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SLOVO STAROSTKY
Hezký letní den, vážení spoluobčané,
tak máme za sebou zase další čtvrtletí, ve kterém jsme se měli možnost setkat oproti předchozím
letům s pro nás nezvyklým, řekla bych i světským chováním některých našich spoluobčanů. Z jejich
hysterického chování, chlubení se a rádoby vystupování „na úrovni“ však vidíme, že toho o dění v obci
moc neví a řeší si jen svoje osobní bolístky. Překrucují pravdu a hlavně špiní. Děkuji všem rozumným
lidem, kteří se nedali strhnout k ukvapeným závěrům a pomluvám. Jenom člověk, který má jen mlhavé
představy o tom, jak se věci mají, se může chovat takto bezohledně a zlehčovat práci, která byla
provedena. Využívá svého práva na rozsévání svých nepravdivých nebo polopravdivých tvrzení, ale
pokud je zveřejníme, tak já, starostka, se k tomu nesmím veřejně vyjádřit. Je mi Vás všech, kteří se takto
chováte, upřímně líto. Svoje problémy si ale musíte řešit tam, kde je máte. S tím Vám nepomohu.
Na druhé straně Vám děkuji, dámy a pánové, za probuzení zájmu našich občanů o projekt na
modernizaci místních komunikací v Soběkurech. Ulehčili jste nám, zastupitelům, práci. My bychom určitě
zvolili jemnější a slušnější metodu. Jsou věci, kterým nelze zabránit, ale rozumní lidé se většinou
domluví. Musejí ale chtít.
Vážím si každého názoru, i když je rozdílný od toho mého, ale prosím o
slušné chování. Já k nikomu také nejsem sprostá. O všem se dá jednat a
hovořit, ale slušně a bez ponižování a urážení. Tudy cesta k vítězství nevede.
Ostatně teď budete mít všichni příležitost předvést se. Máme před sebou
komunální volby, tak nám nabídněte, co chcete pro obec a naše spoluobčany
udělat. Každý má možnost ucházet se o důvěru občanů. Já jsem původně
kandidovat nechtěla, ale s ohledem na rozdělanou práci, která by měla být dotažena do zdárného konce
a na výše zmíněné chování některých našich spoluobčanů, které je pro mne signálem, že by se obec
nemusela rozvíjet v souladu s našimi strategickými dokumenty, pokud by ji ovládli lidé s výše popsanými
manýry, budu se opět ucházet o důvěru Vás všech. Samozřejmě s lidmi, kteří také chtějí, aby se nám
všem v naší obci žilo lépe pospolu. Děkuji Vám, kteří jste mě ke kandidatuře vyzvali a myslíte si, že bych
měla v práci pro obec pokračovat. Vážím si Vaší důvěry a podpory.
Děkuji opět všem za úpravu Vašich nemovitostí a zahrádek, které dělají naše vesničky krásnější a těší
nejen Vás, ale i všechny, kteří procházejí nebo projíždějí přes naše Horušany a Soběkury. Je vidět, že
máte svůj domov rádi.
Děkuji našim pracovníkům, kteří nám pomáhají s udržováním obecního majetku a v neposlední řadě
také za údržbu vodojemu a vrtů na pitnou vodu, která se chýlí ke konci.
Také děkuji všem, kteří reagovali na výzvu v minulém vydání Zpravodaje tím, že si nechali vyvézt septik
a potvrzení přinesli na obecní úřad, a pak zvláště těm, kteří si nově pořídili nebo pořídí v průběhu
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prázdnin požadovaný tříkomorový septik. Už je opravdu jen pár těch, kteří jímku prý vyvážejí na zahradu.
S těmi budeme jednat.
Velké poděkování posílám všem, kteří organizují společenské akce pro naše spoluobčany všech
věkových kategorií. Vím, že to kvůli poděkování neděláte a blahopřeji Vám k tomu hezkému pocitu z
dobře odvedené práce, který by měl po každé akci následovat. Pokud nedopřáváme sluchu škarohlídům,
tak se ten hezký pocit určitě dostaví.
Ale jenom ten, kdo nic nedělal, nemohl nic zkazit a bez tahounů by nic nešlo. Děkuji Vám z celého
srdce.
Čeká nás teď spousta práce. K závěru se chýlí výstavba kořenové čistírny odpadních vod v Soběkurech.
V dohledné době předáme staveniště na modernizaci místních komunikací v Horušanech firmě, která
vzejde jako vítěz výběrového řízení. V Soběkurech jednáme o odkoupení Vetamixu do majetku obce.
Následně počítáme s rekonstrukcí těchto léta neudržovaných prostor.
Jsme jako náhradníci pro poskytnutí dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na přestavbu půdních
prostor nad prodejnou v Horušanech, máme zadaný projekt na posílení kanalizace v Soběkurech a na její
rekonstrukci přes náves. Dále bychom chtěli připravit připojení nových vrtů na pitnou vodu.
V září bychom chtěli na naší návsi umístit výstavu „ Má vlast cestami přeměn“, kde se účastníme
s proměnami soběkurské návsi. Plánujeme si přiměřeně bohatý doprovodný kulturní program a
uvažujeme také o vyhodnocení celého volebního období, které se uskuteční v obou obcích. O všem Vás
budeme včas informovat.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem a zejména našim dětem hezké prožití zbytku prázdnin a těším se
s Vámi na setkání na společenských akcích, které máme pro letošní prázdniny a konec léta naplánované.
Miroslava Vítková, starostka obce

