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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
tak jako každým rokem nás v tuto dobu zdraví již pokročilé jaro, také i já bych Vás chtěl co nejsrdečněji
pozdravit.
Jarní rovnodennost proběhla již před měsícem, 20. března, zhruba hodinu před půlnocí a krátce po
půlnoci, patnáct minut před třetí hodinou ranní, jsme mohli pozorovat první jarní úplněk. V této jarní
době, respektive poslední březnový víkend, již nějaký ten rok dochází ke změně zimního času na letní.
V předvelikonoční době, která připadá na letos poměrně dlouho, je už spolehlivě vidět i po dvacáté
hodině večerní. Je to všechno takové veselejší. Ve svých sklenících už určitě máte všichni zasázenou
jarní zeleninu, pomalu nastává čas paprik, rajských a okurek. Stromy mají zahrádkáři určitě ostříhané
a zmlazené. Pole kolem nás se začínají zelenat, zaseté plodiny by určitě uvítaly více vláhy. V zimě se
blýskalo na lepší časy, sněhová pokrývka však v našem okolí příliš dlouho nevydržela. Na druhou stranu
si vyznavači zimních sportů ve vyšších polohách a nejen na Šumavě sněhu užili dostatečně. Já myslím,
že jsme s technikou byli na zimu dobře připraveni a údržbu místních komunikací a chodníků vcelku
zvládli. Neříkám, že bylo všechno uklizeno hned, na to nemáme kapacity, ale s naší dostupnou
technikou a samozřejmě za přispění a pomoci Vás občanů, větší problémy v zimě nevznikly. Nyní
přemýšlím, jestli se vůbec bruslilo. Myslím, že krátkou dobu určitě ano. Jako každoročně sníh
v Horušanech vydržel déle. Správa a údržba silnic uvažuje v Horušanech o zřízení meteorologické
stanice a o monitorování komunikace druhé třídy pomocí kamerového systému. Hodlá využít sloupy
elektrického vedení a vše je v jednání. Může se tedy stát, že budete monitorováni při cestě za nákupy
i při cestě z hostince U dvou kaštanů. Mimochodem jste si určitě v Horušanech všimli, že se změnil
nájemce restauračního zařízení a myslím, že návštěvníci tohoto kulturního stánku změnu uvítali. Je
jedině dobře, že se provoz zachoval. Vždyť se mohou občané alespoň někde scházet. Je to však velice
obtížné do restauračního zařízení někoho sehnat. To i ostatní obce v našem okolí se potýkají se stejným
problémem a řada „hospod‘‘ a kulturních zařízení je zavřených. My se jako obec snažíme vytvářet
nájemcům takové podmínky, aby byl chod restauračního zařízení zachován. Ale i přesto jsme byli
nuceni kulturní dům v Soběkurech a doufám, že jen dočasně, zavřít. Samozřejmě, že akce, které se
plánují, zajistíme bez větších problémů ve vlastní režii nebo ve spolupráci s místními složkami. A to již
i proběhlo. Všem, kteří pomohli, a to i při úklidu po bývalém nájemci, patří velký dík (SDH, Soběbaby a
řada spoluobčanů). Nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Ti, co se neangažovali a
nepomohli, to vědí také. I přes veškeré inzeráty a osvětu se zatím nepodařilo nikoho sehnat. Snad se
situace zlepší a někdo se najde. Nebo necháme ,,hospodskou‘‘ v Horušanech naklonovat, abychom ji
využili i v Soběkurech.
Abych se vrátil ještě k tomu jaru. Jak dobře všichni víte, tak nastává čas sečení trávy, živých plotů,
skončila prořezávka stromů, dokončuje se úklid komunikací po zimě atd. Tak pro osvětu. Tráva patří do
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soukromé kompostárny (Soběkury) nebo na kompost, případně do kompostérů. V Horušanech je
