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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zastupitelé,

v úvodu mého příspěvku Vás chci všechny co nejsrdečněji pozdravit. Rok 2016 je za námi a rok
2017 mílovými kroky ukrajuje své první dny. V této jarní době je již podstatně veseleji, protože den se už
výrazně prodlužuje. Máme za sebou kalendářní i astronomický začátek jara a zimní čas se přehoupl
v letní. Od této doby se budou dny prodlužovat a počasí bude stále více příznivější , vše rozkvete a barvy
přírody se zvýrazní. Myslím, že zimy jsme si užili dost. O takovém množství sněhu se nám předešlá léta
ani nesnilo. Pro obec byla údržba chodníků a komunikací v obou částech obce nákladnější a pracnější.
Zaznamenali jsme i širší spolupráci občanů při úklidu sněhu. Samozřejmě se našli i kritici. Ale to už tak
bývá. Pravdou však je, že chodníky byly v obou obcích včas uklizené a komunikace se průběžně
protahovaly a sypaly drobnou drtí s minimem průmyslové soli. Jako technika byl k dispozici obecní
traktor s pluhem, posypový vozík za traktor a dva traktůrky s radlicí, které se velice osvědčily při úklidu
chodníků. Co nevzala technika, obecní zaměstnanci uklidili ručně. Poděkování zaslouží také pan Šlehofer
z Horušan, který nám byl s úklidem sněhu nápomocen. V Soběkurech, v okolí rybníků, si místní nadšenci
zimních sportů vyšlapali kolečko, kde proháněli běžky a utužovali sportem své zdraví. Po zimních
měsících jsme se zaměřili na odstranění posypové drtě a na řadě bude čištění kanálů. Úklid hlavní silnice
druhé třídy v Horušanech proběhne dle harmonogramu prací Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
Zpravidla to bývá konec dubna, květen.
Začátkem nového roku obec zahájila výkup pozemků v Horušanech Na Dolejší, kde by v budoucnu měla
proběhnout oprava zbytku ulice. Abychom se dostali na komunikace rozměrově, je nutné pozemky pří
stávající komunikaci vykoupit. Ne vždy se to daří. Bylo zadáno zaměření na stávající stav. V další fázi
bude muset dojít i na dělení některých pozemků, což celý záměr a zadání časově natahuje. V první fázi
bude provedena oprava části kanalizace Na Dolejší, a když už píši o kanalizaci, tak byla vyčištěna a
kamerována kanalizace od hlavní silnice směrem k Jindřichům a odbočka k Novákům. Sám jsem u toho
byl přítomen a mohu potvrdit, že oprava není nutností. Spíše jsou tam některé přípojky zhotoveny
neodborně a poklopy šachet zaasfaltovány. V Lajpcichu byl rozdělen pozemek parc. č. 1939, bývalá
cesta, která vede od nikud nikam. Při uplatnění Územního plánu obce bude vznesen požadavek na
změnu využití tohoto území. V hostinci budou v nejbližší době vyměněny, na toaletách, plynové
průtokové ohřívače vody, které už léta nesplňují bezpečnostní předpisy. Instalují se elektrické. U
rybníčku v Lajpcichu se bude muset zpevnit hráz, kterou voda opět u výpusti podemlela.
V novém stavebním obvodu v Soběkurech se v roce 2016 a počátkem roku 2017 vyprodalo všech osm
pozemků určených k zástavbě. Vznikne tím zcela nová ulice. V současné době zde probíhá zasíťování
těchto pozemků. K prodeji je ještě šest pozemků, u kterých v nejbližší době plánujeme také jejich
zasíťování. Další pozemky určené k zástavbě se nyní parcelují a při žádosti o změnu ÚP budeme mít
zájem rozšířit plochy určené k venkovskému bydlení při silnici třetí třídy směrem na Otěšice. Doufáme,
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907

