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SLADKÝ SYMBOL VÁNOC - VÁNOČKA
Královnou vánočních pochoutek je vánočka, která má s vánocemi spojeno i své pojmenování.
Neříká se jí tak ale všude; název se různí podle krajů: pletenice, vandrovnice, štrucla, žemla, calta, ceplík,
štědrovice atd.
Zrovna tak její klasický tvar může být pozměněn podle zvyklostí kraje či rodiny, nebo jen nápadem
kuchařky vytvořit něco originálního. Vánočka tvarem připomínala Ježíška v povijanu, proto nesměla ve
štědrovečerním menu chybět. Navíc se věřilo, že její křížové pletení ochrání lidi u stolu před zlými silami.
Ne vždy však měla vánočka podobu velké pletené housky. Třeba ve východních Čechách ji zastupoval
tzv. vrkoč, pletený věnec z kynutého těsta, se zapíchnutými hůlkami plnými kousků ovoce, ořechů
a cukroví.
Původ vánočky spadá do 16. století, kdy ji mohli péci jen mistři pekařského cechu. Až teprve v 18. století
mohla být vánočka pečena v domácnostech a peklo se jich tolik, kolik měla rodina členů.
Podle tradice první vánočku dostal hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Po zákrojku dostával i
dobytek, aby byl celý příští rok zdravý a neočarovaly jej nějaké zlé síly, jako bylo například uřknutí.
Vánočky se pekly v různých velikostech – tu největší rozkrájela hospodyně na závěr štědrovečerní
večeře.
Prastarým zvykem bylo do ní zapéci minci a tomu kdo ji při krájení našel, měla přinést štěstí, zdraví a
bohatství po celý příští rok.
Naopak připálená vánočka věštila hospodyni do nového roku velký nezdar.
Upéci dobrou a chutnou vánočku není nijak lehké. Proto se při její výrobě dodržovaly určité zvyky a
pravidla; například hospodyně musela při zadělávání těsta mít na sobě bílou zástěru a na hlavě šátek. Po
celou tu dobu nesměla promluvit. Během kynutí těsta pak poskakovala do výšky, aby těsto dobře
vyběhlo.
I proplétání cůpků vánoček mělo symbolický význam –
spodní nejsilnější prameny cůpku představují zemi,
slunce, vodu a vzduch. V prostředním cůpku jsou
spleteny rozum, vůle a cit. Vrchní dva zapletené
prameny symbolizují vědění a lásku.
Vánočky často tvořily i součást vánoční nadílky.
Hlavně v chudých horských oblastech to byl dárek
vítaný, neboť bílé pečivo, kde se nešetřilo tukem,
kvalitní moukou, rozinkami a ořechy, se zde peklo jen
vzácně. V hodně nemajetných domácnostech se
vánočka dokonce připravovala z těsta bramborového.
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, zastupitelé,
dovolte, abych Vás naposledy v tomto roce, v roce 2016, co nejsrdečněji pozdravil. Vánoční svátky opět
klepou na dveře, nejmenší jsou plni očekávání a my dříve narození bilancujeme, že jsme zase o rok
starší. Určitě se ten kvapík nezdá jen mně, ale bude se mnou souhlasit valná většina spoluobčanů. Čím je
snad člověk starší, tím rychleji léta plynou. Předvánoční čas mívá takový zvláštní nádech, lidé shánějí
dárky pro své nejbližší, peče se cukroví a myslím, že v tomto čase mají k sobě lidé i více ohleduplnosti.
S rozdáním dárků pod stromečkem předvánoční napětí opadne a všichni si budou užívat svátečního
volna. Na Boží hod vánoční (25. 12.) se bude tradičně konat v Soběkurech bál. Každoročně se sem sjíždějí
lidé ze širokého okolí. Všichni jsou srdečně zváni.
V době, kdy se tvoří toto číslo zpravodaje je už všude na horách sněhová pokrývka. V našich obcích stále
nic. Doufám, že alespoň Vánoce nebudou na blátě. Minulý rok jsme si sněhu neužili. Snad ani vodní
plochy nezamrzly k bruslení. Ani se mi nechce věřit, že už to lepší nebude. Samozřejmě by se dalo říci,
čím méně sněhu, tím lépe. Nemusí se uklízet, nemusíme udržovat silnice, ale naopak, sníh by měl
v našich zeměpisných šířkách k zimě patřit. Všechno je hned takové čistší. No uvidíme, možná se ho