shromaždiště posečené trávy v Lajpsichu u ČOV. Ukládejte prosím na hromadu. Větve taktéž a
neukládejte je až k lesu. Suť sem nepatří. Ta patří po dohodě do Soběkur. Větve ukládejte v Soběkurech
k ČOV. Sběr nebezpečného odpadu proběhne v květnu. Nedělejme si v obcích nepořádek.
V této době již máme v obou obcích za sebou řadu bálů, dětských veselic a setkání důchodců. Na léto
se již tradičně plánuje řada dalších akcí pro všechny věkové kategorie. Podrobnější přehled a informace
naleznete určitě v jiných příspěvcích.
Chtěl bych se ještě zmínit o stavebních akcích, které probíhají, proběhly nebo se plánují. Tak
v Horušanech jsme opravili houpačky na dětském hřišti. Po zimě se uklidily místní komunikace v obou
obcích. Následovat bude čištění kanálů. Vyměnila se okna na záchodech a skladu v hostinci
v Horušanech. Plánuje se tam i výměna dveří. Proběhla výměna oken a dveří v knihovně a obecní
úřadovně v Horušanech. V Soběkurech se měnila okénka a dveře na kabinách. Dokončil se chybějící
chodník směr Otěšice. Na příští rok je naplánována stavba komunikace v ulici Na Dolejší v Horušanech.
Tuto stavbu zatím brzdí nevyřešená vlastnická práva při napojení místní komunikace na silnici druhé
třídy směr Skočice. Připojení na vrty máme v předčasném užívání. Projekt na víceúčelový dům je
dokončen a je ve stavebním řízení. Snad se nám podaří projekt napasovat na vhodný dotační titul. Tvoří
se projektová dokumentace na odkanalizování chatové oblasti v Soběkurech. A jak už se stále ve
zpravodajích opakuji, máme v plánu rozparcelovat, po změně územního plánu, stavební obvod
v Horušanech i v Soběkurech. V Soběkurech jsou všechny stavební pozemky vyprodané. V současné
době probíhá výstavba deseti rodinných domů a další zájem o pozemky pokračuje. Co se týče
vodovodní soustavy, vodovodního řadu, tak jsme v Soběkurech opravili vodovodní šoupata směr
Horušany. To znamená, že v případě poruchy v jakékoliv části Soběkur na vodě, se nebude muset
přerušit dodávka pitné vody do Horušan. Teda pokud budou všechna šoupata v provozuschopném
stavu. A málem bych zapomněl. Nedostatek nádob na zachytávání srážkové vody v prostorách
obecního úřadu jsme museli vyřešit pokládkou nové střešní krytiny. Střecha byla záplatovaná,
rozpraskaná a na mnoha místech zatékalo. A ještě chci připomenout, šetřeme s vodou. Z hydrantu je
zákaz napouštění bazénů. Omezte zalévání. Postupujte úsporně při napouštění bazénů. Na druhé
straně pozor na požáry při zahradních párty. Mějte po ruce nádobu s vodou.
Nyní bych chtěl na mé úvodní slovo navázat. Chci připomenout, že velikonočními svátky, které jsou již
několik let prodlouženy o páteční volný pracovní den, končí období půstu, které započalo masopustem.
Péci se budou nádivky všeho druhu. Barvit se budou vajíčka a splétat pomlázky. Obcemi bude
procházet procesí koledníků. Je to taková zvláštní atmosféra, na kterou se docela těším a určitě i Vy
všichni. Vždyť Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. A proto bych Vám všem chtěl
připomenout nejen lásku k bližnímu svému, ale i úctu a respekt ke svému sousedovi, spoluobčanům.
Komunikujte spolu a snažte se jeden druhému naslouchat a porozumět.
A v samém závěru chci Vám všem, spoluobčanům i zastupitelům popřát příjemné prožití Velikonoc a
hlavně pevné zdraví.
Jiří Roud, Váš starosta