2
že to bude z hlediska územního plánování
schůdné. V KD Soběkury proběhne dovýměna
oken. Snad se tím alespoň částečně vyřeší
problém s větráním a únikem tepla.
Dalším projektem, který se týká obou obcí a
kde stále probíhá stavební řízení je zprovoznění
průzkumných vrtů v k. ú. Soběkury a k. ú.
Merklín. Tento projekt je finančně náročný.
Bylo zažádáno o dotaci v Národním programu
SFŽP. Tak uvidíme, jak budeme úspěšní.
Zajištění dostatku pitné vody pro obě obce je
hlavní prioritou.
Znovu bych chtěl občanům připomenout, že od 1. 1. 2017 je možné vyvážet stavební suť do bývalé
cihelny u polní cesty směrem na Přestavlky. Nutná je jen předchozí domluva se starostou na obecním
úřadu. Chceme tím zamezit nelegálnímu ukládání odpadů. Ne vždy se však tomu daří zabránit. Myslím,
že pro občany obou obcí je to vítaná pomoc při likvidaci stavebního, ještě jednou podotýkám pouze
stavebního, materiálu. Toto zařízení k využívání odpadů bude v provozu do roku 2021 nebo při naplnění
jeho kapacity se uzavře i dříve. Zařízení slouží pouze fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v Soběkurech
nebo v Horušanech.
Kořenové čistírny odpadních vod jsou v obou obcích posekány a odpad bude odvezen. Uvidíme, jak
rostlinky vzrostou, případně se doplní. Svozem dříví poničené polní cesty se budou průběžně opravovat.
S nastávajícím jarem opět začne koloběh se sekáním trávy, živých plotů, a tak tomu bude až do pozdního
podzimu. Každá pomoc je vítána. Lípy okolo návsi v Soběkurech dostanou novou fazónu. V Horušanech
se prostřihávaly minulý rok.
Jak v Horušanech, tak v Soběkurech proběhla koncem roku a začátkem roku 2017 řada bálů a kulturních
akcí. Za zmínku stojí MDŽ, Setkání důchodců v Horušanech a Setkání důchodců v Soběkurech. Účastí
dříve narozených jsem byl v obou obcích mile překvapen. Velice rád se těchto akcí účastním a setkání
s občany si užívám. Akce, které proběhly, a které nás naopak čekají, Vám budou určitě podrobněji
přiblíženy v jiném vstupu.
V samotném závěru bych jen připomněl, že se blíží
největší křesťanské svátky a nejmenší se už těší, jak
budou chodit ,,řachat“. Ano poznali jste, že se blíží
Velikonoce. ,, Květnou nedělí „ začíná velikonoční
týden. Středa se nazývá ,,škaredá“ nebo ,,černá“,
čtvrtek je ,,zelený“, pátek je ,,velký“, sobota ,,bílá“ a
neděle, třetí den po ukřižování , se nazývá Hod Boží
velikonoční a je to den vzkříšení Ježíše, který byl
ukřižován.
A v úplném závěru mého příspěvku přeji Vám všem,
spoluobčanům, abyste si svátky a dny volna ve
zdraví a úctě užili.
Jiří Roud
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Skalka – jak to bývalo….
Horušany, obec známá jako "Škalka“ též "Skalka,“ kolikrát už každý z jejich obyvatel tento název slyšel.
Víme však, jak obec Horušany vlastně vznikla?
Skalka - jak to bývalo dříve.
Po stranách okresní silnice Přeštice - Merklín se rozkládaly dvě osady Horoušany a Petrovice (r. 1949)lidově "Škalka". Na náhorní planině v nadmořské výšce 480 m se nacházely malé zděné nebo doškové
domky, při nichž byla malá hospodářství. Obyvatelé se živili většinou v létě robotou na panském dvoře (dnes statek pana Sinkuleho) - a v zimě dřevařstvím v okolních lesích. Nedaleké vápencové lomy v
oplotském lese zaměstnávaly až do konce 19. století muže z naší vesničky, kteří zde lámali kámen vápenec a v primitivních malých pecích pálili tzv. černé vápno (použití do zdiva a na střechy). Hasilo se
na prach a mělo vlastnost dobrého cementu. Mezi Škalkou a Oplotem bylo 22 takových pecí.
Původ našich bývalých osad
Petrovice, zvány Petroves, vznikly při staré vladycké tvrzi Petrov, na níž byl usazen vladycký rod z
Petrovic. Osada Petrovice patřila k obci Soběkury a měla 29 popisných čísel. Druhá vladycká tvrz pánů z
Horušan byla v roce 1546 spoustlá, zbyl jen poplužní dvůr Horušany - připojen k panství Merklínskému.
Osada
Horušany
patřila
k
obci
Roupov
a
měla
35
popisných
čísel.
Kaple Panny Marie byla postavena ze sbírek místních občanů a z většího daru paní Herclové - Tredlové
(prababička paní Jar. Kráčmarové z č. 86), - vysvěcena v září roku 1888.
Nová spojená obec Horušany vznikla z obou osad vládním nařízením v roce 1953 a byla úředně
jmenovaná na veřejné schůzi 21. 3. 1953, měla 64 popisných čísel. V tento den byl ustaven nový tehdy
místní národní výbor v obci a zvolen první předseda pan Josef Hrubý (syn Jan v č. 42, dcera H. Čížková v
č. 43).
Tehdejším Petrovicům zůstala stejná popisná čísla a bývalé osadě Horušany byla domovní čísla
přečíslovaná směrem od Niflovic (č. 30 .... atd.)
V roce 1961 došlo ke
sloučení obcí Horušany
a Soběkury.

