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ZPRAVODAJ
Soběkury - Horušany
2015
Cena výtisku: 5 Kč

Vydání: 3/2015

Akce 10 - 12/2015
10. 10. Setkání rodáků – KD Soběkury (pořádá Kulturní komise)
7. 11. Lampiónový průvod v Horušanech (pořádají Soběbaby)
17. 11. Lampiónový průvod v Soběkurech
28. 11. Vánoční aranžování – hostinec Horušany (pořádá Sdružení občanů)
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Horušanech
29. 11. Adventní zpívání – náves Soběkury (pořádají Soběbaby)
6. 12. Vánoční dílna pro děti – zasedací místnost OÚ Soběkury (pořádá Kulturní komise)
6. 12. Mikulášská nadílka v hostinci v Horušanech (pořádá Kulturní komise)
12. 12. Mikulášská besídka v KD Soběkury (pořádá Kulturní komise)
25. 12. Šipkařský ples – KD Soběkury

Jubilea
Soběkury
22. 10. Baumrukrová Anežka
5. 11. Křížková Miroslava
15. 11. Hrubý Petr
21. 11. Vacík Jiří
1. 12. Havlíček Jiří
13. 12. Baumrukr Karel

Horušany
8. 10. Hranáčová Anna
25. 12. Kuneš Miroslav

91 let
85 let
90 let
50 let
80 let
60 let

Výročí sňatků Soběkury:
9. 10. Zdeňka a Bohumil Tejmlovi
22. 10. Petr a Božena Hrubých
31. 12. Josef a Marie Bezděkovi

