1

ZPRAVODAJ
Soběkury - Horušany
2016
Cena výtisku: 5 Kč

Vydání: 2/2016

Akce 7 - 9/2016
 2. 7. Vítání léta - hřiště v Lajpsichu v Horušanech
 23. 7. Zpívaná – hřiště Soběkury (u kabin)
 10. 9. Pouťová zábava – hostinec Horušany
 11. 9. Pouťový fotbal – Horušany
 18. 9. Pouť v Soběkurech

Fotky z prací
Vlevo a vpravo a
dole vlevo
2/16 - čištění
koupaliště
v Soběkurech

Vpravo
3/16 - oprava
koupaliště v
Soběkurech
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SLOVO STAROSTY
Drazí spoluobčané, vážení zastupitelé obce,
nedávno jsme slavili vánoce, nový rok a už tu máme léto. Děti přinesou za svou celoroční
práci ve škole vysvědčení a nastanou jim vytoužené prázdniny, nastává čas dovolených.
Astronomické léto nebo chcete-li, první letní den, začíná letos 21. června, 35 minut po půlnoci.
V roce 2015 to bylo po 18. hod. večerní, téhož dne. Letní slunovrat bývá buď 20. nebo 21. 6., výjimečně
o den dříve či později. Tento den, laicky řečeno, budeme mít nejdelší den a nejkratší noc. Den trvá 16
hodin, noc pouze 8 hodin. Slunce od období zimního slunovratu vychází stále více severněji a zapadá
také stále více na sever. V tomto čase (myšlen je letní slunovrat) urazí svou nejdelší pouť po obloze. Já
osobně mám toto roční období velice rád. Čím blíže bychom bydleli k Severnímu pólu, tím více by se den
v této době prodlužoval. V polárních oblastech se toto období nazývá polární den (trvá od března do
září-dny rovnodennosti). Přes noc je prakticky pořád vidět. V nejsevernějších oblastech nezapadne
Slunce vůbec. To je blázinec. Co? A co takhle ještě do toho polární záře. To by teprve bylo. Buďme rádi,
že žijeme v našich zeměpisných šířkách, kde se během roku podstatněji délka dne a noci mění, střídají se
čtyři roční období, i když v dnešní době jsou přechody mnohem razantnější, než tomu bylo dříve.
Naopak čím blíže k rovníku, tím se den a noc časově vyrovnává. Na rovníku jsou den a noc stejně dlouhé
po celý rok a slunce je v pravé poledne v nadhlavníku. Osvícený předmět by tudíž neházel žádný stín. I
s ročním obdobím je to jinak. Samozřejmě v různých světadílech ovlivňují klimatické poměry různé jevy
a zákonitosti. Zpravidla, zjednodušeně řečeno, se střídá období dešťů (monzunů) a období sucha
v cyklických intervalech. Délka dne a noci, střídání ročních období je dáno oběhem Země kolem Slunce a
stálým sklonem zemské osy 23,5°.
V uplynulých měsících opět proběhla řada společenských akcí a setkání. Vrátím se k Setkání důchodců.
Zatímco v Horušanech byla účast hojná, i když to bylo spojené s oslavou MDŽ, tak v Soběkurech jsem
napočítal 27 přítomných, z celkového počtu 89 pozvaných. Zábava však byla skvělá a všichni přítomní
určitě nelitovali, že přišli. Poslední duben se v obou obcích stavěly májky. Koncem května se uskutečnilo
Setkání mysliveckého sdružení Skalka v Horušanech. Bylo to příjemné sobotní odpoledne, kde mimo jiné
probíhaly soutěže, nechybělo občerstvení a sladkosti. K tanci a poslechu hrálo hudební těleso Hájenka.
Škoda jen večerního deště. První víkend v červnu tradičně patří dětem. Dětské dny se v obou obcích
vyvedly. Počasí tomu přálo a děti se při plnění úkolů a různých hrách doslova vyřádily. V Soběkurech
nechyběl myslivec, pytlák ani zlá baba Jaga. Snad jen trošku chyběl Jeníček s Mařenkou a sedmihlavý
drak. V červnu asi neproběhne v Soběkurech tradiční fotbalový turnaj amatérů Zlatá pípa. Proslýchá se,
že bude nahrazena jinou akcí adrenalinového charakteru. Tak uvidíme. Na léto, respektive ve druhé
polovině prázdnin, si v Horušanech připravili akci Vítání léta a Soběbaby v Soběkurech Zpívání. To bude
zřejmě přes léto vše. V září se pak už připravíme na poutě v obou obcích a akce s tím spojené.
V Horušanech 11. 9. a v Soběkurech o týden později a to 18. 9. 2016. To bylo krátké ohlédnutí a
