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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, zastupitelé obce,
tak jako v každém mém příspěvku, Vás co nejsrdečněji zdravím. Rok uběhl tak závratným tempem a
ani se mi nechce věřit, že už tady máme jaro. Zima byla, jak už je poslední léta zvykem, velice mírná.
Snadno bychom spočítali, kolik dní ležela souvislá sněhová pokrývka. Děti si sáňkování a lyžování užily
jen poskrovnu, o bruslení ani nemluvě. Ten, kdo si chtěl zimu alespoň trochu užít, musel vyrazit do
vyšších poloh. Na horách sice nebyly sněhové podmínky ideální, sněžit začalo déle, ale alespoň nějaká
sněhová pokrývka tam i v současné době je. Příroda by však zasloužila, po dlouhotrvajícím suchu, vláhy
více. Říkám to i kvůli tomu, že byla po létech vyčištěna a částečně vyspravena víceúčelová nádrž
v Soběkurech. Byli bychom moc rádi, aby bez větších problémů do letní sezóny natekla. Nechci to
zakřiknout, ale myslím si, že zatím natéká podle plánu. Svůj podíl na dobrém přítoku má i přítoková
strouha, která byla před vypuštěním nádrže vyčištěna včetně usazovacích jímek (díky rychlé rotě).
Velkou zásluhu na vyčištění nádrže má místní SDH a soukromý zemědělec Jirka Hodan, kteří poskytli
techniku. Velký dík samozřejmě patří všem zúčastněným, bez kterých by se tato akce nemohla konat.
Zúčastnilo se odhadem přes 20 občanů. Pepa Voler ml. má přesné údaje. Škoda jen, že úklid kazil ranní
mrazík, který stěžoval práci. S přibývajícím časem však zvítězilo sluníčko. K dispozici bylo pro všechny
zúčastněné i malé občerstvení. Ale to jsem se zprvu zmínil o hydrologických poměrech a sklouzl jsem
k čištění nádrže. Považoval jsem však za nutné se v této souvislosti o akci zmínit.
Doufám, že počasí už bude ustálené, pominou ranní mrazíky a slunce s přibývající dobou ukáže svoji sílu.
Den se začíná znatelně prodlužovat, slunce začíná stále výše na severní polokouli vystupovat nad obzor,
noci se krátí a příroda se pomalu probouzí k životu. Ptáčci po ránu cvrlikají a už delší dobu jsou vidět
sněženky. Je opravdu zřejmé, že zima je na ústupu. Podle mého názoru nastává pomalu doba, kdy se
všechno zazelená a příroda přejde z ponurých do sytých barev. Na stromech se začnou objevovat
pupeny, ptáci přiletí z teplých krajin a začnou stavět hnízda. Meteorologické jaro je dané. Začíná
1. března a končí 31. května. Astronomické jaro však začíná na severní polokouli (tzn. na sever od
rovníku) dnem jarní rovnodennosti. Na den rovnodennosti připadá v roce 2016 20. březen 5:30 hod. Loni
začalo jaro také 20. března, ale ve 23:45 hod. Za rok to bude
před polednem. V tento datum a čas je stejně dlouhá noc i
den, odtud rovnodennost. Velikonoce se slaví první neděli po
prvním jarním úplňku, ale? Velikonoce letos připadnou na 27.
březen, což je za poslední léta velice brzy. Termín Velikonoční
neděle, pro zajímavost, připadá na první neděli po cyklicky
zjištěném úplňku, připadajícím na 21. březen. Je to nepřesné.
Nepracuje se s přesnými astronomickými úkazy. Ona totiž jarní
rovnodennost – astronomické jaro může začít v rozmezí od
19. - 21. března. Výpočet úplňku se může lišit až o dva dny.
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Tzn. cyklický od astronomického. Takže učení přesného termínu velikonoc má určité nesrovnalosti,
respektive určení začátku jara má určitá ale. Musím ještě připomenout, že se nám změní čas. Ze
současného SEČ na čas letní a to 27. 3. ze druhé hodiny ranní na třetí hodinu. Bude déle vidět.
Na velikonoce se určitě těší naši nejmenší. Už za ranního kuropění, ti úplně nejmenší, v doprovodu svých
rodičů, vyrazí na Zelený čtvrtek ,,rachat“ a v sobotu dopoledne to zakončí koledováním. Starší ročníky
