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ADVENT
Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními
svátky. Je to doba duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a
dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré
zábavy, tanec a zpěv.
Adventní věnec se objevil až v první polovině 19. století. První
dochovaná zmínka pochází z roku 1838 z Mnichova. Teolog Johann
Heinrich Wichern toho roku nade dveře sirotčince, který spravoval, na
první adventní neděli pověsil dřevěný věnec, na který upevnil svíčku. Ke
dveřím rovněž postavil pokladničku, kam lidé mohli dát příspěvky pro
opuštěné děti.
První adventní neděle je železná. V kalendáři je vždy mezi
27. listopadem a 3. prosincem. Je to tedy pohyblivé datum a to proto, aby
čtvrtá neděle vyšla na neděli před 25.prosincem. Zapalujeme první
fialovou svíčku, tzv. svíci Naděje (Patriarchů). Tato svíčka je památkou
proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
Druhá adventní neděle je bronzová. Zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. svíci Míru (Proroků). To
znamená lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
Třetí adventní neděle je stříbrná. Zapalujeme růžovou svíci tzv. svíci Přátelství (Jana Křtitele). Ta
vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce. Adventní období získává slavnostnější ráz.
Čtvrtá adventní neděle je zlatá. Zapalujeme poslední fialovou svíčku tzv. svíci Lásky (Marie, matky
Ježíškovy), která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout i na Štědrý den.
Kromě adventních věnců se z různých rostlin vily i prosté věnce bez svící. Většinou měly zajistit svému
majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství.
Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí podobou vzdálil od podoby původní. Stále má ale
vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do
které mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky.