Fotky z prací
3/19 – Čištění koupaliště – Soběkury
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Kulturní komise
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravila a seznámila s kulturními akcemi, které již letos v našich obcích
proběhly.
V zimních měsících se konaly tradiční bály. V Horušanech to byly: Myslivecký, Bál Horušanského
sdružení, Dětský maškarní 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.
V obou obcích tradičně proběhlo Setkání důchodců, v Horušanech spojené s oslavou MDŽ. Obě akce
hudebně doprovázel pan Zdeněk Zapletal.
Také jsme v Soběkurech uspořádali Pletení košíků z pedigu pro ženy i muže, taneční zábavu za
doprovodu hudební skupiny Agnes rock a Velikonoční dílnu pro děti, kde se pískovaly obrázky s jarními
motivy.
Všechny akce v našich obcích se velice zdařily. Je dobře, že se lidé sejdou a dokážou se společně
příjemně pobavit.
Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům kulturních akcí a přeji jim plno elánu a nových nápadů do
další práce.
Krásné jarní období vám přeje - Romana Tykalová

SDH Soběkury
Dobrý den milí spoluobčané,
rok 2019 jsme zahájili inventurou v naší hasičské zbrojnici, která proběhla v pořádku. 19. ledna jsme
se účastnili Výroční valné hromady ve Dnešicích. Ten samý den jsme pořádali tradiční Hasičský bál s
podporou obecního úřadu. Na bál dorazilo cca 120 lidí, k tanci a poslechu hrála kapela pana Žákovce a
nechyběla bohatá tombola. Všichni se bavili až do ranních hodin.
Týden na to v sobotu 26. ledna proběhla Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů, na
kterou dorazilo 24 členů (z celkového počtu 43) a 2 hosté.
V únoru 23. proběhla Výroční valná hromada našeho okrsku v Černotíně. Jen tak pro zajímavost se
náš okrsek skládá z 5-ti vesnic a to Oplot, Dnešice, Soběkury, Černotín a Přestavlky. Starostou okrsku
je Josef Kalčík z Oplota a velitel okrsku je Karel Malý ze Dnešic.
Začátkem března jsme přiložili ruce k dílu a pomohli jsme (zejména děvčata) uklidit místní kulturní
dům a dále se podílely na obsluze na dětském maškarním bále.
7. března jsme začali vypouštět koupaliště v Soběkurech, které jsme 9. v sobotu celé úspěšně vyčistili
s opravenou hasičskou mašinou PS12. Byla to náročná celodenní akce, chci poděkovat všem, co se na
ní podíleli.
22. března jsme pořádali zábavu v kulturním domě, na které hrála kapela AGNES rock. Na akci
dorazilo 62 lidí včetně členů.
Koncem března a to ve čtvrtek, v pátek a v sobotu se budoucí velitelé (Vacík Josef, Turek Stanislav,
a Roud Jiří) naší jednotky sboru dobrovolných hasičů účastnili kurzu Velitelů "V40" v Třemošné.
13. dubna se několik členů účastnilo Velitelského dne ve Dnešicích a zároveň proběhlo školení
budoucích strojníků (Černý a Bláha) "S8" naší jednotky v Nepomuku.
Na závěr chci všem popřát veselé Velikonoce a chci Vás všechny pozvat na tradiční stavění májky
30.4. v Soběkurech na hřišti, kde bude připraveno bohaté občerstvení až do ranních hodin.
Starosta SDH Jiří Roud ml.
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Ligové soutěže
KD Soběkury – C liga Plzeňsko – jižní divize
V lednu skončila základní část soutěže a podle předpokladů naše výkony nestačily na první
čtyřku a opět nám byla souzena prolínací soutěž o udržení v C lize. Prolínací skupinu vytvořily čtyři týmy
z dolní poloviny tabulky C. ligy a čtyři nejlepší týmy D. ligy. Do této skupiny jsme si přinesli výsledky ze
vzájemných zápasů se zbývajícími třemi týmy C. ligy, které do soutěže vstoupily s námi. Stejně tak to
mají i týmy z D. ligy, takže v prolínací soutěži k šesti započítaným výsledkům ze základní části přibude
osm zápasů se soupeři z druhé soutěže – pro nás z D. ligy.
Po odehrání prolínací soutěže těm lepším bude patřit příslušnost v C. lize, ostatní čeká D. liga.
Vzhledem ke ztíženému postupovému klíči bude velmi těžké soutěž udržet, neboť jistotu C. ligy mají
pouze dva nejlepší týmy, u ostatních budou rozhodovat postupy a sestupy ve vyšších soutěžích,
případně nepřihlášení některých týmů do dalšího ročníku.
Po odehrání poloviny prolínací soutěže je patrné, že C. ligu nám může bohužel zachovat asi jen
malý zázrak, ale ve zbývajících čtyřech kolech se o to ještě popereme.

Tabulka – průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

Zahrádkáři Stod

10 9

0

0

0

1 0 122 : 58 270 : 166

27

2.

Podbrdští medvědi Vlčice

10 7

1

0

0

2 0 102 : 79 242 : 197

23

3.

Nezvěstice

10 6

1

0

0

3 0 103 : 78 243 : 203

20

4.

Saint Tropez 22 Plzeň

10 5

1

0

0

4 0 90 : 91 217 : 227

17

5.