dočkáme. Naše republika se nachází na východní polokouli, z hlediska zeměpisné délky, respektive na
severní polokouli, dle zeměpisné šířky. Tedy by měly být zimy výraznější, než na polokouli jižní. Léta by
na severní polokouli měla být také delší. V průběhu let se mění i délky ročních období, protože Země
kolem Slunce neobíhá po kruhové dráze. Tím se samozřejmě mění termín data slunovratů. V tomto roce
připadá zimní slunovrat na datum 21. 12. V roce 2015 to bylo o den později. Slunce urazí v době zimního
slunovratu nejkratší dráhu po obloze. Měsíc listopad na mě osobně působí poněkud depresivně. Počasí
je většinou nevlídné. Snad jen období v prosinci do Vánoc, kdy se den ještě více zkrátí, je vylepšeno
adventy, vánoční výzdobou a očekáváním, takovou zvláštní, asi i sváteční atmosférou. Začátek roku 2017
už bude veselejší. Dny se budou kvapem natahovat.
Když se ohlédneme tento rok zpět a budeme bilancovat, co se v našich obcích událo, můžeme
konstatovat, že obec ze svého rozpočtu vynaložila nemalé finanční prostředky na obnovu obecního
majetku. Snažili jsme se dělat projekty, co nás tížily nejvíce a ke spokojenosti našich občanů.
Samozřejmě jsme se potýkali s různými názory a připomínkami.
Vyměnilo se veřejné osvětlení v Horušanech na hlavní silnici, plus bylo instalováno jedno světlo na
pozemku parc. č. 796/26 a v ulici Na Dolejší. Tamtéž také proběhla příprava na prodloužení VO. Na
hostinci a konzumu byla v Horušanech provedena kompletní výměna střešní krytiny včetně okapů,
hromosvodů a oplechování komínů. Do objektů zatékalo, střešní latě byly shnilé a některé trámy také.
Tato oprava byla nutností. Dále jsme tento rok uvažovali o opravě komunikací na pozemcích
parc. č. 719/30, 820/3 a 721/2 vše k.ú. Horušany. Poslední dvě jmenovaná parcelní čísla nebyla
v obecním majetku. Lesy ČR slíbily, že si komunikaci opraví sami. Trvali jsme na živičném povrchu.
Termín opravy, na kterém jsme se domluvili, byl dodržen. Posledně jmenovaný objekt je v majetkovém
vlastnictví Obce Roupov. Chtěli jsme tento pozemek směnit, ale zatím jsme nepochodili. Je to letitá
záležitost. Řekli jsme si však, že tuto cestu používají naši občané a zasloužila by si po dlouhých letech
opravu. Myslím, že ti občané, kteří cestu využívají, jsou spokojeni. Psal jsem o těchto stavebních
záležitostech průběžně. Nyní jsem je zbilancoval za celý rok. Plány na nastávající období máme takové:
oprava-pokračování komunikace Na Dolejší. S tím úzce souvisí oprava části kanalizace, prověření stavu
domovních přípojek, přípojek kanalizace, kanalizačních vpustí a dalších prací, které jsou s opravou cesty
úzce spjaté. Máme v plánu vybudovat chodníky a podélná stání. Celá tato akce je však podmíněna
výkupem pozemků. Tato situace je v řešení. Majitelé pozemků, kterých by se projekt týkal, byli osloveni.
Místní komunikace musí mít určité parametry z hlediska bezpečnosti a stavebního zákona, proto tento
krok. Nikoho do ničeho nenutíme, ale zájmem občanů samotných, kteří zde mají pozemky, by mělo být
vylepšení současné infrastruktury. Konkrétně místních komunikací, přístupových cest. Dalším plánem je
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oprava kanalizace na pozemku parc.č. 796/26. Snad se to nikde nezadrhne. Sám jsem zvědav, v jakém
časovém horizontu to zvládneme.
V Soběkurech proběhla obnova místní komunikace Na František. Myslím si, že akce proběhla v plánu a
podle našich představ. Určitě se najdou kritici, ale většina občanů mi dá za pravdu, že místní komunikace
je v lepší kondici, než tomu bylo dlouhé roky předtím. Do nového stavebního obvodu se nainstalovaly
dva nové sloupy veřejného osvětlení. O stavební pozemky je v Soběkurech v současnosti zájem.
Dokončila se také konečně zatáčka na dodatečné povolení. Po více jak 40 letech se pořídil nový kotel do