připomenutí, co nás v nejbližších měsících ve sféře společenského dění čeká a na co se máme těšit.
Z oblasti kulturní přeskočím do oblasti pracovní. Výměna veřejného osvětlení v Horušanech úspěšně
proběhla. Zmiňoval jsem se už v minulém čísle zpravodaje. Snad ještě stojí za zmínku, že ještě bylo
přidáno světlo k Jindřichům a připraveno vedení veřejného osvětlení v ulici Na dolejší v rámci přeložky
el. vedení do země, plus ještě jedno světlo směrem ke koupališti u proluky z hlavní silnice. Byla
zkontrolována kanalizace v Lajpsichu. Je průchodná a podle Čevaku i v dobré kondici. Pod hřištěm byla
vyčištěna. Na nově budovaných místních komunikacích byly vyčištěny všechny koše. Při hlavní silnici
byla kanalizace také vyčištěna a silnice zametena. Kořenová čistírna odpadních vod v Horušanech byla
posekána a vše odvezeno. Průběžně se protrhává od plevelu a doplňuje kačírkem. Jak už jsem zmiňoval,
tak bude v případě nutnosti dosázena. Počítá se i s tím, že se postupně všechny plochy, kde jsou osázeny
keře, zbaví plevelu. V letních měsících se počítá s opravou místních komunikací v Horušanech a opravou
vadných vodovodních přípojek v opravované lokalitě. Byla částečně opravena skluzavka v Lajpsichu, i
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když není v majetku obce. Průběžně se opravuje cesta Na dolejší a to pořád opakovaně. Do horušanské
pouti bude opravena střecha na restauraci a krámu. Obec na tuto akci získala dotaci z dotačního titulu
PSOV PK 2016 – Projekty obcí, ve výši 370 tis. Kč. V další fázi rekonstrukce těchto objektů se uvažuje o
půdní vestavbě nad krámem. O opravě silnice jsem se také zmínil, ale uvidíme, jestli bychom opravili i
cestu do Lajpsichu, která není v majetku obce. Zahájení prací však brzdí oprava nefunkčních uzávěrů
vodovodních přípojek a jejich výměna. Jeden občan chce ještě zřídit vodovodní přípojku. Při úklidu větví
a trávy je nutno dávat materiál odděleně na určené místo. Větve neskládat až k lesu, nýbrž blíže směrem
k cestě. Poděkování patří těm, kteří tak již učinili a dále činí. Velké dík patří taktéž občanům, kteří se
aktivně podílejí na sekání, i když obecní zeleně, zvelebování obecních prostranství a jejich úklidu.
Když už jsem u té zeleně, tak v Soběkurech je to větší problém. Travnatých ploch je o poznání více a
jejich pravidelná údržba vyžaduje značné úsilí a nemalé finanční prostředky. Zeleň, kvetoucí keře, živé
ploty, to všechno je krásná věc. Vypadá to kolem nás velice pěkně, „venkovsky“, ale vždy je něco za
něco. Pro zajímavost se udržují velké prostory kolem čistírny odpadních vod, fotbalové hřiště plus
přilehlé prostory, dětské hřiště (Komenského park), koupaliště a okolí, protipovodňová strouha,
sjezdovka, cesta ke hřbitovu, náves, cesta od hřbitova k chatám, hřbitov, cesta k rybníkům plus okolí
chat, U křížku, u bytovek, škola, kolem nádrže, travnaté pásy vzniklé při rekonstrukci místních
komunikací a takto bych mohl jmenovat dále, nemluvě o obsekávání okrajů obecních pozemků a
stavebním obvodu, kde nám pomohl místní soukromý zemědělec. Při vší úctě k občanům, jen malé
procento obyvatel přispěje k údržbě obecní zeleně. A před těmi, co tak činí, smekám a říkám díky.
V tomto vegetačním období to jinak nejde a potěší i to, když si někdo trávu vezme a usuší. Na ostatní
práce už ani nezbývá čas. Koupaliště po vyčištění natéká pomalu. Snad v době prázdnin bude plně
k dispozici. Již nyní je využíváno. Zastupitelstvo obce podpořilo návrh jednoho ze zastupitelů vykácet
ještě jednu řadu stromů U křížku, ne všechny jsou v dobré kondici. Zalesní se tak tím větší prostor v této
lokalitě novým, mladým a zdravým porostem. V letních měsících proběhne dokončení chodníku a
zatáčky u Beštů, včetně prodloužení obrubníků na protilehlé straně vozovky. Vše proběhne v souladu