určitě přivítají jeden den volna navíc tzv. ultra prodloužený víkend. V obou obcích už proběhlo
Velikonoční aranžování. V Soběkurech tvořily převážně děti (Velikonoční dílna), v Horušanech to byla
tradiční letitá a velice úspěšná akce. Pořadatelům velký
dík.
Zmínil jsem se o už velikonočních svátcích, ale zapomněl
bych zmínit akce, které se konaly mezi svátky v roce 2015
a v prvním měsíci lednu 2016. Zmíním se v krátkosti o
příjemném zpestření vánočních svátků pro naše občany,
kdy v Soběkurech v KD vystoupila na tradičním bále
známá kapela Malá muzika Nauše Pepíka. KD byl plný a
všichni se dobře bavili. Zmínil bych dále jen v kostce další
setkání, bály, veselice, při nichž se občané obou obcí
bavili, aby si odpočinuli od všedních starostí. Blíže Vám
budou akce komentovány v dalších příspěvcích
zpravodaje. V Horušanech se tradičně občané baví při velkém množství společenských akcí. Účastní se
jich všechny věkové kategorie. Ať už vezmu Jarmark, Myslivecký bál, Vepřové hody, Bál Horušanského
sdružení, Dětský maškarní, Motorkářský bál a Myslivecký bál Údolí sviní. Setkání důchodců spojené
s oslavou MDŽ bylo první větší akcí pořádanou obcí v tomto roce. Sál v Horušanech byl plný a je velice
dobře, že jsou tyto tradice dodržovány. Přejímat jen různé svátky od našich blízkých respektive
vzdálených sousedů a zatracovat ty naše, není dobrou volbou. Vždyť naše ženy si to zaslouží. K tanci a
poslechu hrál pan Zapletal. Bylo by v budoucnu vhodné, aby pozváním nebyli opomíjeni ti, kteří sice
nemají v obcích trvalé bydliště, ale účastní a aktivně se podílejí na společenských akcích a v minulosti zde
třeba dlouho bydleli. Nevidím v tom z mé strany žádný problém. Uvažujeme, a to už jsem psal v minulém
nebo předminulém zpravodaji, že bychom příště pozvali na sraz rodáků i ty, kteří se sice v obcích
nenarodili, ale už jsou v našich obcích registrováni delší dobu. V Soběkurech se konalo akcí o něco
méně, ale myslím, že se také vydařily. Podle mého gusta mohl mít masopust větší účast a to hlavně
v průvodu. Hlavní však je, že se všichni ve zdraví dožili večerní zábavy. Maškarní bál byl, co do počtu
masek, o něco lepší. Účastní se však stále stejní občané, kteří mají rádi odreagování, zábavu a umí si ze
sebe udělat i legraci. Tradiční Hasičský bál s podporou obce se podle očekávání zdařil. Kapela byla
úžasná a pan Žákovec přislíbil hudební produkci i na příští rok. S dalšími podrobnostmi o společenském
dění v obou obcích Vás obeznámí další dopisovatelé.
V další části mého příspěvku bych se zmínil o tom, co v nejbližší době připravujeme a čím se
v současnosti zabýváme. V prvé řadě jsme reklamovali u zhotovitelské firmy KČOV v Soběkurech. Byl
posílen nátokový systém do obou polí. Sice se činnost nátoku zlepšila, ale vlivem velkého množství
balastních vod je přítok do KČOV stále značný a odpadní voda se v nátokovém septiku rychle nahromadí.
Uvidíme, jestli se to při určité korekci nátoku do kořenových polí zlepší. Co se týče péče o kořenová
pole, tak jsem s provozovatelskou firmou ve spojení. V Horušanech po posekání nechali porost záměrně
ležet. V nejbližší době se vyhrabe, odumřelé rostliny (chrastice) vysadí a případně se doplní kačírek.
Nevím, jestli se na ZO shodneme, ale budeme muset postavit ,,obecní posed“ ke sledování pohybu
přemnožených divokých prasat, která se do KČOV v Horušanech zatoulají, abychom včas mohli provést
jejich odchyt. V Soběkurech tento problém zatím nenastal. Kořenová pole jsou z velké části posekána a
zbavená nežádoucích rostlin.
V Horušanech bylo v první polovině března vyměněno nevyhovující staré osvětlení za nové. Výměnu
provedla firma Elimont, která vyhrála výběrové řízení. Obec investovala do této akce 100 tis korun.