Zdroj: kronika obce
Horušan a Skalky

Milan Toman
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Dětské radosti o velikonocích
Soběkurský pan řídící učitel Frank pozoroval koncem měsíce března, že ve II. třídě, v níž
vyučoval, hoši v posledních dvou lavicích nejsou při vyučování tak pozorni jako dříve. Byl-li vyvolán Josef
Mezdek v lavici, aby pokračoval v počítání, nevěděl, jak dále, a přece byl jindy dobrým počtářem. I při
jiných předmětech byla patrna podobná roztržitost.
Jednou odpoledne při psaní se dostalo panu řídícímu vysvětlení. Jak procházel mezi lavicemi, aby
se přesvědčil, píší-li žáci správně předepsané tvary, viděl, že v předposlední lavici žák Václav Klasna místo
do písanky píše cosi do sešitku osmerkového formátu. Vzav sešitek do ruky, četl v něm:
„Páni: Josef Mezdek, Vojtěch Lukeš,
Václav Klasna, Jan Průcha;
Jidáši: Václav Fládr a Karel Zupanc“.
Pod těmito jmény bylo ještě 25 jmen hochů.
„K čemu máš tento seznam?“ ptal se pan řídící.
„To jsou jména chlapců, kteří budou o velikonocích rachati (řehtati a klapati). My první čtyři jsme páni, tj.
jako náčelníci. Nás musí ostatní kluci poslouchati. Při rachání je řadíme a dbáme o to, aby se netropily
nepřístojnosti“
„A co ti Jidáši?“ tázal se pan řídící dále.
„To je Fládr a Zupanc. Ti budou mít větší tratárky (trakaře), jež rachají a při tom klepají, takže
dělají nejvíce hluku. Těm se říká Jidáši a hochům, kteří s nimi jezdí, také tak“.
Pan řídící pokýval hlavou, vrátil Klasnovi sešit a přikázal mu i ostatním třem pánům, aby do školy
takové věci nenosili, neboť je to vyrušuje při vyučování. Klasna si oddechl, že to tak šťastně dopadlo. Od
té doby při vyučování nic podobného nepsal, ale v každé volné chvíli bývali chlapci v sešitku napsaní
pohromadě, rokovali a těšili se na dobu velikonoční a na rachání, jež mělo pro ně zvláštní kouzlo.
Konečně se přiblížil Zelený čtvrtek, jímž před světovou válkou počínaly velikonoční prázdniny.
Toho dne se ráno v kostelích a v kaplích zvoní naposledy, od poledne Zeleného čtvrtku až do ranního
klekání Bílé soboty místo zvonění hoši rachají.
Ač páni nařídili, že se hoši mají sejíti
v 11 hodin, trousili se někteří nedočkavci již
před 10. hodinou. V 11 hodin přišli páni. Ze
svých sešitků četli jména přihlášených.
Nescházel ani jediný. U kaple poklekli a
pomodlivše se Anděl Páně, zpívali: „O, ty
nevěrný Jidáši, cos to učinil, že jsi svého
Mistra Židům prozradil, za to budeš v pekle