s projektovou dokumentací pro dokončení stavby. Smlouva o dílo bude s vítězem výběrového řízení
v nejbližších dnech podepsána. V horizontu čtrnácti dnů bude podepsána také s vítězem výběrového
řízení na akci Obnova místních komunikací v Soběkurech. Jedná se o místní komunikaci Na František. Na
tuto opravu obec získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Se započetím prací se počítá o
prázdninách. Snad nedojde k nepředvídatelným událostem a vše proběhne dle harmonogramu prací. Na
hřbitově probíhá rekonstrukce několika hrobů. Doufám, že stavební zbytky si firmy po sobě zlikvidují
podle zákona o odpadech. Zde se také delší dobu potýkáme s nedostatkem vody ve studni. Léta se tento
problém neřešil. Voda se používala z nedalekého starého vodojemu, který je po zániku objektu ZD již
nefunkční. Studna se tudíž nechala vyčistit. Nebudete tomu věřit, ale vyndalo se 1,5m bahna včetně
uhynulých zvířat. Hned druhý den po vyčištění byla studna plná, 4-5m vody. Ale ejhle, při větším odběru
a dlouhotrvajícímu suchu voda rapidně ubývá a už se stalo, že nebyla vůbec. Řešíme to voznicí, ale není
to řešení. Při dešti stačí studna dotékat, ale také díky tomu, že se v dešti nezalévá. Jedno řešení se
možná nalézá. Nevím však v jakém stavu je potrubí a jestli to bude technicky možné. Touto
problematikou jsem se zabýval už v minulém zpravodaji. Považoval jsem za nutné Vás občany o nových
skutečnostech informovat. Svou novou tvář dostanou i dvě drobné sakrální stavby - křížky, nacházející
se v našem katastru. Mimochodem jsou prý vzácné.
Závěrem mého příspěvku bych Vás občany chtěl požádat o shovívavost, trpělivost a spolupráci při
stavebních akcích. Budete včas informováni. Počítáme s tím, že se většina akcí odehraje v letních
měsících. Myslím, že zase o něco pokročíme ve zvelebování našich obcí. Zkuste pomoci při údržbě
zeleně, nenapouštějte bazény z hydrantů a udržujte pořádek i čistotu v obou obcích. Máte-li nějaké
smysluplné náměty a připomínky pište. Jsme tady pro Vás. A ještě jednu věc mám na srdci. Ti občané,
kteří ještě nezaplatili odpady a mají tuto povinnost, ať tak neprodleně učiní.
Spoluobčané, sousedé, upevňujte spolu přátelské vztahy, pomáhejte si a buďte k sobě ohleduplní. Přeji
Vám příjemné prožití letních dnů a pevné zdraví.
Jiří Roud
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Den brannosti v Soběkurech
Mnohým z Vás je známý vlastivědný sborník okresu přeštického Pod Zelenou Horou.
Jako čtvrtletník vychází i dnes a zakoupit ho můžete v infocentru na náměstí v Přešticích. Já se
s Vámi chci podělit o moji radost, když jsem několik historických výtisků objevila u mojí
babičky a ta mi je po provdání do Soběkur darovala, protože věděla, že se v nich dočtu i něco o
mé „nové“ obci. Myslím, že právě nastala ta správná chvíle.
12. července 2016 si připomeneme 80. výročí odhalení pomníku na návsi a tak bych Vám
ráda tento den přiblížila slovy paní Anny Kubátové Bláhové, přesně tak, jak ho ve svém článku
detailně popsala a zveřejnila ve výše zmíněném sborníku Pod Zelenou horou.
(pozn.: Anna Kubátová Bláhová byla stanovena kronikářkou obce usnesením obecního zastupitelstva
v prosinci 1931. Byla soběkurskou rodačkou a na zdejší škole působila od roku 1924)
12. červenec 1936 byl význačným dnem obce soběkurské. Pořádala „Den brannosti“ spojený
s odhalením pomníku padlým vojínům v letech 1914-1919.
Celá obec měla slavnostní ráz. Státní vlajky a prapory hlásaly velikost dne. Všude zářila čistota
pěkně obílených stavení, z ní prosvítala jasná nová barva oken, dveří, firem, vrat i plotů. Náves byla
pěkně upravena a celé prostranství okolo pomníku posypáno pískem. Na cestách vedoucích k místu
slavnosti postaveny slavobrány. Před lipovým stromořadím připravena tribuna pro hosty, pod lipami
stánky, stoly, židle a lavice, instalován místní rozhlas a slavnostní osvětlení.