85 let
92 let

50 let
60 let
60 let

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

2

SLOVO STAROSTY
Drazí spoluobčané, zastupitelé obce,
úvodem bych Vás všechny chtěl co nejsrdečněji pozdravit. Čas teče jako voda. Nedávno jsem hovořil o
počátku prázdnin, času dovolených a už se všichni chystáme na zimu. Doufám, že bude zima mírná jako před
rokem, i když pro ty nejmenší bych naopak přivítal sněhu a mrazu více, aby se vyskotačili na saních, lyžích a
bruslích, jako my dříve narození. V tomto podzimním období, kdy se příroda připravuje k zimnímu spánku,
bývá velice krásně zbarvená. Je pravdou, že na sklonku podzimu už barvy přecházejí k méně výrazným a
alespoň na mě působí toto období trochu depresivně. Po 23. 9., kdy nastala podzimní rovnodennost a den
byl stejně dlouhý jako noc, se bude den zkracovat až do 22. 12., kdy nastává zimní slunovrat. Kratší den ještě
umocní posun času směrem zpět. To znamená, že v tomto období bude nastolen středoevropský čas. Po
zimním slunovratu, kdy je od nás slunce nejdále a vlivem naklonění zemské osy dosáhne nejsevernějšího
bodu své pomyslné dráhy, tedy na severní polokouli obratníku Raka (myšleno v tento den bude v poledne
nejníže), nás sluneční paprsky ,,zahřejí“ nejméně. S postupem času už to bývá veselejší. Horší situace by
nastala, kdybychom žili na severním polárním kruhu, kdy se tento den v poledne slunce jen dotkne
horizontu, aniž by vyšlo. Takže v tomto, alespoň pro mě, deprimujícím období jsou lidé na tom ještě o něco
hůře než v našich zeměpisných šířkách. Samozřejmě co se týče délky dne. Buďme rádi, že žijeme v severním
mírném pásu, kdy příroda je rozmanitá, střídají se čtyři roční období a letní dny jsou dlouhé a teplé. Pro mě
osobně jsou nejkrásnějšími měsíci v roce květen, červen a červenec. V tomto roce, kdy teploty v období léta
vystupovaly do výše tropických a srážky nebyly téměř žádné, jsme se určitě dostatečně naakumulovali na
zimu. Příroda na tom byla bez srážek o poznání hůře. Předešlá zima žádná a zbytek roku bez vláhy nebo
s minimálními dešti. Jakoby se naší obci deště vyhýbaly. My místní pranostici povídáme, že mraky rozráží Paní
hora, ale podstatnější zásluhu na tom má Srnčí vrch, který je vyšší. Když se zamyslíme, tak se nám promítne,
že klasická čtyři roční období jsou pomalu ta tam.
Jak všichni víte a vidíte, v uplynulém období proběhly v našich obcích dvě významné investiční akce. Zatímco
v Horušanech už je stavba kompletně profinancována, v Soběkurech 25. 9. 2015 proběhla závěrečná
monitorovací kontrola, bez připomínek a 5. 10. jsem podepsal závěrečnou monitorovací zprávu. Pak už nic
nebrání profinancování projektu. Počítáme, že profinancování proběhne do konce měsíce října.
Samozřejmě se stavební práce v Soběkurech neobešly bez reklamací. Jeden sjezd na návsi se musel předělat.
Majitelka nemovitosti si obrubu vjezdu vylepšila svépomocí dlažebními kostkami, které dodala obec. V jiné
části zrekonstruovaných komunikací nás upozornil občan, že mu neodtéká odpad z DČOV. Nějakou dobu
trvalo, než jsme zjistili, kde se závada nachází. Nejdříve nebyla dostupná technika, pak jsme nemohli zajet na
pozemek, potom se zhotovitelská firma k tomu neměla, takže uběhla nějaká doba, než se podařilo závadu
odstranit. Vše bylo nafocené, ale nakonec se ukázalo, že závadu, narušení domovní přípojky na kanalizaci,
způsobili plynaři porušením a neodbornou opravou. Velice mně ještě vadí, že tráva není dosázená v rozsahu,
v jakém měla být. Travní semeno tam sice bylo osázeno, ale příliš velká sucha způsobila, že tráva nevzrostla.
Chytila se pouze ,,lebeda“. Té se dařilo. I když jsme ji z ,,chlapama“ v celé obci vytrhali, tak se chytla znovu.
Vřelý dík těm občanům, kteří si plevel vytrhali sami a udržují si před svým stavením pořádek. Mám na mysli
pořádek v obou obcích. Myslím si, že i v ulici „Na Dolejší“ v Horušanech bychom přivítali iniciativu občanů.
Samozřejmě je něco na nás, ale úprava okolí před vlastním domem by měla být snahou nás všech občanů.
Vždyť prostředí, ve kterém chceme žít, si utváříme sami. Takže dalo by se shrnout a říci, investiční akce, co se
týče financí, proběhly.
Začne okurková sezóna? Já myslím, že ne. Jednak už jsme opravili fasády obecních nemovitostí
v Horušanech. Opravilo se pokračování cesty „Na Dolejší“ a k umělé nádrži. Další náměty a podněty na rozvoj
a vylepšení infrastruktury v Horušanech jsme získali od místních občanů na posledním veřejném zasedání ZO,
které se konalo v Horušanech. Sotva se dokončí jedna akce a už se hrnou podněty, co je nutné udělat,
