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Symboly Vánoc
Vánoční hvězda
Vánoční hvězda nám může dělat radost už od listopadu, o Vánocích i po nich. Tenhle poklad je v českých
domácnostech často k vidění i na stole během večeře o Štědrém dnu.
Dostala se sem až ze střední Ameriky, přesněji z Mexika, právě pod
názvem Vánoční hvězda. My jí také říkáme Hvězda lásky nebo Kristova
koruna. Botanici jsou poněkud přísnější. Je to Pryšec nádherný.
Zvláštní na rostlině je, že to, co na ní obdivujeme – červené listy, jsou
vlastně listeny, tedy falešné květenství. Samotné květy jsou žluté a
drobounké, snadno přehlédnutelné v záplavě zelené barvy všude kolem.
Jak na její výběr, přenos a péči?
V obchodě si neberte tu, která stojí v průvanu u vchodu.
Zabalte ji do několika vrstev novinového papíru.
Domů s ní skutečně pospíchejte, zvlášť jestli mrzne.
Po příchodu domů ji nedávejte hned do vytopené místnosti, snažte se najít „přechodové místo“,
tedy to, kde není tak teplý a suchý vzduch, ale kde je tepleji než venku. Stačí, když na tomto místě
hvězda pobyde třeba půl hodinky.
 Vánoční hvězda vyžaduje teplo, dopřejte jí proto teplé místo, ale zase ne až u topení – tam je na ni
příliš suchý vzduch.
 Také musí mít dostatek světla a vody – ale pozor, se zaléváním se to nesmí přehánět. Ocení
odstátou vodu a občas pár kapek hnojiva.
Péči o vánoční hvězdu nepodceňujte. Pokud se o ni totiž budete dobře starat, může Vám dělat radost i
příští zimu.





Vánoční kaktus
Vánoční kaktus milovaly naše babičky a teď zase přichází do módy, takže si ho můžeme směle zamilovat
taky.
Tenhle vlhkomilný kaktus, který rozhodně nepatří k těm kaktusům z pouští, pochází z Jižní Ameriky, kde
roste na jiných rostlinách. Nám v Evropě dělá radost svými červenými, žlutými, bílými i růžovými květy a
dužnatými zelenými články. Jako by příroda najednou byla v rozpuku.
Jak na něj?

Jakmile si kaktus vyberete a přinesete si ho domů, vyberte místo
s pokojovou teplotou.

Tohle místo by mělo být dostatečně světlé, ale ne na přímém slunci.

Zalévat ho stačí 1x týdně.