Dopolední slavnost začala průvodem. Byl mohutný. V čele průvodu stála státní vlajka.
Následovala skupina dívek v národních krojích, školní mládež, čestná rota pěšího pluku 18 z Plzně, čestná
eskadrona dragounského pluku 4 A. Švehly z Klatov, Selská jízda, legionáři, vojenští vysloužilci, Národní
garda Přeštická, Sokol, D .T. J., agrární dorost, hasiči i motorová stříkačka. Účastníci průvodu došli na
náves a postavili se na vykázaná místa.
O 10. hod. přijel pan ministr národní obrany František Machník. Po uvítání vykonal přehlídku
vojska, spolků a korporací a pozdravil slovem „nazdar“. „Zdar“ zaznělo mohutně v odpověď.
Přeštický zpěvácký spolek „Skála“ zazpíval Jindřichův „Chorál“, který velebně zněl celou návsí.
Starosta obce vítal všechny přítomné a upevnil na plukovní prapor pěšího pluku 18 stuhu
s nápisem: „Za demokracii a svobodu“ – první stuhu, již darovala vojsku venkovská obec. Na plukovní
standardu dragounského pluku 4 upevnil stuhu s nápisem: „Za národ a rodnou hroudu“. Stuhy byly velmi
hezké; zlaté nápisy na bílém a červeném hedvábí, okraje stuh ozdobně lemovány, dolní ještě ukončeny
vyšitou lipovou ratolestí a třásněmi. U horního kraje provléknuta šňůrka na upevnění. Velitelé
vojenských útvarů za stuhy poděkovali.
Zároveň byla pojmenována soběkurská náves „Náves dr. A. Švehly“ a ulice od kamene
Komenského sadu směrem k Zeměticům „Habrmanova třída“.
Za proslovu předsedy místní osvětové komise byl odhalen pomník. Všechny oči utkvěly na
pomníku, všichni vzpomínali padlých v dáli. – V dojemném okamžiku ticha mocně působilo vztyčení
státní vlajky u pomníku. Slavnostní chvíle vyvrcholena státní hymnou a dokončena Smetanovým
„Věnem“ zapěným spolkem „Skála“.
Poté promluvil slavnostní řečník pan ministr národní obrany.
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Po něm byly projevy hostů. Mezi jinými pozornosti zaslouží soběkurský rodák, Josef Tykal,
starosta města Mělníka a poslanec Národního shromáždění za mladoboleslavský kraj, který vyšel
z malých poměrů, ale prací, vytrvalostí, touhou po vzdělání a láskou lidu dosáhl vysokého postavení.
Defile vojska, spolků a korporací před ministrem národní obrany ukončilo dopolední slavnost.
Před odpolední slavností koncertovala vojenská hudba na návsi. První číslo odpoledního pořadu
měli žáci soběkurské školy. Po básni J. Najmana „Přísaha“ položili žáci prvního školního roku, Vlasta
s Liborem, k pomníku vavřínový věnec opletený stužkou trikolorou se stuhami. Na červené stuze nápis:
„Vlast milujeme“, na modré „Svobody uhájíme“, na bílé věnování žactva. Ostatní žáci, rozděleni ve
skupinu bílou, modrou a červenou s praporky v barvě skupiny v ruce, recitovali: „Pozdrav vlajce“ (autor
J.Liška) a „Slib státní vlajce“ (autor V. Seifert). Přednášeli vroucně, mile, procítěně a přesvědčivě.
Dětskou upřímností vyvolali v srdci přítomných citový ohlas pochopení, oči mnohých dospělých byly
zaroseny slzami. Věříme v zdravé, silné, nebojácné mládí, v jehož duši žijí slova: „Že svoji republiku
máme rádi, to v budoucnosti dokážeme“.
Další čísla pořadu vyplnilo cvičení vojska, žactva i členstva Sokola a D. T. J., hasičů a Selské jízdy.
Ukončilo vystoupení dragounského pluku 4 pěknou skupinou, nad níž vlála státní vlajka za zvuků státní
hymny.
Večer ještě dlouho vyhrávala hudba pod lipovým stromořadím, kterému barevné osvětlení
dodávalo pohádkové krásy.
Pomník byl slavnostně osvětlen reflektory umístěnými v rozích zahrádky. Na obrázku jej vidíte.
Je to jehlanec
z leštěné lisské žuly
s bronzovým
reliéfem legionáře
italského,
francouzského,
ruského a
československého
vojína. Spočívá na
podstavci, na němž
je bronzový nápis:
„Na památku těm, kteří položili životy v letech 1914 – 1919, příkaz všem, kteří budeme svobodu hájiti.“
Pomník je dílem soběkurského rodáka Vojtěcha Hrubého.