PRAVÝ ČAS
Ať Vánoce jsou tím pravým časem,
který prozáří Vaše životy jasem
a dá Vám do dalšího roku naději
a všechno to, co máte nejraději.
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SLOVO STAROSTY
Drazí a milí spoluobčané, zastupitelé obce,
předem mého posledního příspěvku v tomto roce bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozdravit. Rok
se s rokem sešel a vše, jak se praví, uteklo jako voda. Vánoční svátky se kvapem blíží a konec roku je
v dohledu. Všichni se ocitáme v období vánočního shonu, abychom potěšili své nejbližší nějakým
překvapením. Ti nejmenší dávají za okna svá tajná přáníčka Ježíškovi a těší se, co jim pod stromeček
nadělí za dárek. V obou obcích proběhly Mikulášské besídky a Rozsvícení vánočních stromečků. Všichni
se těšíme na Štědrý den, kdy se všichni nejbližší sejdou u štědrovečerní večeře, tradičně zavoní smažený
kapr s bramborovým salátem a posléze rozbalí dárky pod stromečkem. Tento den, a určitě mi dáte
všichni za pravdu, je z celého roku ten nejkrásnější a nejočekávanější, nejen pro nás dospělé, ale hlavně
pro ty nejmenší. Doufám, že bude vánoční nálada umocněna sněhovou nadílkou. Předešlé roky bylo
období vánočních svátků na sněhové srážky velice skoupé. Vzpomínám si, že minulý rok se snad ani
nebruslilo. Pamatuji se, a to už něco pamatuji, že jako malé děti nebo lépe řečeno v dětském věku, jsme
si užili zimních radovánek daleko ve větší míře, než je tomu v posledních letech. Vláhu potřebuje i
příroda a jak se praví v přísloví ,,Únor bílý pole sílí“, má určitě své opodstatnění. Pozitivním zjištěním
vánočních svátků je, že se začíná nepatrně prodlužovat den a v prvních týdnech roku 2016 se to i
výrazněji projeví.
Vánoční svátky mají určitě pro nás všechny takový tajemný nádech, slavnostní atmosféru a ti nejmenší
jsou plni očekávání. Já osobně se těším na pohádky a takovou pohodu, klid. Všichni lidé jsou k sobě milí,
hodní, ohleduplní a tak by tomu mělo být nejen v této vánoční době, ale v průběhu celého roku.
Určitě už jste si všichni všimli, že koncem měsíce listopadu napadlo první větší množství sněhu. V této
době už se sněhová nadílka dá očekávat. Rota rychlého nasazení byla připravena tak, jako předešlou
zimu. Protáhnout místní komunikace v obou obcích není problém, i když při větším přívalu sněhové
nadílky se silnice zúží, sníh se začne u obrubníků hromadit a bude nutné ho odvážet. Horší to bude
s úklidem chodníků. Je pravdou, že když si je obec udělala, tak ať si je také uklidí. Teď mě ale napadá, že
si je obec nedělala pro sebe, ale pro nás občany. Určitě jako já smýšlí většina občanů obou obcí.
Ti, kterým to zdravotní stav dovolí, si mohou před svým domem chodník zamést. Výrazně se tím urychlí
schůdnost chodníků. Ti občané, kteří to z jakéhokoliv důvodu nesvedou, žádám o trpělivost. Úklid
zajistíme, ale bude to déle trvat. Hlavně dávat pozor na náledí a opatrně se pohybovat. To platí nejen
pro dříve narozené, ale i pro všechny ostatní generace.
Chtěl bych se jen na okraj zmínit, že 10. 10. proběhl v KD v Soběkurech Sraz rodáků po pěti letech.
Kulturní dům byl zase jednou plný, škoda jen menší účasti na Mši svaté. Hodnotit celou akci mi
nepřísluší, to nechám na jiných, ale myslím, že se všichni mezi sebou pobavili. Jídla a pití byl dostatek.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Asfalt. Akorát při
bilancování zazněly hlasy, že bychom to příště mohli pojmout jako
,,Sraz rodáků a přátel Soběkur, Horušan“. V obou obcích je celá
řada spoluobčanů, kteří se sice v místě bydliště nenarodili, ale žijí
s námi už řadu let. Snad bychom se do sálů všichni vešli.
Sedmnáctého listopadu se konal Lampiónový průvod jak
v Horušanech, tak i v Soběkurech. Počasí sice nepřálo, ale účast
byla hojná.
V sobotu, před první adventní nedělí proběhlo v Horušanech
tradiční Vánoční aranžování. Podle očekávání to byla akce, jako
vždy velice vydařená, podpořená účastí nejen místních, ale i lidí z
širokého okolí.
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První adventní neděli se rozzářily v obou obcích vánoční stromy. Zpívaly se koledy a bylo připraveno
malé pohoštění. Chtěl bych vyzdvihnout organizátory, kteří se akce zhostili na jedničku. Vánoční strom
v Horušanech je přírodní, byl nemocný, uvažovali jsme o výměně. Nakonec jsme ho ponechali a
rozsvícený vypadá velice pěkně. V Soběkurech jsme letos volili Vánoční strom menšího vzrůstu.
Meteorologická předpověď ČHMÚ nebyla na toto období příznivá. Hrozily nárazové větry. Podle
Beaufortovy stupnice 10,8-13,8 m/s (měřeno anemometrem). Tudíž z hlediska bezpečnosti správná
volba.
Druhý advent chodil v Horušanech Mikuláš. Škoda jen, že to nebylo s účastí živé hudby. O zábavu se
měla starat hudební skupina Asfalt. Bohužel kapelník skupiny se omluvil a požadoval termín přeložit o
den dříve. To nebylo z hlediska obsazenosti sálu možné. Proto jsme zvolili reprodukovanou hudbu. Každé
příchozí dítko dostalo malý dárek a dle referencí se děti dobře bavily. Současně probíhala na OÚ