věčně hořiti, s lucipery, ďábly tam přebývati.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!“
Pak se seřadili do dvojstupu. Vpředu
oba Jidáši, za nimi hoši s tratárky, pak
s rachačkami a klepačkami, po každé straně
dva páni.
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Na povel dali se rachajíce v chod po silnici směrem ke Dnešicům až za ves. Tam vzali tratárky na
záda, všichni přestali rachati a ubírali se do cihelny, kde cihláři racháním oznámili poledne. Pak šli zpět.
Před mlýnem se rozdělili na 2 skupiny. Prvá s jedním Jidášem šla napřed a ubírala se kolem Lukšíkovic,
Matějíčkovic, Kupcovic, Pasákovic, Houbošovic, Vorelovic, Kličkovic, Lukšovic dále do Brány, zpět okolo
Beranovic, Škabradovic po hrázi rybníka k Matesákovic. Tam již čekala rachajíc druhá skupina, jež šla
kolem Kropáčkovic, Kolářovic a Malíkovic. Poněvadž tato skupina měla mnohem kratší cestu, musela u
Matesákovic počkati. Tam se obě skupiny spojily a společně šly na František až na konec vsi.
Pak pospíchali do myslivny v lese Dolci, aby hajnému tam bydlícímu zarachali.
Totéž se opakovalo o 6 ½ hodině večer. Když však po 7. hodině bylo jim jíti již za tmy lesem na
Dolce, mnohým vynořovaly se v duši postavy loupežníků, pidimužíků a bílých paní, lesních panen,
rozmanitých strašidel, o nichž slyšeli vypravovati o dračkách. „Tamhle se někdo krčí“, ozval se ustrašený
hlas vpředu. Avšak odvážnější zjistili, že je to jalovec. Po chvilce je postrašil vyplašený ušák. Oddechli si,
když dorazili k ozářené myslivně, kde je štěkotem uvítali myslivcovi psi.
Hůře pak bylo ráno, kdy bylo nařízeno se sejíti již o 4. hodině. Mnohé ospalce musili jíti páni
probuditi. Na Velký pátek rachalo se mimo ráno v poledne a večer také o 3. hodině odpolední. Ranním
klekáním na Bílou sobotu se rachání skončilo.
Po 6. hodině chodili rachači dům od domu, aby si vyprosili odměny za své namáhání. V každé
domácnosti zarachali, přáli šťastné a veselé velikonoce a hospodyně je obdarovala penězi nebo vajíčky.
O to vše se pak rozdělili, takže dostal každý 16 – 20 haléřů nebo několik vajíček.
Takto vydělané peníze přišly hochům velmi vhod, neboť na Bílou sobotu spěchali velcí i malí do
Merklína líbat a na Vzkříšení. Více než tyto úkony vábily mládež cukrářské stánky, jejichž majitelé tak
medovými slovy přesvědčovali hochy o výtečnosti svých dobrot, že haléře rachačů putovaly jeden za
druhým do pokladnice neúnavných kramářů, takže se chlapci vraceli k domovu obyčejně s prázdnou
kapsou.