postavit, vylepšit. Je to správné a plně s občany souhlasím já a ostatní zastupitelé jistě také. Na druhé straně
je třeba hospodařit. Finanční prostředky obce jsou omezené. Při takto velkých akcích, které koncem
minulého a v letošním roce musela obec zafinancovat, je nutné se uskromnit, držet se při zemi, hospodařit.
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Dalo by se říci, že jsme dostali dotace, ale dotace není v těchto případech 100%. Značný finanční obnos
musíme doplatit. Dovolím si tvrdit, že v budoucnu dosáhnou na dotační tituly jen větší obce s vyššími
rozpočty. To mi konečně potvrdilo i setkání s poslancem Evropského parlamentu a místopředsedou výboru
pro regionální rozvoj. Jestliže nyní se žádalo na ROP Jihozápad, nyní se bude žádat v rámci celé ČR. Hlavní
sídlo administrace projektů bude v Praze. Takže dosáhnout pro menší obce na dotační tituly EU bude stále
obtížnější. Paradoxem je, že ČR vracela EU 65 mld. CZK, které nepročerpala, respektive neuměla pročerpat. Je
to zřejmě způsobeno složitým administrativním procesem při čerpání dotací než je tomu v jiných členských
zemích EU.
Samozřejmě se budeme jako obec snažit hospodařit, budeme žádat o dotace, budeme připraveni, ale jaká
budou hodnotící kritéria příslušných dotačních titulů? Uvidíme, na co si budeme schopni sáhnout. I přesto
chceme některé akce zvládnout z vlastních zdrojů, ale ne za každou cenu. Prioritní akcí je zasíťování NSO
v Soběkurech. V poslední době se zvedla poptávka po stavebních pozemcích, a proto je nutné na to reagovat.
Finanční prostředky získané z prodeje stavebních parcel budeme zpět investovat do zasíťování.
Další investice jsou nutné pro přípravu nových vrtů pitné vody, opravu poslední komunikace v Soběkurech
(výrazně se poničila při modernizaci ostatních komunikací), osvětlení, kanalizace v Horušanech. Zbylé
komunikace zde také nejsou v dobré kondici. A takto by mohl výčet potřebných akcí pokračovat stále dál. Cíl
je v nedohlednu.
V Soběkurech proběhne 10. 10. Setkání rodáků po pěti letech. K této příležitosti byla opravena dílna,
klubovna a zeď u hřbitova. Opravy prováděli obecní zaměstnanci. Oprava kaple Povýšení sv. Kříže, která je
kulturní památkou, už vyžadovala povolení od NPÚ. Po dohodě ZO a NPÚ bylo restaurování kaple nabídnuto
místní firmě, tak jako tomu bylo v Horušanech. Památkáři vyžadovali zkušenosti s restaurováním a to bylo
v tomto případě splněno.
Začátkem srpna zorganizovaly ,,Soběbaby“ na místním fotbalovém hřišti ,,Zpívanou“. Peklo se prase a k tanci
a poslechu hrál pan Zapletal. Při takové příležitosti je účast ještě solidní. ,,Soběbabám“ za organizaci patří
velký dík. Tato akce nebyla jediná, více se určitě dočtete v jiných článcích.
V obou obcích proběhly v měsíci září tradiční poutě. Mrzí mě, že v Horušanech nebyly žádné pouťové atrakce.
To co vím, tak se poskytovateli pouťové zábavy nevyplatí, po dřívějších zkušenostech, zde atrakce provozovat.
V budoucnu se to pokusíme napravit. Pouťová veselice se však vydařila. Jsem velice potěšen, že se dokáží
občané v Horušanech tak skvěle bavit, kdežto v Soběkurech je to pravý opak. Pouťové atrakce byly sice opět
na návsi, dalo by se říci, že se pouť vyvedla, nebýt tradičního odpoledního deště, ale pouťová veselice –
katastrofa. Účast minimální. To je k zamyšlení a přitom máme takový pěkný kulturní dům, který se plně
využije jen několikrát do roka. Asi uděláme anketu, proč je tomu tak, co je příčinou. Doufám, že alespoň na
srazu rodáků bude v Soběkurech ,,plný dům“.
Dne 3. 10., proběhl v hostinci U dvou kaštanů již 4. ročník C. K. kuchyně aneb jak vařily naše babičky. Akce to
byla velkolepá. Sešlo se mnoho lidí, sál praskal ve švech a těch soutěžních pokrmů. Celou akcí provázel
moderátor Českého rozhlasu Standa Jurík. Ke shlédnutí a ochutnání bylo velké množství staročeských jídel.
Soutěžilo se hned v několika kategoriích (likéry-džemy, polévky, masitá jídla, bezmasá jídla, moučníkybuchty). Všechna jídla byla velice chutná a rozmanitá, prostě jedním slovem, vynikající. Velkou poklonu
zaslouží organizátorky celé akce a ostatní, kteří se na akci podíleli nejen jako soutěžící. Za sebe a určitě i za
všechny zúčastněné mohu říci, že to bylo příjemně prožité podzimní odpoledne a všichni se skvěle bavili.
S výsledky Vás určitě organizátoři seznámí v dalším čísle zpravodaje. Všichni zúčastnění se určitě těší na další
ročník a za sebe i ostatní ZO chci poděkovat za pozvání.
Závěrem mého příspěvku bych chtěl všem občanům popřát hodně zdraví, spokojenosti v dalším období,
udržujte k sobě úctu a podílejte se společně na rozvoji našich obcí.