Zkušenějším pěstitelům se ho daří mít třeba i dva roky. Po odkvětu
obvykle dávají kaktus na stinné místo a v létě na čerstvý vzduch. Před
dalším květem ho pak na 3 měsíce dávají do chladnější místnosti.
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SLOVO
STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
tak jako vždy a nejen v tomto předvánočním shonu,
Vás co nejsrdečněji všechny zdravím. Předně bych chtěl
pozdravit staronové i nové tváře v zastupitelstvu naší
obce, kteří byli zvoleni v podzimních komunálních volbách.
Škoda jen, že účast voličů byla slabší. Celkově 47,95%
(Horušany 65,29%, Soběkury 38,68%). Bylo to dáno zřejmě
tím, že byla sestavena jedna kandidátní listina. To účast při letošních volbách značně ovlivnilo a nejen
v našich obcích. Nikomu nic však nebránilo přijít k volbám a podpořit své kandidáty, byť jen z jedné
kandidátní listiny. A už vůbec nikomu nebránilo kandidovat do zastupitelstva obce samostatně nebo
vytvořit kandidátní listinu druhou. Aktivitě se meze nekladou. Snadná je kritika, ale těch, co se aktivně
podílejí, nejen na chodu obcí, ale i veřejném a kulturním životě, už tak moc není. A proto velký dík patří
všem těm, kteří tak činí. Všichni zastupitelé by chtěli určitě poděkovat za projevenou důvěru a já za sebe
si s díkem velice vážím toho, že jsem byl opět zvolen do čela naší obce. Za všechny zastupitele mohu
určitě slíbit, že se budeme snažit pracovat tak, aby se naše obce neustále rozvíjely a všichni občané nebo
převážná většina občanů v nich spokojeně žila. A aby pro nás všechny příznačným obměněným mottem
bylo: Soběkury a Horušany – obce, kde se všem dobře žije a daří.
V úvodu jsem se zmínil o Vánocích, které již jsou za dveřmi. Ve všech domácnostech je již napečeno, o
výzdobě ani nemluvě. Všude voní zapálené svíčky a
františky. Několik adventních nedělí je za námi.
Rozsvícení vánočních stromků proběhlo za
hojné účasti dětí i dospělých. Vůbec není
jednoduché dopravit a hlavně postavit
vánoční stromek v Soběkurech. Hlavně díky
SDH Soběkury, technice Jirky H. a v závěru i
návštěvníkům nedalekého hostince, se stavění
stromu zdařilo. Nebýt obětavosti našich
,,hasičů“, tak bychom strom z lesa ani
nedostali. V Horušanech je situace o něco
jednodušší. Zde stojí smrk přírodní.
V Soběkurech by stálo za zamyšlení, jestli
nezasadit a už jsme o tom i uvažovali, na návsi
smrk nebo jedli. Jde jen o to, jestli by to nenarušilo
ráz návsi, protože jsou zde vysázeny samé listnaté
stromy. Další věcí je čerpání dotací na projekt ,,Obnova
veřejného prostranství – návsi v Soběkurech“ a jeho
udržitelnost. V letošním roce vánoční osvětlení stromků
prováděla firma ve čtvrtek 29. 11. Bylo to těsně
před rozsvícení, tak jsem měl trochu obavy,
jestli to všechno klapne. Rozsvícení vánočního
stromku
v Horušanech
organizoval
místostarosta. K občerstvení byly všelijaké
pochutiny, sladkosti a tradičně čaj a punč.
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Vánoční atmosféru dokreslovaly koledy. V Soběkurech se tradičně chopily pořádání Soběbaby, které
organizují první adventní víkend již řadu let. Jako vždy bylo co zakousnout a i na zahřátí bylo všeho dost.
Slavnostní večer byl zakončen ohňostrojem. Málem bych zapomněl na lampionové průvody v obou
obcích. Počasí zrovna nepřálo, byla zima, ale dětem to nevadilo. V Horušanech dokonce posílali děti i
přání Ježíškovi. Mikulášské nadílky pro děti se konaly v obou obcích o prvním prosincovém víkendu. Děti
uvítal i Mikuláš, anděl a čert. Všem dětem přinesl i malé dárky. Škoda, že účast dětí byla malá.
V předvečer Mikulášské nadílky pro děti, se konala i Mikulášská zábava pro dospělé a to v Soběkurech.
Pořadatelství se zhostili členové TJ. O vánočních svátcích se bude konat 25. 12. Vánoční bál. Začátkem
roku 2019 se budou konat další tradiční bály. V Horušanech ho bude pořádat Sdružení občanů a
v Soběkurech 19. 1. místní SDH. A pak už tady máme Masopust, s tím spojený průvod masek a večerní
maškarní rej. O ostatních plánovaných bálech a akcích v Horušanech, případně v Soběkurech, budete
včas informováni. Shrnul jsem v kostce všechny uplynulé, či plánované akce pro případ, že nebude
v tomto předvánočním čísle podrobnější příspěvek ze strany pořadatelů nebo kulturní komise.
V opačném případě se jim omlouvám, že jsem tak učinil.
A nyní se zmíním o předvánočním času. Samozřejmě je to čas slavnostní, plný očekávání, hlavně pro
ty nejmenší. Všichni se dostáváme do takové pohody, kterou vánoční čas přináší, ale určitě máme v sobě
trochu napětí, možná i obavy, co příští nový rok přinese. Vždy se opakuji, když tvrdím, že lidé mají k sobě
nějak blíže. Večery jsou sice dlouhé, ale náš organismus je zvyklý na určitý biorytmus a tuto změnu uvítá.
Těžko ale posoudit co je správně. Nebo jinak, co by pro náš organismus bylo lepší, letní čas nebo
,,světový“ (UTC) zimní? V zimě je v česku čas UTC+1 v létě UTC+2. GMT – čas greenwichský, je založen na
rotaci Země a nelze ho s UTC zaměňovat, i když jsou podobné. GMT udává čas v oblasti základního
