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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pomalu se láme polovina roku 2019, děti mají před sebou toužebně očekávané letní prázdniny a
pozdravil nás první letní den. Srdečně Vás zdravím v úvodu i já. Letní počasí nás již provází několik týdnů
a v současné době graduje až do tropických teplot. Již v minulosti jsem se zmiňoval, že se v letních
měsících přibližujeme subtropickému klimatu. Srážek je v našem katastru žalostně málo a když vůbec
přijdou, tak ve formě přívalového deště při letní bouřce z tepla. Většinou jdou však srážky kolem obou
obcí a s pravidelností se nám vyhýbají. Obce v okolí mají jiné starosti. Takové přívalové deště jim
mnohdy napáchají obrovské škody. Deficit podzemní vody se při takových deštích ani nedoplní. Ale i
malé deště a teplo způsobily, že se rozběhla i houbařská sezóna. Sice bude přibrzděna velkými vedry,
ale snad zase zaprší a podhoubí nezaschne. Milovníci houbaření si přijdou určitě na své.
V této době, co tvořím tento příspěvek, se již píší ve školách vysvědčení a děti nemyslí na nic jiného,
než na dva měsíce prázdnin. Toužebně očekávají zasloužené volno i jejich pedagogové. Vím o čem
hovořím, kdo to nezažil, nemůže posoudit. I když mě napadá úplně jiná věc, o kterou se chci s Vámi
podělit. Někteří občané vynášejí soudy o věcech a lidech, mnohdy spoluobčanech, o kterých nemají
správné ba naopak mají mylné informace, které dokážou šířit a překrucovat. Je vidět, že takový člověk
má asi nějaký psychický problém. Já s tím problém nemám. Ano, narážím na ty, co si dají tu práci
sesmolit ubohou, ničím nepodloženou zkazku a pod tímto ,,blábolem‘‘ se ani nepodepsat. Na všech
úřadech je k řešení dostatek podepsaných oznámení, rozhodnutí, ale nepodepsané dopisy patří do
koše. Má-li někdo ze spoluobčanů problém, může se zastavit na obecním úřadu. Ještě jsem nikdy
nikoho nevyhodil. Myslím si o sobě, že jsem docela přístupný a komunikativní člověk. Budu-li znát
okamžitou odpověď na danou problematiku, odpovím, vysvětlím. Najdou se však mezi námi i tací, co
všechno znají a všemu rozumí. Já si to o sobě nemyslím. Takové ,,všeználky‘‘ bychom mohli využít i ve
prospěch obce. Ale dost, nechci být ošklivý, jak tomu bylo v minulosti ve zpravodajích zvykem.
Závěrem chci však podotknout, že mi je těchto zlých a nemocných lidí upřímně líto a věřte mi, kdybych
věděl, jak je vyléčit, tak to dozajista udělám a pomohu. Kanalizace směrem na chaty už se měla udělat
dávno, ale…. A už finišuji. Nikdo přece nebude poukazovat, jak druhý bydlí i kdyby si na své zahradě
postavil celoročně stan.
Ale zpátky k prázdninám. Začíná čas dovolených, letních táborů a sklizní. Někteří lidé se vydali nebo
vydají k moři, někdo preferuje poznávací zájezdy, někdo zase sportovní prožití dovolené. Všem, kteří
své dovolené prožijí jakkoli, přeji, aby se vrátili ve zdraví, plni zážitků a prožitků ze svých cest. Prázdniny
utečou jako voda a rok bude výrazně ukrajovat ze své druhé poloviny. Pro mnohé nejmenší započne
povinná školní docházka, na kterou se určitě těší. Zemědělci budou mít v tomto letním období plné
ruce práce se sklizní obilí, řepky a s přípravou polí na další osiva. Užívejme všichni krásného léta a
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nejdelších dnů. Slunce vstoupí do znamení Raka a noci se
začnou pomalu prodlužovat, nastal letní slunovrat.
Co očekáváme nebo co se událo v našich obcích. Za
zmínku stojí dětské dny v obou obcích pro naše
nejmenší. Vítání léta v Horušanech má svou tradici
poslední víkend v červnu, pak v červenci 13. Zpívaná na
hřišti v Soběkurech, 27. července Letní slavnosti
v Soběkurech. Na své si přijdou i dříve narození. Doufám,
že přijdou občané z obou našich obecních částí. Všichni
zúčastnění budou srdečně vítáni. K tanci a poslechu bude
hrát dechová kapela ,,Hájenka‘‘ od Domažlic a večer vystoupí rocková kapela ,,Agnes Rock‘‘. V srpnu
nás čeká Hasičský memoriál a pak už v září tradiční poutě a akce s tím spojené. Bohužel vychází na