Mgr. Jiří Roud
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Šipkařský klub ŠK KD Soběkury
Mistrovskými zápasy v posledním dubnovém víkendu roku 2015 zakončily oba týmy ŠK KD
Soběkury další ročník působení v ligové soutěži Unie šipkových organizací pro Plzeňský kraj. Tým
Soběkury „B“ byl tentokrát úspěšnější a obsadil v dvanáctičlenné tabulce 7. místo se ziskem 33 bodů,
tým Soběkury City neobhájil šesté místo z posledních dvou ročníků a obsadil konečné 9. místo se ziskem
30 bodů.
V přípravě na novou sezónu absolvovali hráči klubu různé individuální turnaje, hromadnější
účast našich hráčů proběhla již tradičně na dvou turnajích v Libákovicích, které pořádají naši spoluhráči
rodina Kokoškových, a také kvalitní turnaj pořádaný v květnu našim spoluhráčem Mírou Fléglem v rámci
oslav jeho kulatých 40. narozenin v KD Soběkury. Po letní přestávce jsme se opět zformovali do soupisek
pro ročník 2015/2016. Základní sestavy obou týmů zůstaly prakticky nezměněny, naše řady se rozrostly o
několik nových, resp. „staronových“ hráčů.
Posílena byla také ženská část týmu a to o nové dvě hráčky, které přišly zejména z důvodu zájmu
našich děvčat o účast v ženské lize. Na soupiskách obou týmů se tak nyní nachází celkem pět zástupkyň
něžného pohlaví, které kromě hlavní ligové soutěže budou v nové sezóně působit také v ženské lize
v týmu Zombee Plzeň.
Soupisky týmů ŠK KD Soběkury pro ročník 2015/2016“
Soběkury City
Milan Havlíček
Mirka Hodanová
Zdeněk Hrubý
Bohouš Marek
Jarda Milý
Václav Pluhař
Mirek Smetka
Petr Souček
Marika Součková
Jirka Strejc
Ivan Vlasák ( C )