poledníku – tedy nultého a časová pásma se pak odvozují a to např. UTC+1 směrem východním nebo
UTC – 1 směrem západním. Ale abych se dostal k tomu, co jsem chtěl napsat, tak těsně před Štědrým
dnem bude 21. 12. zimní slunovrat a den se začne pomalu prodlužovat. V tu dobu však bude nejdelší
noc. Slunce má nejkratší dráhu po jižní obloze. Vychází napravo od východu a zapadá jižně, nalevo od
západu. Jen velmi výjimečně je zimní slunovrat 20. nebo 23. prosince. Vše velmi zjednodušeně a
okrajově řečeno. To všechno jsou zákonitosti naší sluneční soustavy, kde tento zmíněný děj (zimní
slunovrat), ale i střídání ročních období, způsobuje náklon zemské osy a pohyb Země kolem Slunce.
Nikoliv vzdáleností Země od Slunce. Laicky řečeno, severní polokoule Země je od Slunce v této roční
době odkloněna. Tudíž nás Slunce ohřívá měně. Mimo jiné 22. prosince bude poslední letošní úplněk.
V době, kdy tento příspěvek tvořím, se zima zatím moc neukázala. Sem tam nějaký mráz, ale teplota
neklesla pod -10°C na delší dobu. Na našich horách jsou na tom se sněhem poněkud lépe. Při umělém
zasněžování mají v některých lokalitách problémy s vodou. Tak snad na Vánoce něco napadne i u nás a
děti si užijí vánoční prázdniny na sněhu nebo alespoň ledu. Tím nemyslím led na chodnících a
komunikacích. Myslím, že případné protažení cest a chodníků s vlastní pomocí zvládneme. Touto cestou
bych poprosil občany o trpělivost a shovívavost. Nemůžeme být najednou na všech místech, ale budeme
se snažit odstranit sníh postupně. Jen žádám občany, aby umožnili projet technice a nezatarasili
chodníky a komunikace. Vjezdy si snad zvládne každý občan odklidit (zprůjezdnit) sám.
No a jaké máme plány, co se udělalo (zprovoznilo), co se tvoří, co se nepovedlo zrealizovat, co mě
trápí a na co chci upozornit? Tak začnu tím, že v Soběkurech se výstavba chodníku směr Otěšice
nepovedla zrealizovat. Necháme to na jaro, léto. Musel jsem písemně odstoupit od již plánované a
schválené dotace z PSOV PK. Stavba se jen trochu opozdí. Zažádám v roce 2019 o jiné dotační
prostředky. Předesílám, že se stavba pozdrží ne naší vinou, ale vyjádřením občana v odvolacím řízení,
který v naší obci nežije, není znalý věci a vlastní minimální podíl na ploše, kterou je účastníkem řízení.
Ale to se vše vyřeší. Už jsem několikrát psal o nových vrtech. Tento projekt má velký význam pro obě
obce. Pokud se nikdo ze zúčastněných neodvolá, tak už v době vydání zpravodaje bude pravomocně
platné rozhodnutí o předčasném užívání. Samotný kolaudační souhlas je ovlivněn stanovením
ochranných pásem a to je taková malá papírová válka, která se mi podaří dotáhnout v příštím roce. Nic
však nebrání tomu, abychom nově zprovozněné vrty využívali. Otázka dostatečného množství pitné vody
by měla být pro obě obce tímto vyřešena. Pitnou vodu určitě zkvalitní i nově instalovaná odradoňovací
stanice ve vodojemu. V Horušanech se povedla opravit jedna místní komunikace. Jiný povrch získala i
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část plánované komunikace do nového stavebního obvodu. Opravil se i chodník podél komunikace II.
třídy a v Soběkurech průtah směr Merklín ve vlastnictví Plzeňského kraje. Podařilo se i zkolaudovat
prodloužení plynu v novém stavebním obvodu v Soběkurech. Tím už byla vyřešena poslední otázka
v oblasti inženýrských sítí. Stále je sice v běhu, ale už ve značně pokročilém stádiu vývoje projekt na
obnovu MK Na Dolejší v Horušanech. Snad projekt něco nezabrzdí. Myslím ale, že se občané žijící v této
lokalitě dočkají. Projekt na víceúčelové zařízení také pokročil a je na koordinovaných stanoviscích
dotčených orgánů. V této souvislosti jsem také zažádal ČEZ DISTRIBUCI o přeložení vrchního vedení el.
kabelů, vedoucích přes zahradu, do země a firmu INNOGI o možnost napojení se na plynovou přípojku
stávající, kterou se zajišťuje topení ve škole. Když nevzniknou nepředvídatelné okolnosti, tak by
projektová dokumentace mohla být ve fázi stavebního povolení březen – duben 2019. Co se týče
územního plánování, tak probíhá změna Územního plánu č. 1. Vidím to tak dle střízlivého odhadu na
jeden rok. Tvorba změny má své zákonitosti, řídí se vyhláškami, termíny. S touto změnou souvisí další
rozvoj obou obcí. Nutností je i odkanalizování chatové oblasti v Soběkurech, kde žijí lidé natrvalo nebo
podstatnou část roku.
Zmínil bych se i o odpadovém hospodářství. Cena za skládkování odpadů se v celé republice zvyšuje. Po
roce 2023, kdy už budou fungovat jen spalovny odpadů, se počítá s razantním navýšením likvidace
odpadu za jednu tunu. Samozřejmě každý občan, který se podílí na tvorbě odpadu směsného
komunálního, separovaného nebo objemného, se musí podílet finančně i na jeho likvidaci. Obecně o
odpadu platí, že každý občan by si měl vyprodukovaný odpad zlikvidovat na vlastí náklady. Odpadem se
rozumí i obyčejná zem, kterou přemístím na jiný pozemek, který nemám ve svém vlastnictví. Takže
abych dokončil myšlenku, i přes nárůst skládkovného a dopravného se pro naše občany poplatek za
osobu v domácnosti nebo za číslo popisné nemění a bude pro rok 2019 činit 700,-czk/rok, jako v roce