stejný datum. V Horušanech zahraje známý hitmaker Pepa Tureček a v Soběkurech skupina ,,Tonic‘‘.
To jsou ve zkratce nejbližší události v naší kultuře. Za úvahu stojí také poznávací zájezdy na výstavy,
výlety za zábavou, exkurze i pro nejmenší, ale musí být znám předem zájem a počet účastníků. Tomu
se jako Obec určitě nebráníme, ba naopak uvítáme zájem občanů.
Dále bych chtěl ve zkratce informovat občany, že už skoro dva měsíce využíváme nové dva vrty HV04
a HV05. Zádrhelem byla nová odradoňovací stanice, kterou jsem neustále reklamoval, protože
prosakovala. Nyní se zdá, že je vše v pořádku a vše funguje tak jak má. Je zažádáno o kolaudaci, která
nahradí povolení předčasného užívání. Snad bude všechna legislativa pohromadě a bude
zkolaudováno. Jsou vyřešena i věcná břemena a prozatímní pronájem lesního pozemku u vrtu HV05.
Do Horušan jsou objednané dveře do hostince. Jsou dořešeny vlastnické vztahy u napojení místní
komunikace Na Dolejší na komunikaci II/183. Byly to nekonečné tahanice a úřady si to přehazovaly jak
horký brambor. V Soběkurech je zkolaudován chodník směr Otěšice. Obchvat Horušan a Soběkur není
zatím v plánu. Na školní zahradě se přeložila elektrika a telefon do země. Vysílač na lepší pokrytí
telefonního signálu se zatím zřejmě stavět v Horušanech nebude, i když bude snad navržen. Pro
operátory jsme malým partnerem se špatnými technickými dispozicemi pro příjem signálu a množstvím
potencionálních zákazníků. Změna ÚP pokračuje podle plánu. Tvoří se studie nových stavebních
obvodů v Soběkurech a Horušanech. Uvažuje se o a je podána žádost o svedení VN (vysoké napětí)
v novém stavebním obvodu Soběkury do země. Po změně ÚP dojde k rozparcelování pozemků, podá
se žádost o lokalitu, tzn. elektrifikování pozemků určených k výstavbě, postupně se začne pracovat na
zasíťování a přístupu na pozemky. Můj předpoklad je, že v roce 2050 mohou dosáhnout obě obce
dohromady okolo 700 obyvatel. Co se týče výstavby víceúčelového zařízení v Soběkurech, tak se
předně pokusíme sehnat nějaké přifinancování, se kterým bychom ušetřili nemalé finanční prostředky
na jiné projekty. No a co je ještě nového v našich obcích? Sečeme, hrabeme, odvážíme a pak zase
sečeme a tak to jde pořád dokola. Jednou je to vypadlá elektrika na VO. Přiznám se, že jsem to řešil
hned, jak jsem se to dozvěděl, ale bohužel to byla větší oprava a firma na to v pátek zapomněla a
dohnal jsem je v neděli ráno. Bohužel nešlo jen o nahození pojistek. Jinak mě směrem domů svítí
poslední světlo už bezmála 40 let na konci obce a na posledních 400 m používám při velké tmě baterku.
I přes to mě brnkne sem tam nějaká větvička přes hlavu. Ale nyní v létě baterku nepoužívám, protože
je večer dlouho vidět a ráno zase brzo vidět. Své opodstatnění má i letní čas. Takže se omlouvám, že
se závada nevyřešila okamžitě. Závady, poruchy, havárie hlaste na OÚ nebo přímo starostovi a
místostarostovi.
Myslím, že je to vše, co jsem Vám chtěl sdělit a vypovídat se o věcech podstatných i méně
podstatných. A úplným závěrem Vám chci poradit. Oprostěte se od všech zbytečných starostí,
nepřemýšlejte o malichernostech, nepěstujte v sobě zlobu a zášť, neberte si toho na sebe moc než je
únosné, neotravujte zbytečnostmi jiné spoluobčany a pořád říkám mějte se rádi a užívejte života, není
příliš dlouhý a pomalu se nám všem krátí.
Příjemné léto přeje Váš starosta Jiří Roud
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Ligové soutěže
KD Soběkury – C. liga Plzeňsko – jižní divize
Odehráním posledního kola prolínací soutěže s D. ligou na konci května 2019 pro nás skončila
další sezóna. Dlouho jsme se rozhodovali, jestli to bude sezóna poslední nebo ne. Nakonec jsme se
rozhodli i přes ztížené podmínky existence pokračovat dále, minimálně v ročníku 2019/2020.
Bohužel naše výkony v prolínací soutěži stačily pouze na šesté místo, což s největší
pravděpodobností znamená, že po deseti letech opustíme C. ligu a v novém ročníku okusíme tzv.
„prales“. Přesto máme ještě chuť hrát a reprezentovat Soběkury i když hrát budeme v Oplotě.
Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