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Nejbližší investicí bude oprava MK v Horušanech na pozemku 719/30, 820/3. Bude dělána ve dvou
etapách a přijde bezmála na 700 tis. korun.
Do poloviny tohoto roku se počítá s rekonstrukcí střechy na hostinci a krámu v Horušanech. Bylo
požádáno KÚ o dotaci. Nejpříznivější nabídkou byla od výběrové komise vyhodnocena nabídka od firmy
pana Benýra. Rozpočet na tuto akci, dle požadovaných prací, činí 580 tis. korun.
V roce 2016 počítáme také s opravou MK Na František v Soběkurech. Bylo zažádáno o dotaci na MMR.
Nebyla zatím oslovena žádná firma.
Ještě tento měsíc se započnou práce na projektu ,,Zprovoznění průzkumných vrtů HV5, HV4“ a vedení
výtlačného řadu od těchto vrtů k vodojemu. Musíme být připravení na případné vyhlášení dotačního
titulu a také hlavně na případnou ztrátu vydatnosti používaných vrtů. Hlavně napojení vrtu HV5 bude
důležité, protože je v jiné oblasti než stávající vrty. Výtlačný řad by měl být, pokud nenastanou
komplikace, položen protlakem.
Vypracována byla i PD na dodatečné povolení na dokončení stavby ,,Doplnění chodníků v Soběkurech“
(zatáčka). Všichni zúčastnění se dohodli na konečném provedení dokončení této stavby. Stavba
v nynějším rozsahu nebyla povolena. Zatím obec neoslovila žádnou firmu. Stavba bude dokončena na
náklady obce.
Určitě jste si všichni všimli, že byly upraveny koruny stromů na návsi v Soběkurech. Dle posouzení
odborníka – dendrologa byl takový zásah nutný. Původně jsme se domnívali, že půjdou stromy pokrátit,
ale takový zásah není zatím možný a nebyl by povolen. Nutná byla jen stabilizace koruny, uvolnění
bezpečnostních vazeb a bezpečnostní řez. Vypadá to, jak to vypadá. Až se lípy zazelenají, tak to ani
nepoznáme. Nutné bude zakrátit i lípy kolem návsi.
Na hřbitově v Soběkurech byla po létech vyčištěna studna a prodloužen sací koš. Zatím je plná. Snad
přečkáme případné sucho.
Bylo opraveno oplocení přečerpávací stanice u Horušanského Dvora.
Zmínil bych se ještě o poplatcích za odpady a poplatcích na hrobová místa. Poplatky na osobu a
nemovitost zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2015, tedy 700,-czk/rok. Poplatky za nájem na hrobové
místo musel být upraven dle zákona na poplatek za m2 a bylo nutné zohlednit též služby. Tedy poplatek
se skládá ze dvou částí. Jednak za m2-7,-czk a služby 7,-czk/m2. Platí se jednou za 10 let. U větších hrobů
možno platit na 2x, tedy 1x za pět let. Ti, kterým vyprší platnost smluv na hroby v letošním roce, najdou
nové smlouvy ve schránce během tohoto roku.
To, že opravujeme průběžně obecní komunikace (stále dokola), ošetřujeme zeleň a obecní majetek je
samozřejmé a nutné. Úklid MK proběhne, až meteorologická předpověď počasí bude příznivá. Na úklid
krajských komunikací má, dle mých informací, SÚSPK termín do konce května.
Ještě bych chtěl zmínit jednu věc a to psí exkrementy. Množí se stížnosti občanů na znečišťování
obecních prostranství psími výkaly. Chtěl bych tímto apelovat na majitele domácích mazlíčků, aby po
svém miláčkovi vždy uklidili, vždyť to není taková námaha a nebudeme se muset koukat při procházkách
pod nohy s tím, abychom si něco nepřinesli do svých příbytků.
Závěrem bych chtěl občany oslovit o smysluplné podněty, náměty, problémy, co je nutné udělat
atd. Nic sice nejde hned, ale snažíme se řešit věci postupně a dle naléhavosti. Obec má omezené
finanční prostředky a proto s nimi musí hospodařit. Ještě jednou Vám všem chci závěrem mého
příspěvku popřát hodně pevné zdraví v dalším období, mějte se rádi a užijte si nastávajících svátků.
Jiří Roud
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Slovo předsedkyně kulturní komise