Doslovný přepis z vlastivědného sborníku okresu přeštického Pod Zelenou horou, který vyšel 1. 4. 1935,
autor článku se podepsal jako - - - le.
Věřím, že Vám malé nahlédnutí do naší historie udělalo radost a pamětníkům této události oživilo
vzpomínky z dětství.
Radka Vollerová, kronikářka
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Den brannosti v Soběkurech
Část 2.
Uvedené téma bylo zveřejněno ve Zpravodaji č. 2/2016 velmi podrobně a vhodně
k 80. výročí. Doplnil bych to pouze o vydání odznaku – viz foto vpravo.
Na pomníku jsou 4 reliéfy:

Na nich je zobrazeno jméno sochaře Otakara Waltera ml. (30. října 1890 – 8. května 1963)
Narodil se v Praze na Vinohradech jako syn řezbáře a sochaře Otakara Waltera (1862-1933) a Antonie
Walterové.
Záhy nato (1890), se odstěhovali do Plzně, kde už zůstali. Absolvoval CK reálku v Plzni až do kvarty a poté
nastoupil na praxi u svého otce. Jeho otec nějaký čas spolupracoval s Mikolášem Alšem a setkání s tímto
umělcem prý ve Walterovi probudilo lásku k výtvarnu.
V roce 1907 odešel studovat na umělecko-průmyslovou školu do Prahy, pod vedením Prof. J.
Drahoňovského, poté speciálku Prof. St. Suchardy.
Pod záštitou otcova ateliéru začal s vlastní tvorbou. Z jeho děl stojí za zmínku busta Karla Klostrmana
(1918), či reliéfy na tehdejší obchodní akademii.
Podobiznám se věnoval často. To ho přivedlo k tvorbě plaket a pamětních desek.
Proslavil se prací „Kováři“ a „Slévači“, jakožto dynamickými
sousošími oslavujícími práci dělníků Škodových závodů. Po první
světové válce navrhl řadu pomníků na Plzeňsku.
Celkem 19 plzeňských domů zdobila sgrafita navržená Mikolášem
Alšem. Ty podle jeho kartonů prováděl Otakar Walter. Zemřel v Plzni
8. 5. 1963.
Po 2. světové válce byla doplněna pamětní deska se jmény padlých –
viz foto vpravo.

Historii Soběkur, znaků i erbů, map, rodokmeny šlechticů, je možné najít na adrese:
http://www.Portafontium.eu/→ Nově přidáno → 25.3.2016 → Kroniky 2014-2015 → Kronika obce
Merklín datace 1899 → Pamětní kniha merklínského panství, sepsaná Janem Žákem.
Obec Sobiekur začíná od str. 84 (157).

