespolní v hostinci U dvou kaštanů v Horušanech.
Za kulturní komisi - Roman Kindl

Jubilea
Soběkury
3. 10. Strejc Vladimír
12. 10. Punda Bohumil
12. 10. Uruba Václav
31. 10. Hrubá Jana
15. 11. Hrubý Petr
20. 11. Baumrukrová Alena
21. 11. Uřídilová Ludmila
10. 12. Fořtová Ilsa
16. 12. Rybáčková Marie
29. 12. Živná Hildegarda

Horušany
5. 10. Němeček Zdeněk
22. 10. Koláček Jan
1. 11. Mrázová Marie
6. 12. Kreč Luboš
25. 12. Kuneš Miroslav

60 let
60 let
60 let
60 let
92 let
60 let
70 let
91 let
60 let
75 let

Výročí sňatků Horušany:
2. 12. Jan a Jaroslava Jindřichovi

60 let
60 let
85 let
50 let
94 let

50 let
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Fotky z akcí

6/2017 – Dětský den – Soběkury

7/2017 – Zpívaná - Soběkury

7/2017 – Zpívaná - Soběkury

8/2017 – Hasičský Memoriál - Soběkury
8/2017 – Zájezd do Zoo v Norimberku
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8/2017 – Zájezd do Zoo v Norimberku

9/2017 – Cirkus BonBon - Soběkury

SDH Soběkury
SDH Soběkury děkuje novým členkám za odvedené
práce v hasičské zbrojnici, nový nátěr hasičského auta a
úspěšnou účast na hasičském Memoriálu.

Narození
Šimon Baxa ze Soběkur
měřil 51 cm, vážil 3870 g
narodil se 6. 9. 2017
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