BSOD 334 01 "X" Přeštice

10 5

0

0

1

4 0 91 : 90 225 : 220

16

6.

KD Soběkury

10 3

0

0

2

5 0 84 : 98 224 : 237

11

7.

Chřestýšovci Plzeň "B"

10 2

0

0

0

8 0 76 : 104 204 : 252

6

8.

Rozvědčíci Dobřany

10 0

0

0

0

10 0 55 : 125 153 : 276

0

Bohužel k pohodě v týmu vůbec nepřispělo náhlé ukončení provozu restaurace v KD Soběkury
ze strany stávajícího provozovatele zařízení a také předsedy šipkařského klubu Vladimíra Strejce, takže
jsme museli pro jarní část sezóny hledat azyl, resp. náhradní „domácí hřiště“. Nakonec jsme se
domluvili v Sokolovně Oplot, kde dohrajeme sezónu a pokud budeme chtít hrát soutěž v dalším
ročníku, budeme mít možnost zde i pokračovat.

ZomBee Soběkury - ženská liga Plzeňsko a Chodsko
Naše děvčata statečně bojují v ženské lize. Tři kola před koncem jim trochu uniká třetí místo,
které zaručuje postup na „republiku“, ale uvidíme, jak vše dopadne.
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Tabulka - průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1.

Dablérky Plzeň

12 11

1

0

0

0

0 88 : 33 198 : 94

35

2.

Chodský Šelmy

14

8

2

0

1

3

0 82 : 61 185 : 146

29

3.

Škorpionky Plzeň

13

8

2

0

0

3

0 78 : 54 179 : 127

28

4.

Triple Miri

13

7

0

0

2

4

0 71 : 61 161 : 146

23

5.

Úletky Křimice

12

5

1

0

1

5

0 61 : 61 137 : 142

18

6.

Šipkařky Plzeň

14

5

0

0

2

7

0 70 : 72 163 : 167

17

7.

Ďáblice Plzeň

13

3

1

0

0

9

0 60 : 71 136 : 166

11

8.

Hvězdy z Chodova

12

2

1

0

0

9

0 40 : 81 103 : 175

8

9.

Pivoňky Plzeň

13

1

0

0

2

10 0 38 : 94 96 : 195

5

Vánoční bál
25. prosince 2018 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 návštěvníků oproti minulým letům dokonce nepatrně vzrostl.
Akce proběhla v naprosté pohodě, a tak věřím, že stejně jako organizátoři byli spokojeni i hosté.
Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Další tradičně pořádanou akcí byl turnaj ve stolním tenisu, který proběhl v sobotu 5. ledna
2019. Konkurence byla velká, letos se sešlo celkem 27 hráčů. Přijela spousta přespolních hráčů a jeden
z nich, Petr Šurkala, si nakonec odvezl i cenu pro vítěze celého turnaje.
Plánované akce
Vzhledem k nastalé situaci s provozem KD zatím neplánujeme další akce, ačkoliv jsme chtěli
pořádat tradiční dětský šipkový turnaj a také turnaj pro dospělé k oslavě 20. výročí vzniku ŠK KD
Soběkury. Bohužel jsme nuceni od těchto plánů zatím upustit, dokud se definitivně nevyřeší další
fungování klubu.

Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák

Akce 4 - 7/2019
•

•
•

30. 4. Májky v obou obcích
1. 6. Dětský den v Horušanech
1. 6. Dětský den v Soběkurech
• 13. 7. Zpívaná v Soběkurech
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Soběbaby
Vážení čtenáři, spoluobčané a přátelé,
blíží se jeden z nejkrásnějších svátků v roce Velikonoce a my jsme moc rády, že Vás můžeme v tomto
jarním čase pozdravit a přiblížit akce, které pro Vás, Vaše děti, rodiny a známé v roce 2019
připravujeme.
Dovolte nám zrekapitulovat první velmi zdařilou akci, kterou byl Masopustní průvod a Maškarní bál.
Při jedenáctém masopustním průvodu se do ulic Soběkur 9. 2. 2019 vydalo 40 zdařilých a pečlivě
připravovaných masek. Průvod doprovázela kapela a krásné počasí. Velká většina spoluobčanů opět
nezklamala a připravila vydatné občerstvení v podobě bramboráků, kobližek, bramborových placek,
chuťovek, koláčů a jiných dobrot. Nechyběl ani pitný režim.
Maškarní bál pod taktovkou dua Golden Wind neměl tak hojnou účast, jako jsme byly v posledních
letech zvyklé, ale přesto byl velmi povedený. Všechny masky se předvedly jako propracované a
promyšlené. Nebylo vůbec lehké říci, komu to v převleku za hippies, černošku, Elvise Presleyho,
Mexičany, havajskou tanečnici, Dádu s žížalou Julií a dalším nejvíce slušelo.
1. 6. 2019 se uskuteční Dětský den, který bude plný zábavy, napínavých zážitků a soutěží pro nejmenší.
Nebude chybět opékání buřtů a sladké odměny pro všechny šikovné děti.
13. 7. 2019 plánujeme krásné počasí a Zpívanou s opékáním prasete a hudbou.
17. 11. 2019 v tento sváteční den rozsvítíme všechny lampiony, co doma najdeme a vydáme se na
podvečerní Lampionový průvod za doprovodu pohádkových písniček. Pro každého účastníka bude
připravená odměna.
1. 12. 2019 se pomalu připravíme na Vánoce a užijeme si Adventní zpívání s napečenými dobrotami,
horkým čajem a svařeným vínem. Nebude chybět rozsvícení vánočního stromečku a ohňostroj.
Budeme se těšit na hojnou účast na dalších připravovaných akcích.
Krásné prožití Velikonoc přejí Soběbaby

Jubilea
V následujících měsících roku 2018 oslaví významná životní jubilea a výročí tito občané našich obcí:
Soběkury

Horušany

DUBEN:
Mlnářík Petr

KVĚTEN:
Krsová Marie

KVĚTEN
Bošková Světlana, Bláhová Anna
Křížek Václav, Fikrlová Marie
ČERVEN
Pundová Hana

Výročí sňatků Horušany:
ČERVEN: Kouřil Vincenc a Kouřilová Marie
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Fotky z akcí

2/19 – Dětský bál - Horušany
3/19 – Dětský bál v Soběkury

(nahoře)
(dole)

3/19 – MDŽ a důchodci - Horušany (dole)

Nahoře a dole
3/19 – Setkání důchodců - Soběkury

3/19 – Tvoření z pedigu – Soběkury (dole)

Narození
Natália Šnirc (Čechurová) z Horušan
měřila 50 cm, vážila 3750 g
narodila se 31. 1. 2019
Vancouver, Kanada
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Horušanská polka
Znám voňavou louku - vím, kam chodí slunce večer spát.
Právě těmito slovy začíná Horušanská polka, kterou složil a
své rodné obci věnoval místní rodák, muzikant, hudební
skladatel a dirigent Jaroslav Škabrada.
Dne 8. ledna 2019 by se pan Škabrada dožil 100 let.
Narodil se v malém domku v Horušanech, kam se velice rád
se svojí manželkou vracel až do poslední chvíle svého
života. Právě pro ni vznikla jeho nejslavnější polka
"Teruška".
Pan Škabrada vystudoval hru na trubku na pražské
konzervatoři a po válce nastoupil jako trumpetista
orchestru Národního divadla, kde setrval plných 33 let.
Jeho bohatá hudební tvorba byla velkou měrou
ovlivněna láskou k rodnému kraji. Jaroslav Škabrada nás navždy opustil 3.6. 2002. Je pochován na pražském
Slavíně.
Milan Toman – místostarosta obce

Kočičky a jejich tradice
Kočičky se tradičně používají jako velikonoční dekorace do vázy, mladé vrbové proutí zase slouží
k pletení velikonoční pomlázky nebo košíků. Chlapci chodívali a chodí po koledě a šlehají dívky těmito
pomlázkami z čerstvých vrbových proutků, aby byly čiperné a veselé po celý rok.
Tradice kočiček přitom sahá do daleké minulosti. V evropské kultuře totiž právě kočičky nahradily
palmové ratolesti, kterými byl Ježíš vítán při příjezdu
do Jeruzaléma. Prostí lidé také od pradávna věřili, že
kočičky posvěcené na Květnou neděli mají magickou
moc.
Kočičky se přidávaly také kravám do krmení, aby
dobře dojily. Hospodáři také zapíchávali proutky
kočiček na kraj polí, aby byla úroda chráněna před
nepřízní počasí. A také se traduje, že na Velký pátek
otevíral vrbový proutek skálu i zem, aby odkryl své
skryté poklady...
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