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravila a seznámila s kulturními akcemi, které letos v našich obcích
proběhly.
V zimních měsících se konaly tradiční bály. V Horušanech to byly: Myslivecký, Bál Horušanského
sdružení, Dětský maškarní, Motorkářský a Myslivecký bál Údolí sviní. Dále se v Horušanech konal
Jarmark oblečení, Zabijačkové hody, Setkání důchodců spojené s oslavou MDŽ a Velikonoční aranžování.
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 ženy a Velikonoční dílnu pro děti.
Všechny akce v našich obcích se velice zdařily. Je dobře, že se i v dnešní uspěchané době lidi sejdou a
dokážou se příjemně pobavit.
Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům kulturních akcí a přeji jim plno elánu a nových nápadů do
další práce.
Na závěr připomínám, že 23. 4. 2016 se bude konat v Soběkurech tradiční Setkání s důchodci za
hudebního doprovodu pana Zapletala. Těšíme se na hojnou účast.
Krásné jarní období vám přeje

Romana Tykalová
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Stavění Máje
Stavění máje - v předvečer 1. května se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší
stromek (myslivci a ochránci přírody to asi nevidí rádi) a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční
symbol jara. Smrček, jedličku nebo borovici oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a
fáborky. Celou noc májku bedlivě hlídají, protože by jim ji mohli přespolní podříznout a ukrást. Takovou
ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě těchto obecních májů, které se stavějí na návsi, vztyčují
někdy mládenci menší májky - vyzdobené břízky - před domy svých dívek.
1. května nad ránem bylo také v některých krajích zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku,
vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí, spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo,
co mělo některým očím zůstat utajeno a bylo "veselo".