Soběkury „B“
František Časta
Míra Flégl
Pavla Jandíková
Ríša Kaiser ( C )
Jarda Kokoška
Mirka Kokošková st.
Mirka Kokošková ml.
Vladimír Pluhař
Vladimír Strejc
Milan Tolar
Pavel Uřídil

V novém ročníku oba týmy zatím odehrály pouze dva zápasy. Hned v prvním kole došlo na
tradiční derby obou Soběkurských týmů, kdy po napínavém „bratrovražedném“ boji byl úspěšnější tým
Soběkury City, který zvítězil 10:9 po prodloužení. Odvetný zápas bude na pořadu na začátku 2. poloviny
soutěže dne 16. ledna 2016. Po dvou odehraných kolech zaujímá Tým Soběkury City se ziskem 5 bodů
3. místo v třináctičlenné tabulce, tým Soběkury „B“ se ziskem 1 bodu je zatím na 9. místě.
Z akcí, které plánujeme jako klub pořádat bych uvedl zejména Šipkařský bál, který proběhne
v tradičním termínu 25. prosince 2015, dále pak šipkový turnaj a turnaj ve stolním tenisu, které budou
pořádány v prosinci 2015 nebo na počátku roku 2016.
Podrobnější informace o šipkových soutěžích, týmech atd. lze nalézt na internetových stránkách
www.sipky.org.
Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák
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TJ Sokol Soběkury
Vážení sportovní přátelé,
jsme těsně po startu nové sezóny, a tak Vás v tomto článku budeme informovat o událostech, které od
konce minulé sezóny do současnosti v našem klubu proběhly.
My, funkcionáři, jsme si moc fotbalových prázdnin neužili, jelikož jsme pracovali na udržení kádru,
shánění financí a vylepšování areálu. Celkově musím říct, že se nám toto období povedlo. Kádr
z loňského jara se nám podařilo udržet, nikdo neodešel a naopak se nám podařilo získat na přestup
z Ježov Martina Oberdörfera. Dále se nám podařilo převést hostování v přestup u dalších třech hráčů,
dalším třem bylo vyřízeno prodloužení hostování. Co se týče financí, podařilo se nám po dlouhé době
klub zajistit díky sehnání několika sponzorských příspěvků. Dále jsme se pokusili opravit dlouhodobě
špatná malá vápna před brankami. Tato akce se zdařila jen částečně, a to hlavně díky obrovským
vedrům, která v létě panovala. Jinak ovšem hřiště pravidelně zaléváme a snažíme se, aby byl trávník co
nejlepší.
Hráči zahájili přípravu 2. srpna a tréninky probíhaly dvakrát týdně. Týden před soutěží jsme odehráli
přípravné utkání s Osvračínem. Naplánované bylo ještě přátelské utkání s Chlumčany, ale kvůli
nedostatku hráčů soupeře se nakonec neodehrálo. Mistrovské zápasy jsme zahájili atraktivním derby
s Dnešicemi, které skončilo remízou a naší prohrou na penalty. Další dvě naše utkání ovlivnila naše
nedisciplinovanost, díky které jsme hráli druhé poloviny obou zápasů v devíti hráčích. Poté se začaly
naše výkony zlepšovat, kdy jsme prohráli o gól ve Spáleném Poříčí, ale výkon byl již podle představ, ale
bohužel jsme neproměnili velkou spoustu šancí. První výhru (po penaltách) jsme si připsali tedy až
v pátém kole v dalším derby proti Merklínu.
Celkově se nám zatím daří, i když pomalými krůčky, fotbal v Soběkurech restartovat. Nyní máme
aktivních 20 fotbalistů, kteří se v celkem hojném počtu účastní jak tréninků, tak zápasů. Celkem se nám
vyhýbají i zranění. Krom Martina Klímy, který má zkušenosti z vyšších soutěží a citelně nám chybí.
Doufáme, že se do jarní části sezóny dá po dvou operacích dohromady. Všichni věříme, že se nám podaří
zlepšit i výsledkově a začneme si s fotbalem v Soběkurech užívat hezčí a pohodovější časy, než tomu bylo
v posledních letech.
Za TJ Sokol Soběkury – Radek Duchek

Soběbaby
Milí spoluobčané,
máme tady podzim, krásné letní dny už jsou nenávratně pryč. Tak jen malou vzpomínku na akci, která se
jako každý rok vydařila. Ano, mluvím o akci Zpívaná, která se konala 8.8. Již tradičně bylo připravené
prase, na které se všichni těšíme. Akce byla zpočátku ohrožená, určitě si všichni vzpomenete na úmorná
horka, která nás trápila. Museli jsme mít povolení od HZS z Plzně, že můžeme rozdělat oheň a prase
v klidu upéct. O zábavu se postaral pan Zapletal, všichni ho dobře známe. Zpívalo se, tančilo, ten kdo
přišel, si užil krásné odpoledne, někdo se bavil až do pozdních večerních hodin. Závěrem bych chtěla
poděkovat Vám všem, kdo jste přišli, našim hasičům, kteří byli připraveni pro případ požáru a
samozřejmě veliké díky patří i B. Pundovi a J. Strejcovi za skvěle odvedenou práci (dozlatova pečené
prase), zároveň děkuji členkám Soběbab, které se na akci podílely. Zveme všechny děti na Lampionový
průvod, který se již tradičně koná 17. 11.
Za SOBĚBABY – Lenka Šestáková
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Fotky z akcí

5/2015 Dětský den v Soběkurech

5/2015 Okrsková soutěž SDH v Soběkurech

7/2015 – Branný den pro děti v Soběkurech

5/2015 Okrsková soutěž SDH v Soběkurech

9/2015 Pouťový fotbal v Horušanech

Vpravo: 7/2015 Zpívaná v Soběkurech
Dole:
10/2015 C. K. kuchyně – vaření v Horušanech
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