v Soběkurech Vánoční dílna pro děti. I přes osvětu byla účast bídná. O necelý týden později
12. 12. proběhla v Soběkurech také Mikulášská nadílka. Mikuláš rozdal dárečky, k tanci a poslechu hrál
Asfalt a děti se vyřádily. Škoda jen menší účasti
V další části mého příspěvku se chci zmínit o anonymní anketě ,,Proč nenavštěvujete kulturní akce
konané v KD v Soběkurech“, která byla součástí minulého vydání zpravodaje. Ti občané, co si
v Soběkurech zpravodaj koupili, měli možnost vyjádřit svůj názor na navozené téma. Bohužel zpětná
vazba nefungovala, jak bych očekával. Přesto bych krátce anketu vyhodnotil, jinak by pozbývala smyslu.
Při těchto anketách nejde jen o zveřejnění výsledků, ale při daném tématu je to i námět k zamyšlení,
nejen pro zastupitele obce. Nechci se nikoho dotknout. Všechny došlé názory byly negativního
charakteru k veškeré činnosti nájemce, respektive provozovatele restauračního zařízení v KD, související
s jeho podnikatelskou činností. Další námět se pokusím navodit v prvním vydání 2016. Snad bude mít
větší odezvu.
Na posledním pracovním zasedání jsme detailněji připravovali další akce, které bychom chtěli
v nejbližším období realizovat. Některé věci jsou více podstatné, některé měně. Samozřejmě se v obou
obcích najde celá řada problémů, které je třeba řešit, ale musíme postupně. Nejvíce co nás pálí a bude
se v nejbližším období realizovat, je oprava cesty Na František v Soběkurech. Projekt a všechny
náležitosti s tím spojené, jsou před dokončením. Jestli vše klapne a věřím, že ano, tak bych žádost o
dotaci na MMR podal ještě před Vánoci. V Horušanech chceme dotáhnout opravu silnice na pozemku
parc. č. 719/30 č.p. 50-53. V první čtvrtině roku 2016 je naplánována kompletní výměna veřejného
osvětlení v Horušanech. Jedná se o 23 ks starého osvětlení. Uvažujeme i o kompletní výměně střešní
krytiny na prodejně a restauraci v Horušanech. Osobně jsem se přesvědčil, že nová krytina včetně
přelaťování je nutná. Zatím jsme vyměnili pár tašek, ale to není řešení. Bude osloveno více firem a
doufám, že se nám to v brzké době podaří rekonstruovat. V běhu už je poptávka na PD zprovoznění vrtu
u ,,Přetržené hráze“. Je zapotřebí, abychom byli připraveni nejen na dotační tituly, ale hlavně abychom
byli schopni zajistit v budoucnu dostatečné množství vody pro obě obce. Další prioritou je zasíťování
NSO v Soběkurech. Zájem o stavební pozemky a bydlení roste. Letošní rok jsme prodali tři stavební
pozemky jen proto, že jsme měli vytažené sítě (plyn, kanalizace, voda). Muselo dojít jen k novému
vytýčení hranic pozemků. Letitý problém, kdy zatékalo do restaurace v Soběkurech je snad vyřešen.
Nainstalovala se na objekt nová střešní krytina v celé ploše, včetně nového olemování. Nad OÚ
v Soběkurech se provedla částečná oprava, aby nezatékalo do zasedací síně. Celková oprava nás
v budoucnu nemine. Dalším problémem je voda na místním hřbitově. Hloubka studny je nevyhovující. To
je zřejmě letitý problém. Zvláště letos v létě jsme to pocítili nejvíce. Musí se prohloubit minimálně o
2,5m, aby byl zajištěn dostatečný rezervoár vody. S tím souvisí i prodloužení sání. Pramen je dostatečně
vydatný. Začátkem příštího roku necháme opravit poničený plot kolem přečerpávací stanice u
Horušanského statku. V řízení je i zatáčka u Beštů a vývoz st. odpadu.
Závěrem bych chtěl občany informovat, že se podařilo udržet ceny za vodné a stočné na stejné úrovni
jako v roce 2015. To samé platí o směsném komunálním odpadu, kde bude pro občany cena stejná jako
v roce 2015. Systém svozu bude také neměnný. Vesměs se ceny zvedají, to se týká i skládkovného a ceny
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za dopravu. Uvidíme, jaký budeme mít prostor v příštích letech. Podle zákona se bude měnit systém
výpočtu nájmu hrobových míst. Cena bude kalkulována na m2. V ceně nájmu a v konečné ceně se
promítne i údržba hřbitova, která se vypočte v průměru z finančních prostředků vynaložených za
poslední dva roky na údržbu hřbitova. Smlouvy, které v roce 2016 končí, se budou uzavírat na dalších
deset let.
Pro zajímavost se jen krátce dotknu hospodaření obce. Obec vynaložila za období od 1. 11. 2014 do
1. 12. 2015 ze svých finančních prostředků cca 5 mil. CZK. Počítám jen větší akce a nezahrnuji finanční
prostředky určené k zajištění chodu obce, číslo by bylo zcela určitě mnohem vyšší. Na počátku výše
uvedeného období jsme začínali cca na 3,5 mil.CZK. Na konci letošního roku 2015 to budou bezmála
4 mil. CZK, se kterými budeme disponovat jako obec na začátku roku 2016. Takže si myslím, že výsledek
není špatný vzhledem k tomu, co se zainvestovalo a udělalo.
Úplným závěrem Vám všem, Vám občanům, zastupitelům i těm nejmenším přeji příjemné prožití
vánočních svátků, hodně dárků pod stromečkem, pevné zdraví a vše nejlepší v novém, příštím roce, roce
2016. Respektujte jeden druhého, nezáviďte si, nepomlouvejte se a mějte se rádi nejen v této vánoční
atmosféře.
Mgr. Jiří Roud