1.

Zahrádkáři Stod

14 12

0

0

0

2

0 167 : 85

2.

Podbrdští medvědi Vlčice

14 11

1

0

0

3.

Nezvěstice

14

8

1

0

4.

Saint Tropez 22 Plzeň

14

7

1

5.

BSOD 334 01 "X" Přeštice

14

6

6.

KD Soběkury

14

7.

Chřestýšovci Plzeň "B"

8.

Rozvědčíci Dobřany

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

370 : 240

36

2

0 148 : 105 349 : 267

35

0

5

0 138 : 115 330 : 297

26

0

0

6

0 128 : 125 315 : 308

23

0

0

1

7

0 122 : 131 300 : 312

19

5

0

0

2

7

0 122 : 132 312 : 321

17

14

3

0

0

0

11 0 108 : 144 278 : 341

9

14

1

0

0

0

13 0

3

78 : 174 219 : 387

Triple Miri - ženská liga Plzeňsko a Chodsko
Naše děvčata dobojovala další sezónu, tentokrát to stačilo na pěkné čtvrté místo, za což patří
děvčatům velká gratulace. Do další sezóny jim můžeme jen popřát stále stejnou nebo větší chuť do hry
a třeba i lepší umístění spojené s postupem na „republiku“. Uvidíme, co ročník 2019/2020 přinese.
Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol

V

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Dablérky Plzeň

16

14

2

0

0

0

0

119 : 43

263 : 122

46

2.

Škorpionky Plzeň

16

11

2

0

0

3

0

103 : 59

233 : 141

37

3.

Chodský Šelmy

16

10

2

0

1

3

0

98 : 65

218 : 160

35

4.

Triple Miri

16

8

0

0

3

5

0

87 : 76

199 : 181

27

5.

Ďáblice Plzeň

16

6

1

0

0

9

0

79 : 82

182 : 202

20

6.

Úletky Křimice

16

5

1

0

2

8

0

78 : 85

185 : 198

19

7.

Šipkařky Plzeň

16

5

1

0

2

8

0

81 : 82

195 : 193

19

8.

Hvězdy z Chodova

16

1

2

0

1

11 1

46 : 117

127 : 255

5

9.