NAROZENÉ DĚTI
Magdaléna Hodanová ze Soběkur
měřila 53 cm, vážila 3,45 kg
narodila se 25. 6. 2014

AKCE 8 - 9/2014
16. 8. Hasičský Memoriál (hřiště Soběkury)
13. 9. – 14. 9. Pouť Soběkury
13. 9. – 14. 9. Pouť Horušany
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Úspěchy našich občanů
Ve dnech 14. - 15. 6. 2014 se konalo v Jindřichově Hradci na řece Nežárce Mezinárodní mistrovství České
republiky v plavané. Oba závody se chytalo 3 hodiny. Chytala se dělička. Vnadilo se převážně malou
patentkou a chytalo se na velkou patentku občas na kuklu.
Mirek Polívka závodil v kategorii U 14 a v sobotním závodě se umístil na 4. místě, v neděli na 3. místě,
celkově 6 -té umístění.
Zdeněk Polívka se stal mistrem Republiky v kategorii U18, oba závody 1. místo.

Důležité – pro občany
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás informovat o novinkách které máme v rámci výkonu evidence
obyvatel na všech úřadech v ČR. A tím vlastně i požádat o spolupráci.
V dnešní době, kdy slýcháte z médií a sdělovacích prostředků, jak je státní správa propojená výborně
fungujícími registry, se vám tato slova budou zdát asi zvláštní, ale je tomu tak. Registry zdaleka nefungují
tak dobře a bezchybně jak někdy slýcháme v televizi. Naopak máme s nimi další novinky, které nám
znesnadňují naši práci.
Do nedávna, pokud byla nějaká změna týkající se občana našich obcí – odstěhování, přistěhování,
narození, úmrtí, svatba, rozvod a související změna příjmení – dozvěděli jsme se tuto informaci obratem
za pár dní a dál ji mohli zpracovat a aktualizovat a použít při kontaktu s občany.
Bohužel s příchodem nové technologie se tyto informace dozvídáme s dost velkým časovým odstupem –
několika týdnů. Informace o sňatcích, rozvodech a změnách příjmení se nebudeme dozvídat již vůbec. Je
tedy na vás občanech, abyste nám tyto údaje nahlásili. Pokud tak oficiálně neuděláte, budou na úřadě
vedeny staré údaje a s těmi se bude i nakládat.
Z těchto důvodů se může stát, že pokud u Vás nastala nějaká změna a někde najdete u svých údajů
chybu (roznášení různých pozvánek, volebních lístků atd.), my ještě o změně nevíme z centrální
evidence, nebo jste nám změnu nenahlásili a do té doby se jí ani nedozvíme.
Znovu bych chtěla připomenout, že pokud se narodí miminko a máte zájem o uveřejnění ve zpravodaji,
dejte nám vědět a na obecní úřad zašlete fotku a míry při narození, na
e-mail: sobekury@obecni-urad.net
Údaje a fotku můžete rovnou na obecní úřad i přinést.
To samé platí i pro složky, pokud pořádají nějakou akci. Doručte nám fotky pro případné umístění do
Zpravodaje a na www stránky obce.
Přeji Vám krásný zbytek léta
Lenka Váchal Fejtlová
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ŠK KD Soběkury – jaro 2014
Ukončení sezony 2013/2014
Posledními zápasy ve dnech 26. a 27. dubna 2014 zakončil šipkařský klub další rok působení
v ligové soutěži Plzeňského kraje. Oba týmy působící v C. lize krajské soutěže obhájily příslušnost
v soutěži i pro další ročník 2014/2015, opět v počtu dvou týmů – Soběkury City a Soběkury „B“. V právě
skončeném ročníku tým Soběkury City zopakoval historicky nejlepší umístění v soutěži a to šesté místo
se ziskem 38 bodů z 24 zápasů. Tým Soběkury B obsadil desáté místo se ziskem 30 bodů a bez větších