kulturního domu. Provedlo se vyčištění studně na hřbitově, údržba stromů na návsi. Na začátku příštího
roku dojde k zasíťování nového stavebního obvodu (voda, kanalizace, plyn). Počítáme i s rozšířením
veřejného osvětlení a zpevněním místní komunikace.
Velkým úkolem, který před námi leží, je projekt zprovoznění a vystrojení nových vrtů. Dostatek pitné
vody je prvořadým zájmem a úkolem. Na projektu se pracuje, už je připraven v pracovní verzi. V lednu
bude k dispozici hydrogeologický posudek, který je nutností a přílohou k podání žádosti o dotaci.
Doufám, že s žádostí uspějeme nebo budeme alespoň připravení na další dotační výzvu. Současně
s tímto projektem dojde i k položení nového vodovodního vedení a napojení tří vrtů do vodojemu.
V tomto roce se neinvestovalo jen do infrastruktury. Údržba travnatých ploch je v době vegetace velice
náročná, jak po finanční, tak i po pracovní stránce. V Soběkurech je travnatých ploch a okrasných keřů o
něco více než v Horušanech. Proto jsme usoudili, že je nutné přikoupit rotační sekačku za traktor,
sekačku s pojezdem a plotostřižnu. Tento strojní park slouží oběma obcím, každá obec má i svůj vlastní
traktůrek, který slouží nejen na sekání, ale i na úklid sněhu. Investovalo se i do výměny šoupat, nových
poklopů a vodovodních přípojek včetně vodoměrů.
Závěrem se chci krátce dotknout akcí, které proběhly v závěru roku v obou obcích. Jednalo se zejména o
Rozsvícení vánočních stromečků. Myslím, že se občanů sešlo v tento první adventní čas docela velké
množství. Jedlo se cukroví, pil se čaj, punč a svařák. Organizátorům patří velký dík. V Soběkurech byla
atmosféra umocněna koncertem ženského pěveckého sboru Carmina z Přeštic v obecní kapli. Celou akci
zorganizovaly Soběbaby ve své vlastní režii. Koncert trval celou hodinu a atmosféra byla výborná. Celý
sváteční večer byl zakončen rozsvícením vánočního stromku a ohňostrojem. V Soběkurech proběhlo
Vánoční tvoření, v Horušanech Vánoční aranžování a v obou obcích se konaly Mikulášské besídky.
Myslím, že se všechny akce zdařily. V úplném závěru bych chtěl zastupitelům poděkovat za práci v roce
2016 a Vám všem, spoluobčanům, přeji krásné prožití vánočních svátků a hlavně pevné zdraví. To
potřebujeme všichni ze všeho nejvíc.
Jiří Roud
INFORMACE PRO OBČANY
Odvoz, skladování trávy a větví je zajištěn v obou obcích na určených místech.
Žádáme všechny majitele automobilů, aby omezili parkování na místních komunikacích nejen při
úklidu sněhu.
Od počátku roku 2017 se bude moci skladovat drobná stavební suť v Soběkurech pro všechny naše
občany. Obec získala oficiální povolení pro ukládání nezávadných st. sutí pro fyzické osoby
nepodnikající. Pokud bude chtít občan uložit nezávadný stavební odpad, oznámí to na OÚ a po domluvě
termínu bude stavební odpad předán správci zařízení k překontrolování. Počítáme s otevřením o
víkendech, po domluvě. Kapacitně je ukládání st. suti vyřešeno na několik let.
Cena odpadů zůstává pro rok 2017 stejná a to 700,-czk na osobu a rok nebo nemovitost.
Při tvorbě ceny vodného a stočného bojujeme vždy, aby ceny klesaly. U vodného se nám to od roku
2015 daří každým rokem, ale cenu stočného jsme museli kvůli nákladům na provoz kořenových čistíren
na rok 2017 nepatrně navýšit. V zásadě se pro občany nic nemění. Cena vodného a stočného v součtu,
je stejná jako v roce 2016.
OÚ v Soběkurech hledá pracovníka na úklid a do knihovny v Horušanech s nástupem od 1.1.2017.
Zájemci o tuto pozici se mohou hlásit na OÚ v Soběkurech.
Revize kotlů na tuhá paliva platí od 1.1.2017. Info na OÚ.
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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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 Adventní zpívání se slavnostním