Sochař Vojtěch Hrubý (23. 4. 1909 - 19. 4. 1972)
Foceno v Soběkurech „v Dolcích“.
Tímto bych ráda poděkovala panu Vojtěchu Hrubému ml.,
který mi daroval fotografii svého otce během setkání rodáků
2015.

Doufám, že Vám malé nahlédnutí do naší historie udělalo
radost a pamětníkům této události oživilo vzpomínky z dětství.
Radka Vollerová, kronikářka
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Kulturní komise Soběkury
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravila a seznámila s kulturními akcemi, které od března v našich
obcích proběhly.
Dne 23. dubna oslavili setkání soběkurští důchodci za doprovodu hudebníka pana Zapletala. Akce
byla velice zdařilá. Protože venku pršelo, nikdo domů nespěchal a všichni si akci pěkně užili. Tancovalo
se, zpívalo a bylo veselo.
30. dubna se v obou obcích stavěly tradiční májky. Díky pěknému slunečnému počasí se sešel hojný
počet lidí.
4. června se v obou obcích slavil Den dětí. Počasí přálo, a tak se sešlo hodně dětí a rodičů.
Děkuji všem pořadatelům, kteří se na akcích podíleli.
Chtěla bych ještě připomenout, že fotky z akcí můžete najít na internetových stránkách naší obce.
(http://www.sobekury.cz )
Na závěr bych vám chtěla popřát krásné léto plné pohody a těším se na vás na dalších společných
akcích.
Romana Tykalová