problémů obhájil ligovou příslušnost i pro další ročník.
Velikonční turnaj 2014
V sobotu 19. dubna 2014 uspořádal ŠK KD Soběkury Velikonoční šipkový turnaj, kterého se
zúčastnilo celkem 32 registrovaných i neregistrovaných hráčů. Díky početné účasti a také díky přispění
třech oslavenců z řad spoluhráčů, kteří v letošním roce oslavili „kulaté“ narozeniny (Jaroslav Kokoška,
Petr Souček a Vladimír Pluhař), bylo možné zajistit bohaté ceny pro většinu zúčastněných hráčů. Turnaj
se vydařil a všichni účastníci byli velmi spokojeni. Ze soběkurských šipkařů se tři zúčastnění umístili mezi
prvními pěti. Nejlepšího umístění dosáhl Václav Pluhař, který se umístil na krásném druhém místě,
nestačil pouze na konečného vítěze Miroslava Svobodu z Černošína. Konečné čtvrté místo obsadil
Vladimír Pluhař a páté místo Jiří Strejc.
Součástí turnaje bylo také předání narozeninových dárků našim oslavencům a vrcholem
slavnostního zahájení turnaje bylo předání pamětního listu Plzeňského krajského sekretariátu Unie
šipkových organizací pro nejstaršího aktivního hráče pana Jiřího Havlíčka.
Turnaj v Libákovicích 17.5.2014
Další povedenou akcí, které se soběkurští šipkaři účastnili, byl turnaj v Libákovicích 17. května
2014. S účastní na tomto turnaji pomohl šipkařům Obecní úřad prostřednictvím SDH Soběkury, který
zajistil přepravu a poskytl i řidiče Dušana Oberdörfera, který osmičlennou výpravu dovezl bezpečně tam i
zpět. Z osmi soběkurských hráčů, kteří se do Libákovic vypravili, pět obsadilo nejlepších pět míst
z pětadvaceti účastníků, když nejcennější trofeje opět putovaly do rodiny Pluhařů – 1. Vladimír Pluhař, 2.
Václav Pluhař. Třetí místo pak obsadil Milan Tolar, čtvrté Richard Kaiser a páté Pavel Uřídil.
Dětský turnaj 21.6.2014
Poslední akcí sezony 2013/2014 byl šipkový turnaj pro děti, který ŠK KD Soběkury uspořádal 21.
června 2014 v KD Soběkury. Turnaje se účastnilo 17 dětí ve věku od 4 do 12 let. Děti byly rozděleny do
kategorií podle věku a turnaj si užily. Ceny byly bohaté, o jejich zajištění se postaral šipkařský klub
s finančním přispěním Obecního úřadu Soběkury. Jsme přesvědčeni, že turnaj se všem zúčastněným líbil,
každý účastník si odnesl spoustu dobrot, ti nejlepší pak krásné dorty a medaile. Doufáme, že příště bude
účast dětí ještě větší.
Smutná událost – úmrtí spoluhráče
Ne všechny události bývají veselé, ale nelze se o tom nezmínit. Těsně před koncem ligového
ročníku, dne 23. dubna 2014, ve věku pouhým 33 let nás opustil a do „šipkařského nebe“ odešel náš
kamarád, člen ŠK KD Soběkury a hráč týmu Soběkury B, Radek Kaiser z Merklína. Tato událost nás
všechny velmi zasáhla a tak poslední kolo soutěže bylo odehráno jako vzpomínka a uctění Radkovy
památky. Posledním rozloučením s Radkem za celý klub pak bylo položení kytice na hrob v Merklíně.
Za všechny šipkaře pak mohu jen říci: „Radku, ať ti to lítá i na té druhé straně a čest tvojí
památce“.
Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák
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JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
Soběkury
6. 7. Planeta Jan
15. 7. Fořtová Ivana
21. 7. Havlíčková Anna
13. 8. Klikarová Helena
30. 8. Ing. Fikrle Josef
24. 9. Ing. Žihlová Dita
19.9.