rozsvěcením stromů.
V Horušanech se konalo již 2. rozsvěcení vánočního stromu. V obou obcích se občané mohli zahřát u
šálku horkého punče či čaje, ochutnat vánoční cukroví, tradiční vánočku, ale také si zazpívat známé
koledy.
V Soběkurech se této akce chopila děvčata ze spolku Soběbaby. Pro zpestření akce a radost nás
občanů pozvaly do Soběkur známý ženský pěvecký sbor Carmina z Přeštic.
Sbor Carmina byl založen v roce 1989 při Kulturním zařízení v Přešticích. Je členem Unie českých
pěveckých sborů. U jeho zrodu, kromě zakládajících členek, stál sbormistr Jiří Langmajer, který zde
působil do roku 2006. Carmina má přibližně 30 členek různého věku od studentek po zkušené zpěvačky.
Všechny ženy jsou amatérky a zpívají pro radost sobě i jiným.
Jsem ráda, že na tuto krásnou akci přijeli i občané z Horušan. Pro potěšení dětí i dospělých se po
rozsvícení stromu konal pěkný barevný ohňostroj.
26.11. v Horušanech také proběhlo Vánoční aranžování, které je již tradicí a těší se velkému zájmu
veřejnosti. Návštěvníci si mohli pěkné vánoční dekorace nejen zakoupit, ale také sami vyrobit.
V sobotu 3.12. v Horušanech proběhla Mikulášská zábava pro děti v režii Nadi Květoňové, která svými
písničkami, hrami a soutěžemi dokázala pobavit a zapojit všechny děti. Její vystoupení bylo velmi pěkné.
V neděli 4.12 se v Soběkurech konala Vánoční dílna pro malé školáky a předškoláky, kde děti vyráběly
papírové vánoční ozdoby. Ani rodiče dětí nezaháleli a také tvořili. Všichni byli moc šikovní a odnesli si
domů nejen svůj výrobek, ale taky sladkou pochoutku.
Tradiční Mikulášská besídka pro děti v Soběkurech se konala
v sobotu 10.12., kde si děti zatančily a zasoutěžily opět s paní
Naďou Květoňovou. Dorazil také anděl, čert a Mikuláš a
nechyběla ani sladká mikulášská nadílka.
Fotky z akcí si můžete prohlédnout na stránkách obce.
( http://www.sobekury.cz)
Děkuji všem, kteří se kulturních akcí v našich obcích
zúčastňují, ale hlavně těm, kteří pomáhají při jejich organizaci.
Chtěla bych také poděkovat našim kronikářkám – paní Radce
Vollerové a paní Miluši Tomanové za vzorné vedení obecních
kronik.
V závěru bych vám všem chtěla popřát pohodové Vánoce a
šťastný nový rok.
Romana Tykalová
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Kulturní komise - Horušany
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a opět jménem kulturní komise při OÚ zrekapituloval akce, které v
uplynulém podzimním čtvrtletí proběhly v Horušanech.
Dne 9. 10. byla kulturní komise popřát p. Vincenci Kouřilovi k jeho krásným kulatým narozeninám.
Den poté 10. 10. opět proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát panu Václavu Kaderovi k
narozeninám.
Obě gratulace proběhly v přátelském posezení.
Dne 16. 11. oslavil pan Vojtěch Šindler krásné kulaté narozeniny.
Dne 17. 11. proběhl druhý ročník Lampionového průvodu. Opět přišlo plno dětí i jejich rodičů.
Lampionový průvod prošel vesnicí a na konci cesty čekala na děti malá sladká laskomina.
Dne 26. 11. proběhlo Vánoční aranžování. Ani se nechce věřit, že rok opět uběhl a už je tu předvánoční
čas. Aspoň mně to připadá, že je to rok od roku kratší. Účast lidí byla veliká a všichni byli opět spokojeni.
Dne 27. 11. proběhl opět druhý ročník Rozsvícení vánočního stromku v Horušanech.
Bylo připraveno občerstvení v podobě vánočního cukroví včetně vánočního punče, kterým bylo potřeba
zahřát prostydlá těla přítomných občanů.
V sobotu 3. 12. proběhla Mikulášská besídka v Horušanech. Děti ozdobily připravený stromeček a poté
následovala sladká nadílka od Mikuláše, čerta a anděla.
Dne 8. 12. byla kulturní komise popřát paní Miladě Kalčíkové k jejím krásným kulatým narozeninám.
V závěru bych Vám všem chtěl popřát pohodové Vánoce a šťastný nový rok.
Roman Kindl