2018. S vodným a stočným je to tak, že nelze cenu udržet stále stejnou. Náš vodohospodářský majetek
se zvětšuje a rozrůstá. Každoročně se navyšují ceny elektřiny a i průměrná mzda roste. Z těchto důvodů
roste i správa našeho vodohospodářského majetku, což má za důsledek zvýšení ceny vodného a
stočného. I přes veškerou snahu se neubráníme navyšování ceny i z hlediska desetiletého plánu obnovy
vodovodu i kanalizací. Tento fond se ze zákona postupně tvoří právě z důvodu na obnovu
vodohospodářské infrastruktury a je součástí rozpočtu každé obce. V Soběkurech se vodné a stočné
navýší o 1,07,-czk/m3 (celkem na 33,80,-czk/m3 - 2019), v Horušanech o 2,57,-czk/m3 (celkem na
38,71,-czk/m3 - 2019). Pro zajímavost od roku 2014 – 2019 se vodné a stočné v Soběkurech zvedlo o
0,71,-czk/m3 a v Horušanech o 2,47,-czk/m3. Z tohoto porovnání plyne, že navýšení je na rok 2019
minimální. V celorepublikovém srovnání jsou tyto poplatky na velmi nízké úrovni i vzhledem k tomu, že
se zvyšují poplatky za odběr podzemní vody a poplatky na vypouštění odpadních vod co do objemu.
V závěru bych se chtěl zmínit o stížnostech, které se váží k volnému pobíhání psů, zvláště velkých
plemen. Nikdy nevidíte zvířeti do hlavy. Může dojít i k napadení člověka. Dalším nešvarem jsou zvířecí
exkrementy, které otravují nás všechny. Ale to může být pes i na vodítku a jeho majitel ho klidně nechá a
po psovi ani neuklidí. Pak zaměstnanci obce upravují zeleň a jsou celí pihovatí. Tohle určitě vadí všem
občanům. Proto uklízejte po svých mazlíčcích. Mějte je řádně zabezpečené. V opačném případě bude
zavolána odchytová firma a na náklady majitele bude pes odborně zabezpečen. Ještě bych chtěl
upozornit organizátory, byť soukromých oslav, že se blíží čas ohňostrojů. Buďte ohleduplní ke svým
spoluobčanům a sousedům. Už jednou jsem ve zpravodaji informoval, že takto omezovaný občan může
na Policii ČR nahlásit událost, mimo dny, kdy je ze zákona ohňostroj povolen.
Ale abych v závěru mého krátkého příspěvku jen nepoučoval, tak bych chtěl všem mým kolegům,
zastupitelům, pracovníkům obce a zaměstnancům OÚ poděkovat za spolupráci a i za práci samotnou,
kterou v předchozím období pro obec odváděli. Dále bych chtěl všem spoluobčanům popřát příjemné
prožití vánočních svátků, hodně dárků pod stromečkem a hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
v novém roce. Ať je lepší než ten předešlý a v úplném závěru, komunikujte spolu a mějte se rádi.
Váš starosta Jiří Roud
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SDH Soběkury
Dobrý den,
jménem Sboru dobrovolných hasičů Soběkury bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozdravit. Rok 2018 se
chýlí ke konci a za námi je hodně vydařených akcí. Začali jsme čištěním koupaliště v Soběkurech dne
7. dubna. Měli jsme problémy s odtokem vody, kdy se pod hrází ucpala značná část odtokového potrubí.
Pracovali jsme na zprovoznění a uvolnění odtoku už od předešlého dne. Povedlo se a koupaliště se
mohlo večer napouštět. Další akcí byla příprava májky a její postavení včetně večerního občerstvení.
Od května jsme se pravidelně účastnili na soutěžích s naší novou požární stříkačkou PS18, se kterou
jsme i pravidelně trénovali (muži + ženy) a postupně se zlepšovali. Musím ale říci, že máme před sebou
ještě hodně práce a pořád je co zlepšovat. V červenci jsme se připravovali na Oslavy 130. výročí založení
SDH v Soběkurech, které se konaly na místním hřišti 14. července. Akce byla velmi zdařilá, předvedlo se
tu několik hasičských sborů, mohli jste vidět i historické hasičské vozy a nechyběli ani profesionální
hasiči z HZS Přeštice. Odpoledne nám hrála dechová kapela Úhlavanka a večer rocková kapela Agnes
Rock. Přítomní občané si zatancovali na velkém dřevěném parketu, který jsme stavěli několik dní. Před
případným deštěm se lidé schovali pod velkým stanem obecního úřadu a kapely hrály na zapůjčeném
pódiu. Nebojím se říci, že oslavy navštívilo přes 300 lidí. Musím také poděkovat paní Tesařové, která
nám dovolila akci pořádat na jejím pozemku a chci také poděkovat obecnímu úřadu za velkou podporu.
Dne 11. srpna proběhl Memoriál Luboše Kadeřábka a večer nám zahrál a zazpíval pan Houška. Na
začátku podzimu, 13. října, jsme pořádali Drakiádu. Doslova se ,,vyblbla“ řada dětí i se svými rodiči.
Nejlepší draci byli ocenění. Večer jsme ukončili naši sezónu. Od té doby proběhlo několik brigád.
Opravovali jsme bývalou klubovnu (starý OÚ), zazimovali techniku a odvezli stříkačky PS12,18 na servisní
údržbu. 1. prosince naše hasičky pořádaly Vánoční jarmark a 5. prosince na čerty vyšlo několik hasičů
potěšit, ale i postrašit, místní děti. Nejbližší akcí bude Hasičský bál s podporou obce a až se zlepší počasí,
tak opětovné čištění koupaliště. Závěrem všem děkuji za odvedenou práci. Nechci nikoho vyzdvihovat.
Ti co pomohli, to moc dobře vědí a těch si vážíme. Chtěl bych popřát i všem spoluobčanům veselé
Vánoce, pevné zdraví, šťastný nový rok. Jménem SDH děkuji za podporu a zachovejte nám přízeň i
v dalších letech.
Starosta SDH - Jiří ROUD