Pivoňky Plzeň

16

1

0

0

2

13 0

40 : 122

105 : 255

5

VP R PP

Plánované akce
Vzhledem k nastalé situaci s provozem KD Soběkury neplánujeme další akce, klub utlumil svoji
činnost pouze na hraní ligové soutěže a v tomto roce ani nežádá Obec Soběkury o poskytnutí dotace
na provoz. Vracíme se na začátek, kdy jsme si vše hradili z vlastní kapsy a uvidíme, co bude dál.
Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák
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Sdružení občanů - Horušany
Vážení a milí spoluobčané, s politováním oznamujeme, že do odvolání pozastavujeme další
pokračování akce C.k. kuchyně aneb Jak vařily naše babičky, kterou jsme dosud pravidelně pořádali.
První důvod tohoto rozhodnutí je jednoduchý. Došly nápady, chuť a energie.
Máme pocit, že všechny recepty, z dob našich babiček, už opustily
nejspodnější dna almar, aby podle nich byla uvařena skvostná jídla, která
jsme u nás, v hospodě U Dvou kaštanů v Horušanech, ochutnali, ohodnotili
a s velkou chutí snědli. Všechny starobylé předměty, které se dlouhé roky
ukrývaly na horušanských půdách, ve stodolách a v kůlnách, byly oprášeny
a posloužily k dobové výzdobě sálu.
Druhým důvodem je, že bychom nechtěli, aby naše akce ztratila punc
originality a jedinečnosti…. Někdy je dobré „v nejlepším přestat“.
Děkuji všem organizátorkám, našim manželům, porotcům,
hostům, všem soutěžícím a personálu naší hospody za
obrovskou podporu, díky níž se nám podařilo vytvořit
neopakovatelnou atmosféru !!
Zvláštní poděkování směřuji k paní Mirce Kuntzmannové,
panu Stanislavu Juríkovi a panu Josefu Kubátovi– Mirko,
Stando, pane Kubáte, srdečné díky, že jste nám
v Horušanech nechali kus sebe.

Za Horušanské sdružení - Vlasta Zralá

Akce 7 - 10/2019
Soběkury
13. 7. Zpívaná
27. 7. Letní slavnosti (Hájenka, Agnes – hřiště)
24.8. Hasičský memoriál
14. 9. Pouťová zábava
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14. 9. Pouťová zábava
15. 9. Pouťový fotbal
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Fotky z akcí

4/2019 – Setkání na skočické mýti
4/2019 – Velikonoční koleda v Horušanech

4/2019 – Májka v Horušanech
(nahoře a dole)

5/2019 – Setkání s myslivci v Horušanech (nahoře)

6/2019 – Dětský den v Horušanech (nahoře)
6/2019 – Dětský den v Soběkurech (dole)
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Zajímavosti
V dubnu 2019 proběhlo první kolo 2.ligy v
Hradci Králové - chytalo se na řece Orlici.
V seniorech se Mirek Polívka umístil
na druhém místě v jednotlivcích.
Letos se také uskutečnil první závod v
Jindřichově Hradci. Chytalo se na řece
Nežárce. V juniorské kategorii do 20let se
Mirek Polívka umístil na druhém místě.
Ve dnech 8 - 9. 6. 2019 proběhlo
Mezinárodní Mistrovství České Republiky v
lovu ryb udicí, které se konalo v
Liběchově u Mělníka. Chytalo se na Labi. V
kategorii do 25 let, se Zdeněk Polívka stal Mistrem ČR.

Jubilea
V následujících měsících roku 2019 oslaví významná životní jubilea a výročí tito občané našich obcí:
Soběkury

Horušany

ČERVENEC
Havlíčková Anna
Mlnáříková Alena

SRPEN
Čížková Helena

SRPEN
Klikarová Helena
Weber Jaroslav

ZÁŘÍ
Soukup Jan
Kouřilová Marie

ZÁŘÍ
Toušová Mária
Tykalová Romana
Dědič Josef

Výročí sňatků Soběkury:
Červenec: Trš Jaroslav a Tršová Marie
Září: Křížek Václav a Křížková Miroslava
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