Jubilea
Soběkury
9. 1. Trš Jaroslav
16. 1. Řezáčová Marie
3. 2. Krs Josef
12. 2. Metal Karel
27. 2. Tesařová Pavlína
2. 3. Čížek Vladimír
19. 3. Radová Marie
21. 3. Bošek Vladimír

75 let
92 let
91 let
75 let
90 let
50 let
90 let
50 let

Horušany
5. 1. Bezděková Anna
16. 1. Polívková Marie
28. 1. Bouřilová Milada
4. 3. Kouřimská Anna
16. 3. Kalčík Václav

95 let
91 let
60 let
85 let
60 let
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Ligová soutěž
Sezóna 2016/2017 je v plném proudu, boje v hlavní ligové soutěži C. lize Plzeňského kraje svádí
tým KD Soběkury se střídavými úspěchy, kdy po odehraných devíti kolech se nachází na 6. místě
osmičlenné tabulky. Do konce základní části zbývá ještě pět utkání, po kterých se soutěž rozdělí do
nových osmičlenných skupin v rámci prolínací soutěže o postupy a sestupy mezi jednotlivými ligami.
Boje o postup se budou týkat nejlepších třech týmů po základní části, zbývajících pět týmů bude hrát
s nejlepšími třemi týmy z nižší soutěže dalších 14 kol o pět míst ve stávající lize a tři místa pro sestupující.
V každém případě si tuto sezónu bohatě zahrajeme, čas ukáže s jakým výsledkem.
Svoji soutěž rozehrál i ženský tým ZomBee, který po úvodních prohrách se silnými plzeňskými
Škorpionkami zazářil v prvním domácím utkání a Hvězdy z Chodova vyprovodil s výpraskem 9:1.
V sestavě hlavního týmu KD Soběkury došlo k jedné změně – Mirka Kokošková přestoupila do
spřáteleného týmu BSOD 334 01 „Z“ Přeštice.
Do Nového roku si jen můžeme přát „AŤ NÁM TO LÍTÁ!!!“.
Akce pořádané šipkařským klubem
Hlavní akcí v závěru roku bude jako obvykle Vánoční šipkařský bál, konaný na 1. svátek vánoční
25. prosince od 20:00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát stejně jako v minulých letech Malá muzika
Nauše Pepíka.
Pro sportovce pak chystáme na sobotu 7. ledna od 14:00 hodin „Novoroční“ turnaj ve stolním
tenisu.
Na obě akce bych rád Vás všechny jménem všech členů ŠK KD Soběkury, popřál Vám všem
bohatou nadílku, příjemné prožití svátečních dnů, a hodně štěstí, zdraví, úspěchů a pohody v roce 2017.
V Soběkurech dne 10. prosince 2016
Za ŠK KD Soběkury Ivan Vlasák

Večerní procházka
Jednou večer rozhod jsem se
projít naší vískou,
někdo ovšem zatopil si
a ne zrovna třískou.

Jsou to mistři tihle lidé,
na ovzduší serou.
Ať si zbylí Soběkurští
roušku klidně berou.

V jeho kamnech pepo vzplálo
na to sype uhlí,
z nenadání v okamžení
z komína se hulí.

Kdepak asi český návod
k svému kotli maj,
jejich fotka bude brzy
zdobit tenhle zpravodaj.

Co to vidím? Rozběh jsem se,
schvátí mne snad kašel?
Mizím odtud, cestu domů
těžko jsem však našel.