Kulturní komise Horušany
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a jménem kulturní komise při OÚ zrekapituloval akce, které v uplynulém
čtvrtletí proběhly v Horušanech.
Dne 19. 3. se konalo Velikonoční aranžování pořádané Horušanským sdružením v hostinci U dvou
kaštanů. Bylo připraveno malé občerstvení. Ke koupi bylo mnoho krásných věcí s velikonoční tématikou.
Dne 1. 4. byla kulturní komise popřát pí. Marii Nemecec ke krásným narozeninám.
Dne 30. 4. se stavěla májka, jako každoročně v tento den.
Dne 12. 5. byla kulturní komise popřát p. Aloisi Čížkovi ke krásným narozeninám.
Dne 28. 5. pořádalo myslivecké sdružení Skalka Horušany Myslivecké odpoledne. K poslechu a tanci
hrála kapela Hájenka. Přes určitou nepřízeň počasí se jednalo o vydařenou akci dle kladných ohlasů lidí.
Dne 4. 6. se konal dětský den. Tentokrát se počasí povedlo, takže akce proběhla venku v Lajpsichu. Byla
připravená plná bedna sladkostí pro soutěžící děti a na konci odpoledne dostalo každé dítě voňavý
buřtík.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto akcích podíleli.
Zároveň chci popřát občanům obou obcí příjemné prožití slunečného léta a dětem krásné prázdniny.
Za kulturní komisi - Roman Kindl

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Dětský šipkový turnaj - 3. ročník
Třetí ročník dětského šipkového turnaje se uskutečnil v Kulturním domě Soběkury v sobotu
16. dubna 2016. Do šipkařského klání se přihlásilo celkem 17 dětí, které byly jako vždy rozděleny do
třech kategorií. Po napínavých bojích byly všem zúčastněným rozdány sladké odměny, třem nejlepším v
každé kategorii pak na památku i medaile. V kategoriích starších dívek i chlapců své vítězství opět
obhájili Jolana Oberdörferová a Ondra Strejc a získali své třetí vítězství, mezi nejmladšími získala svůj
první titul Nikolka Oberdörferová.
Nejmenší děti - 1. místo: Niki Oberdörferová
2. místo: Vítek Voller
3. místo: Matěj Sládek
Starší kluci - 1. místo: Ondra Strejc
2. místo: Michal Živný
3. místo: Zdeněk Fikrle
Starší dívky - 1. místo: Jolana Oberdörferová
2. místo: Jitka Vacíková
3. místo: Natálka Soukupová
Turnaj se vydařil, spokojeni byli organizátoři, všichni účastníci i jejich doprovod. Nezbývá než všem
poděkovat a těšit na 4. ročník turnaje v příštím roce.
Turnaj dospělých – Soběkury Open 2016
Šipkový turnaj pro dospělé uspořádali šipkaři v sobotu 21. května 2016 v Kulturním domě
Soběkury. Akce se zúčastnilo celkem 21 hráčů, kteří si to rozdali klasickým systémem na dvě porážky.
Jelikož akce probíhala hladce a rychle, byl rozehrán i doplňkový turnaj dvojic, do kterého se přihlásilo
celkem 8 párů. Po napínavých bojích, které končily před kolem sedmé hodiny večerní, byly vyhlášeny
výsledky a těm úspěšným i slíbené ceny.
Turnaj jednotlivců:
1.
Miroslav Svoboda, Černošin
2.
Petr Kokoška, Přeštice
3.
Zdeněk Růžek, Křimice
ŠK KD Soběkury na turnaji reprezentovalo celkem 11 hráčů, z nich se nejlépe umístili Petr Souček a
Vladimír Pluhař, oba shodně na 7. - 8. místě.
Turnaj dvojic:
1.
Zdeněk Hrubý (Soběkury), Lumír Mačura (Stříbro)
2.
Miroslav Svoboda, Jaroslav Oliberius (Černošín)
3.
Zdeněk Fleišman, Petr Janouškovec (Křimice)
ŠK KD Soběkury reprezentovalo 6 hráčů, z nich se nejlépe
umístili Zdeněk Hrubý, který je členem vítězné dvojice.
Turnaj se vydařil a všichni zúčastnění byli spokojeni s průběhem, cenami i přichystaným
občerstvením, které bylo připraveno ze zakoupeného čuníka.

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Ligová soutěž
Posledním kolem v neděli 15. května oba týmy zakončily aktuální ligový ročník. Spokojenější se
svými výkony mohou být hráči Soběkury B, kteří se umístili na velmi pěkném 5. místě. Tým Soběkury City
nakonec zvládl závěr soutěže a díky zlepšenému výkonu a hlavně výsledkům unikl ze sestupového pásma
a obsadil konečné 9. místo.
Tabulka – konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

VŠ Asfaltéři Plzeň

24 22

0

0 1

1 0 312 : 121 692 : 358

67

2.