ODPADY 2019
Termín, od kdy bude probíhat vybírání poplatků za odpady na rok
2019, bude zveřejněn během ledna 2019.
Jako obvykle v Horušanech (pro horušanské obyvatele a
chalupáře) se bude vybírat jeden den a poté bude možnost platit
na OÚ v Soběkurech.
Termín splatnosti poplatku za odpady bude – od daného termínu
(který se včas dozvíte z rozhlasu, z vývěsky a z www stránek obce)
do 31. 3. 2019 a to každou středu na OÚ v Soběkurech.
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Kulturní komise
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v tomto adventním čase srdečně pozdravila a seznámila Vás s kulturními akcemi,
které v našich obcích na podzim proběhly.
V listopadu se v obou obcích konaly lampiónové průvody a slavnostní rozsvěcení stromů.
V Soběkurech se těchto akcí chopila děvčata ze spolku Soběbaby, patří jim veliké poděkování.
Dne 24. 11. v Horušanech proběhlo tradiční Vánoční aranžování. Návštěvníci si mohli zakoupit krásné
vánoční dekorace, popovídat si s přáteli a nadýchat se vánoční atmosféry. Mně se na akci moc líbilo.
Udělala jsem si radost a koupila si krásný bílý svícen ve tvaru lucerny, který nyní zdobí náš obývací pokoj.
Druhý den 25. 11. se konala v Soběkurech Vánoční dílna pro malé školáky a předškoláky, kde si děti
vyrobily pěkné vánoční dekorace.
V pátek 7. 12. se mohli lidé pobavit na čertovské zábavě, kde hrála skupina Agnes rock.
Tradiční Mikulášské besídky pro děti se konaly v Soběkurech 8. 12. a v Horušanech
9. 12. Na nich si děti zatančily a zasoutěžily s paní Naďou Květoňovou.
Chtěla bych organizátorům akcí poděkovat za jejich kvalitně odvedenou práci.
Také děkuji našim kronikářkám – paní Radce Vollerové a paní Miloslavě Tomanové za vzorné vedení
obecních kronik.
Říká se, že čím je člověk starší, tím víc si přeje k Vánocům to, co se nedá koupit. Přeji Vám, ať se
všechna Vaše přání vyplní, dětem pod stromečkem toužebně očekávané dárky a hlavně pohodové
Vánoce a šťastný nový rok.
Mgr. Romana Tykalová