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.
Dne 10. 10. se v Soběkurech konalo Setkání rodáků. Diváky bavil svým kulturním vystoupením Stodský
dudáček a hudební skupina Asfalt. Účast byla hojná. Akce byla velice zdařilá.
V listopadu se v obou obcích konaly lampiónové průvody a Adventní zpívání se slavnostním
rozsvěcením stromů. V Soběkurech se těchto akcí chopila děvčata ze spolku Soběbaby, patří jim veliké
poděkování. V Horušanech také proběhlo tradiční Vánoční aranžování, návštěvníci si mohli zakoupit
krásné vánoční dekorace.
V neděli 6. 12. se mohly horušanské děti vydovádět na Mikulášské besídce, kterou organizovalo
Horušanské sdružení. Chtěla bych organizátorům z Horušan poděkovat za jejich práci, hlavně panu
Romanu Kindlovi.
Ve stejný den se konala v Soběkurech Vánoční dílna pro malé školáky a předškoláky, kde si děti
vyrobily závěsný vánoční stromeček. Potěšila mě slova malé Lenky Kadlecové když z akce odcházela, řekla: „Mně se tady moc líbilo“.
Tradiční Mikulášská besídka pro děti v Soběkurech se konala v sobotu 12. 12.,
kde si děti zatančily a zasoutěžily s paní Naďou Květoňovou.
Chtěla bych také poděkovat našim kronikářkám – paní Radce Vollerové a paní
Miluši Tomanové za vzorné vedení obecních kronik. Paní Tomanová píše
horušanskou kroniku již třicet let.
V závěru bych vám všem chtěla popřát pohodové Vánoce a šťastný nový rok.
Mgr. Romana Tykalová
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Pedikúra
Možnost objednávek na pedikúru.
Pedikúra by probíhala jako dřív v prostorách místní knihovny v Soběkurech.
Objednávat se můžete u paní Dědkové na telefonním čísle:
Ohlašte, že jste ze Soběkur nebo z Horušan.