Autor: Jiří Hodan

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Soběbaby
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás v tomto adventním čase pozdravila a zároveň Vás seznámila s akcemi, které spolek
Soběbaby v tomto čtvrtletí pořádal.
17. listopadu se pro děti uskutečnil již tradiční Lampionový průvod se sladkou odměnou. Touto cestou
bychom chtěly všechny děti moc pochválit, že se nás každý rok sejde o něco víc. Za to jsme samozřejmě
rády.
Další velice zdařilou akcí byl adventní koncert. Letošní rok se nám podařilo zajistit ženský pěvecký sbor
CARMINA z Přeštic. Koncert se velice líbil. Přišlo i několik občanů z okolních vesnic, což nás příjemně
potěšilo. Při poslechu se bylo možné občerstvit. Podávalo se svařené víno, pro děti čaj a nechybělo i
něco k zakousnutí, jako je tradiční vánočka či něco slaného. Příjemný podvečer byl zakončen rozsvícením
stromečku a krásným ohňostrojem.
Další akcí, kterou Soběbaby připravují, bude 25. 2. 2017 MASOPUST. Touto cestou zveme všechny
milovníky tradičních masopustních veselic a věříme, že se k nám připojíte jak v průvodu obcí, tak večer
na bále v KD.
Děkujeme všem, kdo náš spolek podporuje a zároveň přejeme krásné prožití Vánoc, mnoho štěstí a
zdraví do nového roku 2017.
Lenka Šestáková

Akce 1 - 3/2017
 7. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenisu (KD Soběkury)
 14. 1. Myslivecký bál (hostinec Horušany)
 21. 1. Hasičský bál (KD Soběkury)
 4. 2. Vepřové hody (hostinec Horušany)
 11. 2. Bál - Sdružení občanů (hostinec Horušany)
 18. 2. Maškarní bál dětský (hostinec Horušany)
 25. 2. Masopust (Soběkury)
 4. 3. Maškarní bál dětský (KD Soběkury)
 4. 3. MDŽ a setkání důchodců (hostinec Horušany)
 18. 3. Bál-údolí sviní (hostinec Horušany)

Sbor dobrovolných hasičů-Soběkury
Přejeme občanům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce a
děkujeme za Vaši přízeň.
Sbor dobrovolných hasičů Soběkury

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Soběkurská polka
Text: Ladislav Jacura

Hudba: Karel Valdauf

první sloka:
Jen jeden den v týdnu mám, kdy se mi nechce spát.
Za klobouk si kytku dám, k muzice jdu tancovat.
Tvou polku od kapely nám jenom zahrát dám
aby všichni věděli, že já tě v lásce mám.
refren:
V tanci když tě držím v pase, celý sál hned usmívá se
kapela je veselá ba i ten co spí na base.
Slunce k ránu, když vychází, jdem ze sálu všichni ven,
ty mě dáš, to co mi schází, pak jsem víc než spokojen.
druhá sloka:
Já nechci krásnější sen, než jaký se mi zdál.
Já celou noc s tebou jen v našem sále tancoval.
Za tvoji lásku bych dal své srdce na oltář.
Vím to, děvče, dnes to vím, že můj sen byl jen lhář.
refren:
V tanci ……

Soběkurskou polku složil Karel Valdauf z vděčnosti Josefu Stuchlovi ze Soběkur (žil v domě č. 103)
Její původní název byl „Polka od Merklína“. Josef Stuchl byl zajímavou postavou muzikantského světa.
Hrál křídlovku u 18. pěšího pluku v Plzni, pak sólo-trubku u kapelníka Jana Poustevského a naposled
v orchestru Karla Valdaufa.
Možnost slyšet tuto polku, v podání kapely Václava Žákovce, budete mít 21. ledna 2017 na Hasičském
plese v Soběkurech.
Radka Vollerová-kronikářka obce Soběkury

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Narození
Adam Draxal z Horušan (syn Jany Koláčkové)
měřil 49 cm, vážil 3200 g
narodil se 10. 7. 2016

Ema Duchková
měřila 46 cm, vážila 2580 g
narodila se 27. 10. 2016

Fotky z akcí

9/2016 – Pouťová zábava v Soběkurech
11/2016-Lampiónový průvod v Soběkurech
11/2016 – Adventní zpívání a rozsvícení stromu v Soběkurech

11/2016-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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11/2016-Vánoční aranžování v Horušanech
12/2016-Mikuláš, čerti a anděl v Soběkurech
12/2016-Mikuláš, čerti a anděl v Horušanech

12/2016-Vánoční tvoření v Soběkurech

12/2016-Mikulášská nadílka v Horušanech

12/2016-Mikulášská nadílka v Horušanech (vlevo)

12/2016-Mikulášská nadílka v Soběkurech (vpravo a dole)

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