TJ Sokol Soběkury
Vážení sportovní přátelé,
dovolil bych si v několika řádcích shrnout podzimní číst sezóny 2018/19.
S tréninky jsme začali na naše poměry netradičně již koncem července a během srpna jsme odehráli
dva přátelské zápasy proti týmům Dnešic a Letin. Pozitivum je, že i přes malé výhrady, kdy jsme se
k několika tréninkům sešli v menším počtu, byla docházka na úroveň této soutěže slušná, nejlepší za
poslední roky. To samé platí i o mistrovských zápasech, kdy kromě zápasu v Hradci, kde nás bylo akorát
jedenáct, byla účast velice dobrá. Většinu zápasů jsme odehráli ve čtrnácti nebo patnácti hráčích, byly i
zápasy, kdy nás bylo ještě více.
Úvod mistrovské části sezóny se nám vydařil velice dobře. První čtyři utkání jsme vyhráli a drželi jsme
se na čele společně s celkem Žákavé. Právě tam jsme poprvé narazili a odjeli s prohrou 8:0. Ve zbylých
čtyřech utkáních jsme dvakrát vyhráli, jednou remizovali a jednou prohráli, což nám stačilo na konečné
druhé místo po podzimní části sezóny.
Oproti předchozím rokům byl tento konečně trošku plodnější a snad jsme přinesli našim fanouškům
trošku více radosti. Přes zimu budeme chtít dobře potrénovat, zároveň plánujeme příchod alespoň dvou
posil. Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom se posunout zase o kousek dál.
Na závěr bych chtěl všem popřát klidné Vánoce a hezký nový rok 2019. Na jaře se na Vás budeme opět
těšit.
Radek Duchek
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Ligové soutěže
KD Soběkury – C liga Plzeňsko – jižní divize
Hlavní tým ŠK KD Soběkury v minulém ročníku uhájil ligovou příslušnost v C. lize. V novém
ročníku jsme odehráli zatím 10 utkání, výsledkově se příliš nedaří a tak týmu patří předposlední místo
v tabulce. Bohužel nadšení z povedeného konce minulé sezóny se nepromítlo do sezóny nové. Tým svojí
účastí v zápasech táhne sotva polovina hráčů z dvanáctičlenné soupisky. Je téměř jisté, že nás po
dohrání 14 kol základní části čeká nadstavba o udržení v soutěži a vzhledem ke ztíženému postupovému
klíči bude velmi těžké soutěž udržet. Uvidíme, co nám rok 2019 přinese.
Tabulka – průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