Stanislav Stehlík
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Rok 2017 je v plném proudu, máme tady jaro a já bych rád shrnul dění v šipkařském klubu v posledních
dnech roku 2016 a prvních týdnech a měsících roku 2017.
Vánoční bál
Stěžejní akcí šipkařů byl v závěru roku 2016 tradiční Vánoční
šipkařský bál, konaný na 1. svátek vánoční 25. prosince. Bál se povedl,
Malá muzika Nauše Pepíka se jako vždy činila a postarala se o kvalitní
hudební produkci k tanci i poslechu. Bohužel se projevuje stále klesající
trend zájmu o podobné akce a počet návštěvníků bálu oproti roku 2015
poklesl o cca 20 osob. Nezbývá nám doufat, že rok 2017 bude zase o
něco příznivější, neboť i díky finanční podpoře Obce Soběkury budeme
bál pořádat i v letošním roce.
Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Další tradiční akcí v Soběkurech je turnaj ve stolním tenisu,
který se tentokrát uskutečnil v sobotu 7. ledna 2017. Sešlo se celkem
18 hráčů, kteří nejprve bojovali v základních skupinách o postup do
vyřazovacích bojů, do kterých postoupilo osm nejlepších. Ti se poté
„poprali“ o další umístění a ceny. Na nejvyšším stupni, rezervovaném
pro vítěze, se opět umístil v Soběkurech neporazitelný Zdeněk Hrubý.
Společnost na „stupních vítězů“ mu dělali druhý Ivan Vlasák a třetí
Rosťa Erhart.
Ligové soutěže
Hlavní ligová soutěž – prolínací soutěž C a D ligy Plzeň
Hlavní tým KD Soběkury bojoval v první části soutěže v C. lize Plzeňského kraje. Po odehrání 14.
kol základní části se účastníci soutěže rozdělili na tři nejlepší, kteří dále hrají prolínací soutěž o
postupová místa s týmy z B. ligy, a pět zbývajících, kteří hrají čtrnáctikolovou prolínací soutěž s třemi
nejlepšími z D. ligy.
Tým KD Soběkury nepodával takové výkony, aby bojoval ve skupině o postup do vyšší soutěže,
ale pere se o zachování příslušnosti v C. lize. Matematika je jasná, prvních pět týmů z osmičlenné tabulky
zůstane v C. lize, poslední tři čeká v příštím ročníku D. liga. Soběkurským šipkařům po odehraných šesti
kolech prolínací soutěže patří předposlední sedmá a tedy sestupová příčka. Ve zbývajících osmi zápasech
budeme muset více zabrat, abychom se dostali alespoň na pátou příčku, zajišťující udržení v soutěži.
Tabulka - průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1.

Ošklibar Plzeň

6

6

0

0

0

0 0 68 : 40 150 : 103

18

2.

Hrášci Klatovy

6

5

0

0

0

1 0 71 : 37 158 : 97

15

3.

BSOD 334 01 "Z" Přeštice

6

3

1

0

0

2 0 58 : 51 136 : 125

11

4.

Podbrdští medvědi

6

3

0

0

0

3 0 52 : 56 123 : 140

9

5.

Chřestýšovci Plzeň "B"

6

2

0

0

0

4 0 46 : 62 119 : 148

6

6.

Kameňák Plzeň "C"

6

1

1

0

1

3 0 45 : 65 112 : 150

6

7.

KD Soběkury

6

1

0

0

1

4 0 46 : 63 122 : 145

4

8.

Saint Tropez 22 Plzeň "B"

6

1

0

0

0

5 0 48 : 60 127 : 139

3
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1. ženská liga Plzeň
Ženský tým ZomBee Soběkury hraje svoji soutěž v rámci Plzeňského kraje. Devět týmů ženské ligy
bojuje nejen o umístění, poháry a ceny, ale také o tři postupová místa na mistrovství republiky pro rok
2017. Naše děvčata bojují statečně a v neúplné tabulce jim zatím patří páté místo. Zatímco o prvních
dvou příčkách není zřejmě pochyb, o konečné třetí místo se stále pere několik týmů včetně
soběkurských ZomBee. Budeme jim držet palce, aby to vyšlo a na MČR se holky zase letos podívaly.
Tabulka - průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1.

Skeletonky Plzeň

11 11

0

0 0

0 0 83 : 27 181 : 88

33

2.

Škorpionky Plzeň

10

7

1

0 2

0 0 62 : 41 144 : 99

25

3.

KOKOSKI Plzeň

9

4

2

0 1

2 0 51 : 42 123 : 104

17

4.

Ďáblice Plzeň

12

4

2

0 1

5 0 63 : 60 154 : 146

17

5.

ZomBee Soběkury

10

4

1

0 2

3 0 54 : 49 125 : 126

16

6.

Úletky Křimice

7

4

0

0 0

3 0 37 : 33 85 : 85

12

7.