Spartak Strašice

24 14

3

0 0

7 0 231 : 204 561 : 507

48

3.

Argentum Těchlovice

24 14

2

0 1

7 0 236 : 199 555 : 500

47

4.

F.J. Sokol Vejprnice

24 13

1

0 2

8 0 228 : 207 542 : 519

43

5.

Soběkury "B"

24 13

0

0 1 10 0 231 : 202 544 : 504

40

6.

Vypíchnutý voko

24 12

0

0 0 12 0 210 : 222 517 : 542

36

7.

Slavoj Nýřany "B"

24 11

2

0 0 10 1 212 : 222 529 : 528

34

8.

Chřestýšovci Plzeň

24 10

0

0 2 12 0 208 : 226 504 : 537

32

9.

Soběkury City

24

8

2

0 1 13 0 206 : 229 510 : 543

29

10.

BSOD 334 01 "Z"

24

9

0

0 2 13 0 214 : 220 527 : 538

29

11.

Spartak Strašice "C"

24

8

2

0 0 14 0 186 : 248 475 : 594

28

12.

VSB Bolevec

24

7

0

0 3 14 0 191 : 244 480 : 566

24

13.

Vlčí Doupě Přešín

24

2

1

0 0 21 0 156 : 277 426 : 626

8

Významnou změnou do další sezóny v klubu je, že po odchodu některých hráčů z obou týmů
došlo k ukončení činnosti týmu Soběkury B a spojení zbývajících hráčů do jednoho týmu, který v novém
ligovém ročníku bude startovat pod názvem KD SOBĚKURY.
Úspěch ženského týmu – nominace na MČR
Závěr ligového ročníku přinesl příjemné překvapení ženskému týmu Zombee Plzeň, který je
kompletně tvořen členkami ŠK KD Soběkury. V krajské soutěži se děvčata umístila na čtvrtém místě, ale
díky odřeknutí jednoho z týmů před nimi se uvolnilo místo pro účast na Mistrovství ČR, které proběhne
18. června 2016 ve východočeských Králíkách. Děvčatům přejeme co největší úspěch a budeme jim držet
palce.
V novém ročníku ligové soutěže budou děvčata startovat již pod hlavičkou ŠK KD Soběkury
s názvem ZOMBEE SOBĚKURY, takže se můžeme v Soběkurech těšit i na zápasy ženské šipkařské ligy.
Další informace o šipkařském klubu, reportáže z akcí atd. lze nalézt na internetových stránkách
Obce Soběkury, v sekci „Spolky a sdružení“.
V Soběkurech 29. 5. 2016
Za ŠK KD Soběkury Ivan Vlasák

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

2/16 – Hasičský bál, Soběkury (nahoře)
3/16 – Velikonoce – pomlázka Horušany (dole)

3/16 – Velikonoce-pomlázka, Soběkury (dole)

3/16- Velikonoce-racháči,
Horušany (nahoře a dole)

3/16-Velikonoce-racháči, Soběkury (dole)

4/16-Dětský turnaj v šipkách, Soběkury (nahoře)
3/16-Velikonoční tvoření, Soběkury (dole)
4/16 – Májka v Horušanech (vpravo)

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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4/16-Zdobení Májky, Horušany

5/16-Setkání s myslivci, Horušany (nahoře a dole)

5/16-Šipkový turnaj pro dospělé, Soběkury (dole)

4/16-Beseda s důchodci, Soběkury (dole)

6/16-Dětský den, Horušany (vlevo)

Jubilea
7. 7.
7. 7.
13. 7.
27. 7.
30. 7.
8. 8.
26. 8.
7. 9.
22. 9.

Soběkury
Strejcová Ivana
Hrubá Jana
Heiler Jitka
Pokorná Marie
Piskáčková Božena
Bouchalová Marta
Ciprová Anna
Živný Květoslav
Šizlingová Ilona

60 let
50 let
70 let
70 let
85 let
60 let
80 let
50 let
50 let
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