Saint Tropez 22 Plzeň "Best Of"

10 10 0 0 0 0 0 147 : 33 314 : 122

30

2.

BSOD 334 01 "Z" Přeštice

10

6

1 0 0 3 0 103 : 78 242 : 191

20

3.

HEGEŠ 01 Plzeň

10

5

0 0 1 4 0 94 : 87 225 : 212

16

4.

Saint Tropez 22 Plzeň

10

4

2 0 0 4 0 77 : 105 197 : 245

16

5.

Nezvěstice

10

3

1 0 1 5 0 82 : 100 212 : 243

12

6.

McPuppin's Plzeň

10

3

1 0 1 5 0 80 : 102 190 : 244

12

7.

KD Soběkury

10

1

1 0 3 5 0 75 : 109 208 : 257

8

8.

Chřestýšovci Plzeň "B"

10

2

0 0 0 8 0 68 : 112 188 : 262

6

ZomBee Soběkury - ženská liga Plzeňsko a Chodsko
Tříčlenná sestava našich Mirušek pod novým názvem v novém ročníku soutěže celkem úspěšně
Soběkury reprezentuje a drží zatím čtvrté místo. Můžeme si jen přát, aby jim herní nadšení vydrželo a
povedlo se jim vybojovat pěkné konečné umístění.
Tabulka - průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Dablérky Plzeň

7

7

0

0 0 0 0 53 : 17

116 : 50

21

2.

Chodský Šelmy

8

6

0

0 0 2 0 45 : 35

103 : 85

18

3.

Škorpionky Plzeň

6

4

1

0 0 1 0 38 : 23

87 : 55

14

4.