722 717 661.

SDRUŽENÍ OBČANŮ - Horušany
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych pár slovy připomněla letošní ročník festivalu C.k. kuchyně, aneb jak vařily naše
babičky, který v Horušanech pořádáme. První tři ročníky proběhly od roku 2011 po roce, tedy v letech
2011, 2012 a 2013. Pak jsme se rozhodli, že uděláme dvouletou pauzu, protože nám pomalu docházely
nápady na výzdobu sálu a my jsme chtěli zachovat originalitu a jedinečnost každého ročníku. Zatím
poslední „vaření“ (jak akci pracovně a důvěrně nazýváme) tedy proběhlo letos, v sobotu, 3. 10. 2015.
Náš organizační tým se na hodnotícím setkání, v pondělí, 5. 10., definitivně rozhodl, že u této dvouleté
frekvence už zůstaneme.
Průběh letošní akce se nelišil od těch minulých. I když…. Možná přece jen…Mohu totiž říci, že jsme si ho
všichni užili asi nejvíce ze všech. Organizace běžela jako po másle. Po předchozích zkušenostech už víme,
která z nás je šikovná „na ruce“, která „dotáhne detaily“, která „koukne a vidí“, kdo „přinese puntíkatý
červený plecháček, starodávný kahan, dřevěný váleček na nudle, který vyřezával pradědeček z jednoho
kusu dřeva nebo litinový lívanečník po prababičce“ a už také víme, že když dáme v pátek večer, těsně
před akcí, v sále naší hospody hlavy dohromady, tak můžeme klidně přijít v sobotu, za pět minut
dvanáct, zavázat si zástěru, položit uvařené jídlo na stůl a už jen čekat na ostatní účastníky soutěže.
Také v porotě letos zasedli dva matadoři této události. Pan Ing. Pavel Hlinka, víceprezident pro cestovní
ruch z Asociace hotelů a restaurací ČR byl pověřen předsednictvím. Paní Mirka Kuntzmannová byla jeho
pravou rukou a měla rozhodovací pravomoc, byl-li počet bodů u některých jídel stejný. Dalšími členy
poroty byli: paní Marta Bouchalová – porotkyně z obecenstva, pan Mgr. Jiří Roud – náš starosta, pan Ing.
Jan Vaněk – nezávislý gurmán. Předseda poroty v závěrečném rozhovoru řekl, že by k nám, na zkušenou,
poslal některé majitele restaurací, aby konečně zjistili, jak mají chutnat třeba hovězí líčka na červeném
víně nebo české buchty s povidly. Paní Kuntzmannová se vyjádřila k zapečeným palačinkám s tvarohem.
Cituji: „….. v těch palačinkách byla i citrónová kůra, ta chuť byla tak vyladěná, že by mohly jít na Hrad….“
V celkovém shrnutí bylo porotou řečeno, že všechna jídla byla výborná, připravená se zaujetím a láskou,
což je, myslím, pro všechny, kteří uvařili, velkou poctou. Celé rakousko-uherské odpoledne moderoval….
a moc hezky…. pan Stanislav Jurík z Českého rozhlasu, fotil pan Josef Kubát a zazpívali jsme si
s harmonikou Standy Peroutky a houslemi Zdeňka Langa ze Šťáhlav.
Letos se sešlo 75 jídel a soutěžilo se v pěti kategoriích. Poté, co porota ukončila svou práci, tedy
ochutnala vzorky od všech dobrot, pozvali jsme ke stolu všechny hosty ze sálu i z výčepu a raut mohl
začít……
Za Horušanské sdružení srdečně děkuji všem, kteří se na organizaci celé akce podíleli! Za dva roky touhle
dobou na shledanou.
Ještě se zmíním o bleším trhu, který připravujeme na 16. ledna 2016 odpoledne v sále horušanské
hospody. Domluvily jsme se na jeho uspořádání během „vaření“, proto není zahrnut do seznamu akcí na
celý rok. Děvčata všeho věku, přijďte za pár kaček pořídit nějaký hadřík, korále nebo náramek pro radost
a přitom poklábosit u kafíčka a bábovky.
Vlasta Zralá
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Výsledky letošního ročníku festivalu C.k. kuchyně aneb jak
vařily naše babičky:
Polévky:
1.místo
Zabijačková polévka
2.místo
Kyselo
Bezmasá jídla:
1.místo
Bramborové placky
2.místo
Škvarkové placky a Kiliánovo hovno
3.místo
Bramborové knedlíky s cibulkou
Masová jídla:
1.místo
Hovězí líčka na červeném víně
2.místo
Vepřová krkovička na černém pivu
3.místo
Zámecká paštika
Sladkosti:
1.místo
Valašský frgál hruškový
2.místo
Kokosky
3.místo
Medové řezy
Likéry, vína, marmelády, kompoty:
1.místo
Likér z ledových kaštanů
2.místo
Slivovice
3.místo
Bezinkový likér
Letos byly uděleny zvláštní ceny:
Nejoriginálnější pokrm:
Pečené křepelky plněné majoránkovou nádivkou
Cena pro absolutního vítěze za nejvyšší počet bodů:
Likér z ledových kaštanů

- Katka Maxová (Horušany)
- Jaroslava Kráčmarová (Horušany)
- Anna Tykvartová (Skočice)
- Irena Novotná (Horušany)
- Miloslava Tomanová (Horušany)
- Alena Wavreková (Horušany)
- Jitka Kráčmarová (Horušany)
- Karel Löffler (Žerovice)
- Jaroslava Kráčmarová (Horušany)
- Stanislava Königsmarková (Horušany)
- Helena Čížková (Horušany)
- Růžena Nováková (Horušany)
- Josef Zralý (Horušany)
- Nikola Zralá (Horušany)