Pevná ručka Stod

12

3

1

0 1

7 0 53 : 69 125 : 149

12

8.

Hvězdy z Chodova

10

1

1

0 0

8 0 32 : 69 96 : 147

5

9.

o.COW.y Plzeň

13

1

0

0 1 10 1 43 : 88 101 : 190

1

Plánované akce
Dětský šipkový turnaj – jako obvykle v prvním pololetí roku 2017 kromě běžných ligových zápasů plánuje
šipkařský klub upořádat Dětský turnaj v šipkách, tentokrát již 4. ročník. Termín je zatím stanoven na
sobotu 23. dubna 2017, ovšem změna termínu není vyloučena, pokud by došlo ke kolizi s termínem
plánované výměny oken v kulturním domě.
Šipkový turnaj pro dospělé - po skončení soutěžního ročníku bychom rádi uspořádali opět po roce větší
„open“ turnaj pro dospělé. Termín je předběžně stanoven na sobotu 10. června 2017.
Obě akce proběhnou v Kulturním domě v Soběkurech a šipkaři tímto zvou všechny zájemce a
příznivce šipek z řad dětí i dospělých k účasti.
Za ŠK KD Soběkury Ivan Vlasák

Akce 4 - 7/2017







23. 4.
3. 6.
3. 6.
10. 6.
1. 7.
22. 7.

Dětský turnaj v Šipkách – (Soběkury KD)
Dětské odpoledne – Den dětí (Soběkury)
Dětské odpoledne – Den dětí (Horušany)
Turnaj v šipkách pro dospělé (Soběkury KD)
Vítání léta (Horušany)
Zpívaná (hřiště v Soběkurech)
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Kulturní komise Horušany
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a jménem kulturní komise při OÚ zrekapituloval akce, které v uplynulém
prvním čtvrtletí roku 2017 proběhly v Horušanech.
Dne 5. 1. byla kulturní komise společně se starostou obce popřát naší nejstarší občance pí. Anně
Bezděkové k jejím krásným 95 narozeninám. Posezení proběhlo v přátelském duchu a zimní večer utekl
jako voda.
Dne 16. 1. opět proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát paní Marii Polívkové ke
krásným narozeninám.
Dne 21. 1. byl pořádán Myslivecký bál, kde hrála, jako minulý rok, kapela Hájenka. Jako vždy, byla bohatá
zvěřinová tombola, takže kdo přišel, mohl vyhrát pěkný kus zvěřiny.
Dne 4. 2. se konaly tradiční vepřové hody pořádané Horušanským sdružením v hostinci U dvou kaštanů.
Jak to bývá každý rok, začne se brzy ráno a končí se v pozdních večerních hodinách.
Dne 11. 2. se konal bál pořádaný Horušanským sdružením. K poslechu a tanci opět hrálo, léty
prověřené, duo Dušan Rada a Míra Vacek. Byla opět velice bohatá tombola a občerstvení formou
švédského stolu z vepřových hodů. Kdo přišel, nelitoval. Účast lidí byla hojná, sotva se dalo tancovat.
Bohužel, sál nafouknout nejde.
Dne 18. 2. se konal dětský maškarní bál, který opět pořádalo Horušanské sdružení. Pro děti byla
připravená bohatá tombola a různé hry, do kterých se zapojili i rodiče. Děti si odpoledne užily a já
myslím, že i rodiče. Co může být lepší, nežli spokojené děti.
Dne 4. 3. byla pořádána tradiční beseda s důchodci, spojená s oslavou MDŽ. Oslavy se zúčastnil starosta,
místostarosta a předsedkyně kulturní komise. Při příchodu dostala každá žena petrklíč.
Na začátku bylo vystoupení dětí, které recitovaly básničky pod vedením pí. Miluše Tomanové. K
poslechu i tanci hrál pan Zapletal.
Musím se zmínit, že účast lidí byla hojná, přestože venku vládlo jarní počasí 18 stupňů, které vybízelo lidi
na procházku do lesa.
Druhý den 5. 3. proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát paní Anně Kouřimské k pěkným
narozeninám.
Dne 11. 3. v poledních hodinách proběhla jízda pravidelnosti veteránů. Start byl v Horušanech u hospody
směr Roupov - Skočice a zpět. Akce byla večer zakončena v hostinci U dvou kaštanů moto bálem, kde
hrála kapela Mr. Pick.
Dne 18. 3. byl pořádán myslivecký ples Údolí sviní. K poslechu a tanci hrála skupina Plzeňský expres
V + V.
Byla připravena zvěřinová tombola a občerstvení formou švédského stolu. Sál byl nabitý doslova k
prasknutí, což bylo poznat při tanci na parketu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto akcích podíleli.
Zároveň chci popřát občanům obou obcí příjemné prožití nadcházejících velikonočních svátků a s tím i
spojený příchod jara.
Roman Kindl
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Kulturní komise Soběkury
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 Myslivecký bál Údolí sviňý (nejde o pravopisnou chybu ve slově sviňý, je to
název spolku). Dále se v Horušanech konaly Zabijačkové hody a Setkání důchodců spojené s oslavou
MDŽ za hudebního doprovodu pana Zapletala.
V Soběkurech jsme si mohli zatancovat na těchto bálech: Hasičském, Maškarním bále pro dospělé
spojené s tradičním Masopustním průvodem a na Dětském maškarním bále. Také jsme v Soběkurech
uspořádali Pletení košíků z pedigu pro dospělé a tradiční Setkání s důchodci za hudebního doprovodu
pana Zapletala.
Všechny akce v našich obcích se velice zdařily.
Jsem ráda, že v našich obcích žijí velmi šikovní lidé, kteří věnují svůj volný čas na přípravu a realizaci
společenských akcí. Chtěla bych jim všem velmi poděkovat a přeji jim plno elánu a nových nápadů do
další práce.
A malou radu na závěr: Až pojedete do Přeštic a budete parkovat na náměstí, nezapomeňte si
s sebou vzít parkovací hodiny. Tato novinka je tam od ledna tohoto roku a dopravní značka s tímto
značením se snadno přehlédne.