Anna a Jiří Schmiedlovi
Zlatá svatba (50 let)

50 let
50 let
75 let
70 let
60 let
50 let

Horušany
1. 7. Žižková Mária
11. 7. Jaroš Jiří
22. 8. Čížková Helena
1. 9. Soukup Jan
2. 9. Kouřilová Marie

75 let
50 let
70 let
75 let
65 let

19. 9. Alois a Helena Čížkovi
Zlatá svatba (50 let )
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Tak nám zase hořelo.....
Byl poklidný večer z pondělí 7. 7. na úterý 8. 7. 2014. Okolo 23. 00 hod zazvonil telefon a bylo mi
sděleno, že lidé z chat vidí nebývalý kouř a také už pronikající plameny, které vychází z lesa v místech
nad „Sinkuleho statkem“. Na nic jsme nečekali, protože se jednalo o požár, u kterého samozřejmě
musíme být.
Po shromáždění našeho hasičského mužstva a výbavy jsme v čase asi 8 minut vyjížděli z obce směrem
k Horušanům. Už z dálky byl vidět silný kouř a vysoké šlehající plameny.
Abychom se co nejrychleji dostali k požáru (vzhledem k naší avii – rok výroby 1972), zvolili jsme variantu
jet po silnici. Když jsme dojeli do Horušan (cesta ke statku), věděli jsme, že nemáme šanci zasáhnout bez
profesionálních hasičů. K přípravě na uhašení 5 – 7 metrových plamenů bylo nutné připravit proudy,
rozdělovač + 3 hadice pro přívod vody a čekat. Profesionální hasiči dorazili o 10 minut později.
Skoro jsem zapomněl říci, že hořela obrovská hromada větví a klestu, která se nechává uschnout a
následně rozštěpkovat pro teplárny.
„Profíci“ se divili, jak rychlí jsme byli. Bylo nám sděleno, že naše jednotka musí vybudovat náběrové
stanoviště pro zásobování cisteren vodou. Po nějaké době dorazili i hasiči ze Dnešic, kteří mají cisternu T
148, která byla velkou pomocí při tomto zásahu.
Bohužel musím podotknout, že se najdou i lidé, kteří neumí vyhodnotit danou situaci (možnost někde
získat vodu za mimořádné situace) a vyhánějí hasiče od zdroje vody, jen aby jim při čerpání nepoklesla
hladina rybníčku.
Po naplnění dvou cisteren jsme stanoviště čerpání převezli ke koupališti (to už bylo více času), protože
místo požáru bylo cíleně hlídáno.
Proběhlo také šetření, co mohlo požár způsobit. Výsledek není zatím znám.
Mám velkou radost s jakým odhodláním a nasazením se naši členové dobrovolné hasičské jednotky
snažili zabránit větším škodám, i když museli požár hlídat až do samého rána a poté jít plnit své pracovní
povinnosti.
Zásah byl oficiálně ukončen druhý den v 6. 00 hod ráno a tak jsme se mohli odebrat ke svým domovům.
.......ať raději nehoří!
Dušan Oberdörfer
za SDH Soběkury
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FOTKY Z AKCÍ

3/14 – Dětský maškarní bál v Soběkurech

4/14 – Jarní tvoření pro děti v Soběkurech

4/14 – SDH velitelský den dnešického okrsku

4/14 – Velikonoční šipkový turnaj v Soběkurech

6/14 – Dětský šipkový turnaj v Soběkurech

5/2014 – Dětský den v Soběkurech (nahoře a dole)

6/14 – Zakončení fotbalové sezóny - Soběkury

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

8

Fotky z prací

4/14 - Oprava havárie na vodovodu Soběkury

5/14-Budování chodníku na návsi u Beštů (Soběkury)

4/14-Strop vodojemu v Soběkurech před opravou

6/14 – Dosázení zeleně na návsi v Soběkurech

7/14 – Opravený strop a celkově vodojem po opravách

4-7/2014 – Nahoře: Průběh stavby KČOV v
Soběkurech

Vlevo: obnovená zeleň v Horušanech

Vpravo: obnovená zeleň v Soběkurech

Noviny připravila: Lenka Váchal Fejtlová
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