- Vlasta Zralá (Horušany)
- Růžena Nováková (Horušany)

Cenu pro absolutního vítěze věnovala Mirka Kuntzmannová - kuchařka S trochou nostalgie 2 aneb ta
naše kuchyně česká
Fotografie a veškeré informace o všech ročnících najdete na: http://www.ck-kuchyne.wz.cz/

Akce 12/2015 - 2/2016
25. 12. Šipkařský ples - KD Soběkury, hraje kapela „Malá muzika Nauše Pepíka“
23. 1. Myslivecký ples - hostinec Horušany
30. 1. Zabijačkové hody – Horušany
6. 2. Bál – Sdružení občanů – hostinec Horušany
6. 2. Masopustní průvod – pořádají Soběbaby – Soběkury
6. 2. Masopustní ples – pořádají Soběbaby – KD Soběkury
13. 2. Dětský bál – Sdružení občanů – hostinec Horušany
13. 2. Hasičský bál – KD Soběkury- hraje kapela pana Žákovce

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
Blíží se konec roku, vánoční svátky a silvestrovské veselí, což také znamená, že oběma
šipkařským týmům končí první polovina soutěžního ročníku 2015/2016, kterou uzavřou ligové zápasy
13. kola v neděli 13. 12. 2015.
S podzimními zápasy se mnohem lépe vypořádal tým Soběkury „B“, který po velmi vydařeném
podzimu zaujímá vynikající druhé (= postupové) místo v tabulce
s 25 body. Týmu Soběkury City se zdaleka tak nedařilo, získal
pouhých 11 bodů a to znamená po dvanáctém kole až desáté
místo. Snaha byla, ale i díky častým problémům se sestavou se
nedařilo tak, jak bychom si představovali.
Bude potřeba
v druhé polovině soutěže více zabrat, aby tým unikl
„záchranářským“ starostem.
Díky nabité termínové listině nezbyl čas na pořádání dalších
„velkých“ akcí, naším hlavním „mimosoutěžním“ zájmem byla
příprava na vánoční bál a také brigáda v obecním lese, které se
šipkaři s chutí ujali. Podzimní část sezony zakončíme
předvánočním posezením a malým turnájkem v pátek 18. prosince.
Brigáda v lese
Tabulka - průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

VŠ Asfaltéři Plzeň

11 10 0 0 1 0 0 142 : 57 319 : 168

31

2.

Soběkury "B"

11

8

0 0 1 2 0 123 : 76 279 : 207

25

3.

Slavoj Nýřany "B"

11

9

0 0 0 1 1 107 : 91 255 : 219

24

4.

Argentum Těchlovice

11

5

2 0 0 4 0 104 : 96 247 : 249

19

5.

Spartak Strašice

11

6

0 0 0 5 0 96 : 102 249 : 254

18

6.

Chřestýšovci Plzeň

11

5

0 0 1 5 0 93 : 106 222 : 249

16

7.

Vypíchnutý voko

11

5

0 0 0 6 0 97 : 101 241 : 246

15

8.

F.J. Sokol Vejprnice

12

4

1 0 1 6 0 105 : 113 255 : 273

15

9.

Spartak Strašice "C"

11

3

2 0 0 6 0 82 : 118 214 : 279

13

10.

Soběkury City

11

2

2 0 1 6 0 95 : 106 231 : 251

11

11.

BSOD 334 01 "Z"

11

3

0 0 2 6 0 93 : 107 230 : 254

11

12.

Vlčí Doupě Přešín

11

2

1 0 0 8 0 84 : 115 218 : 263

8

13.

VSB Bolevec

11

2

0 0 1 8 0 83 : 116 212 : 260

7

Nesmím zapomenout na významné životní jubileum našeho bývalého a donedávna ještě
aktivního spoluhráče, který ještě ve více než 77 letech s námi hrál stabilně ligovou soutěž. Je to pan Jiří
Havlíček, náš „děda“, který 1. prosince 2015 oslavil krásné 80. narozeniny. Mezi gratulanty patřili
samozřejmě i šipkaři, kteří Jirkovi kromě nějakých těch dobrot k zakousnutí a napití předali na památku
krásnou plaketu s věnováním.