Krásné jarní období plné sluníčka a hodně zdraví vám přeje
Romana Tykalová

Jubilea
Soběkury
5. 4. Bezděková Marie
30. 4. Matýs Jiří
7. 5. Křížek Václav
7. 5. Kořan Rudolf
25. 5. Oberdörfer Emanuel

85 let
50 let
90 let
75 let
85 let

Horušany
20. 4. Bezděková Blažena
3. 6. Řežábek Josef

70 let
70 let
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Narození
Jan Čadek ze Soběkur
měřil 43 cm, vážil 1880 g
narodil se 9. 1. 2017

Fotky z akcí

nahoře: 12/2016 – Vánoční tvoření - Soběkury

nahoře: 2/2017 – Masopust - Soběkury

nahoře: 1/2017 – Hasičský bál - Soběkury

horní řada: 2/2017 – Masopust,
masopustní ples - Soběkury

vlevo: 2/2017 – Dětský maškarní
bál v Soběkurech
vpravo: 2/2017 – Dětský maškarní
bál v Horušanech
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1/2017 – Tvoření z pedigu - Soběkury

2/2017 – Vepřové hody - Horušany

3/2017 – Setkání důchodců - Soběkury

vpravo: 3/2017 Zpátky do
minulosti –
motozávody Horušany
vlevo: 3/2017 –
Setkání s důchodci
- Soběkury
dole: 3/2017 –
MDŽ a důchodci Horušany

Fotky z prací a ostatní
vlevo:
3/2017
Kanalizace
nový
stavební
obvod
Soběkury

dole a vpravo: bobr u bývalého biologického rybníka v Soběkurech
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