Triple Miri

6

3

0

0 1 2 0 31 : 30

72 : 70

10

5.

Ďáblice Plzeň

7

2

1

0 0 4 0 36 : 35

83 : 88

8

6.

Úletky Křimice

6

2

1

0 0 3 0 30 : 31

71 : 74

8

7.

Hvězdy z Chodova

7

1

1

0 0 5 0 29 : 42

75 : 94

5

8.

Šipkařky Plzeň

6

1

0

0 1 4 0 22 : 39

53 : 87

4

9.

Pivoňky Plzeň

7

0

0

0 2 5 0 20 : 52

53 : 110

2
7
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Plánované akce
Jako každý rok, pořádají šipkaři 25. prosince 2018 tradiční Vánoční bál, který se koná v Kulturním
domě Soběkury.
Na stejném místě proběhne i první akce roku 2019 a to Novoroční turnaj ve stolním tenisu, který
se koná v sobotu 5. ledna 2019.
V roce 2019 bychom rádi uspořádali další ročník šipkového turnaje pro děti a také velký turnaj
pro dospělé k oslavě 20. výročí vzniku ŠK KD Soběkury.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Podrobnější informace o šipkových soutěžích, týmech atd. lze nalézt na internetových stránkách
www.sipky.org. Informace o šipkařském klubu můžete nalézt na internetových stránkách Obce
Soběkury.
Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák

Akce 12/2018 - 4/2019
 24. 12. 2018 – Půlnoční (kaple v Soběkurech ve 24.00 hod)
 25. 12. 2018 - Šipkařský ples (KD Soběkury)
 5. 1. 2019 - Novoroční turnaj ve stolním tenise (KD Soběkury)
 19. 1. 2019 - Hasičský ples (KD Soběkury)
 19. 1. 2019 – Myslivecký bál (hostinec v Horušanech)
 2. 2. 2019 – Bál – Sdružení občanů (hostinec v Horušanech)
 9. 2. Masopust + zábava (Soběkury)
 16. 2. 2019 – Dětský maškarní bál (hostinec v Horušanech)
 7. 3. 2019 - Tvoření z pedigu (zasedací místnost OÚ Soběkury)
 9. 3. 2019 – Dětský maškarní bál (KD Soběkury)
 16. 3. 2019 – Setkání důchodců (KD Soběkury)
 23. 3. 2019 - MDŽ + důchodci (hostinec v Horušanech)
 16. 3. 2019 – Bál-Údolí sviní (hostinec v Horušanech)
 13. 4. 2019 – Velikonoční aranžování (hostinec v Horušanech)
 30. 4. 2019 – Májky (Soběkury, Horušany)

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

Horušany

LEDEN:
Helena Malíková
Marie Tomanová

LEDEN:
Anna Bezděková
Josef Šlehofer
Marie Polívková

ÚNOR:
Pavlína Tesařová
Josef Krs

ÚNOR:
Marie Štichová

BŘEZEN
Marcela Fořtová

BŘEZEN
Josef Novák
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Narození
David Duchek ze Soběkur
měřil 42 cm, vážil 1450 g
narodil se 20. 10. 2018

Elen Duchková ze Soběkur
měřila 50 cm, vážila 3440 g
narodila se 2. 11. 2018

Fotky z akcí
9/2018 – Vítání občánků z Horušan a Soběkur

9/18 – Pouťový fotbal v Soběkurech

11/18 – Lampionový průvod v Horušanech

11/18 – Lampiónový průvod v Soběkurech
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11/18 – Vánoční dílna v Soběkurech
12/18 – Mikulášská nadílka v Horušanech

12/18 – Čertovský průvod v Horušanech
11/18 – Rozsvícení vánočního stromu v Soběkurech

11/18 – Vánoční aranžování v Horušanech
12/18 – Mikulášská nadílka v Soběkurech

12/18 – Přání Ježíškovi - Horušany
12/18 – Rozsvícení vánočního stromu v Horušanech

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