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Hlavní akcí v závěru roku bude již zmíněný Vánoční
šipkařský bál, konaný na 1. svátek vánoční 25. prosince od 20:00
hodin. K tanci a poslechu zahraje Malá muzika Nauše Pepíka,
zajištěna bude samozřejmě i bohatá tombola, aby si ti šťastnější k
příjemnému zážitku odnesli také něco na památku.
Druhá polovina ročníku začne pro oba týmy vzájemným
derby zápasem již v sobotu 16. ledna 2016. Poslední 26. kolo pak
oba týmy čeká v neděli 15. května 2016. V jarních měsících
bychom rádi uspořádali tradiční dětský šipkový turnaj, a pokud to
čas a okolnosti dovolí, také větší šipkový turnaj pro dospělé.
Závěrem bych Vás rád jménem všech členů ŠK KD
Soběkury pozval na Vánoční bál, popřál Vám všem bohatou
nadílku, příjemné prožití svátečních dnů, a hodně štěstí, zdraví,
úspěchů a pohody v roce 2016.
Pan Jiří Havlíček

Za ŠK KD Soběkury Ivan Vlasák

TJ Sokol Soběkury
Vážení sportovní přátelé,
je tady konec podzimní části sezóny a její hodnocení nemůže být pozitivní. Získali jsme pouhé tři body za
jednu remízu a jednu výhru po penaltách. Několik proher bylo vyloženě těsných a spoustu bodů jsme
poztráceli díky vlastní nedisciplinovanosti, kdy v utkání vedeme, máme ho relativně pod kontrolou, jenže
dohráváme například 30 minut v devíti. Tento problém je
doufám již vyřešený. Přes zimu nezbývá než pořádně
potrénovat a připravit se na jaro stejným způsobem, jako na to
loňské a opět se pokusit soutěž zachránit. V jednání je jedna
mladá posila. Pozitivem je, že se do sestavy vrací Martin Klíma,
který rehabilitoval po dvou operacích a loňské jaro byl naším
klíčovým hráčem.
Pozitivem je hojná účast na trénincích a utkáních, což
v Soběkurech v poslední době nebylo pravidlem a doufám, že
v tom budeme pokračovat a zlepšovat se. Povedená byla také
„dokopná“, jejíž součástí bylo již tradiční střetnutí proti
dnešickým děvčatům, kterým patří poděkování, že naše
pozvání opět přijala. Poté jsme rozebírali sezónu do pozdních
ranních hodin.
Za TJ Soběkury bych chtěl popřát všem fanouškům a čtenářům Soběkurských novin krásné svátky a
úspěšný rok 2016.
Radek Duchek

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Fotky z akcí
10/2015 (vlevo a dole) – Setkání rodáků v Soběkurech

11/2015 - Lampiónový průvod v Horušanech

11/2015 – Vánoční aranžování v Horušanech

11/2015 – Rozsvícení vánočního stromu v Horušanech

12/2015 – Vánoční dílna pro děti v Soběkurech

12/2015 – Čertovský průvod v Horušanech

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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11/2015 – Adventní zpívání v Soběkurech

12/2015 Mikulášská nadílka v Horušanech

12/2015 – Mikulášská nadílka v Soběkurech

Jubilea
Soběkury
6. 1. Dědičová Emilie
11. 1. Kriegelstein Zdeněk
16. 1. Řezáčová Marie
3. 2. Krs Josef
29. 3. Tejmlová Zdeňka

75 let
50 let
91 let
90 let
70 let

Výročí sňatků Horušany:
29. 1. Josef a Blažena Bezděkovi

50 let

Horušany
5. 1. Bezděková Anna
16. 1. Polívková Marie
27. 1. Koláčková Jana
3. 2. Ing. Konůpková Ivana
27. 2. Soukupová Miluše
1. 3. Štolcpartová Hana

94 let
90 let
50 let
50 let
70 let
75 let
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