Historie stavění májů
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch odměnu a to
ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním soudem
na pražském hradě a dne 23. června 1422 byla slavena svatba.

Kytka a Věneček
V první květnovou neděli obcházeli chlapci s májkou jednotlivá stavení a děvčata jim dávala dárečky. Pak
se všichni sešli na návsi nebo v hostinci a májová veselice, které se kdysi říkalo Kytka, mohla začít.
Organizace taneční zábavy se ale mohla ujmout i děvčata. Obešla domy s májíčkem - stromečkem na
dřevěném talíři -, na který jim sousedé dávali peníze, aby bylo čím zaplatit muzikantům, za pronájem
sálu i za občerstvení. Této oslavě se říkalo Věneček podle zeleného věnce, který daly dívky před
hospodou přicházejícím chlapcům. Pak je požádaly, aby věnec zavěsili nad dveře.
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Tak jsme zase všichni o rok starší, máme tady rok 2016. Pokud mám shrnout dění posledních
týdnů roku 2015 a prvních dnů a týdnů roku 2016, musím říci, že událostí bylo celkem dost. Proto mi
dovolte lehce shrnout akce a události, ve kterých svoji stopu zanechali členové a hráči šipkařského klubu
a jejich přátelé.

Vánoční bál
Hlavní akcí v závěru roku byl Vánoční šipkařský bál, konaný na 1. svátek
vánoční 25. prosince. Akce se vydařila a téměř 120 platících hostů
mohlo být spokojeno jak s hudebním doprovodem, o který se postarala
Malá muzika Nauše Pepíka, tak i s dalším děním na sále – tombola,
dámská volenka i světelná show Mirka Smetky. Takže jak se říká „pro
velký úspěch“ si akci opět za rok rádi zopakujeme.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Jak je v Soběkurech zvykem, sešli se sportovní nadšenci krátce po
oslavách Silvestra v sobotu 2. ledna 2016 na „pingpongovém“ turnaji.
Sešlo se celkem 21 hráčů, kteří nejprve bojovali v základních skupinách a
poté ti lepší ve vyřazovacích play-off bojích, aby nakonec zůstal ten
nejlepší - již počtvrté v řadě to byl Zdeněk Hrubý (na fotografii
uprostřed). Aby se hráči příliš nevysílili, bylo zajištěno i kvalitní
občerstvení, o které se ochotně postarali Zděněk Šesták a jeho paní, za
což jim moc děkujeme.

Charitativní akce „Šipka pro Michalku“
Soběkurští šipkaři se vedle své sportovní aktivity zapojili také do pomoci potřebným,
kdy podpořili akci Šipka pro Michalku. Jednalo se o charitativní šipkový turnaj
pořádaný v listopadu 2015 klubem D.C. Horní Roveň z Pardubického kraje na
podporu léčby těžce nemocné Michalky Zahradníkové (na obrázku). Jelikož nám
nedostatek času neumožnil se účastnit turnaje, zaslali jsme na konto akce alespoň
finanční příspěvek. O celé akci pak proběhla reportáž na TV NOVA v sobotu 2. ledna
2016. Jelikož se v letošním roce akce bude opakovat, pravděpodobně se ŠK KD
Soběkury opět do akce zapojí, snad i účastí na turnaji nebo pořádáním vlastního
benefičního turnaje. Uvidíme, co nám rok 2016 přinese a dovolí.

Ligová soutěž
Vzájemným soběkurským derby zápasem v sobotu 16. ledna 2016 jsme zahájili druhou polovinu ligového
ročníku. Ačkoliv z derby vyšel vítězně tým Soběkury City, situace v tabulce je opačná. Podstatně
příznivější je pohled na tabulku pro tým Soběkury B, který stále drží „medailové“ pozice a po 19. kole se
drží na 2. místě. Tým Soběkury City si sice připsal nějaké ty body, ale ve vyrovnané dolní polovině
tabulky nemá stále nic jistého a čeká ho tuhý boj o udržení (viz. tabulka). Vše bude jasné po posledním
kole v neděli 15. května 2016.
V sestavách týmů došlo v zimním přestupním období k jediné změně a to k přestupu Vladimíra Strejce st.
z týmu Soběkury B do Soběkury City.

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Neúplná tabulka po 19. kole
Družstvo

Kol

V

VP

R

PP

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

VŠ Asfaltéři Plzeň

15

14

0

0

1

0

0

193 : 78

432 : 225

43

2.

Soběkury "B"

17

11

0

0

1

5

0

180 : 127

417 : 335

34

3.

Argentum Těchlovice

17

9

2

0

0

6

0

166 : 142

393 : 364

31

4.

Slavoj Nýřany "B"

18

10

1

0

0

6

1

164 : 161

401 : 389

29

5.

F.J. Sokol Vejprnice

17

8

1

0

2

6

0

160 : 149

381 : 370

28

6.

Spartak Strašice

16

8

2

0

0

6

0

141 : 149

358 : 363

28

7.

Chřestýšovci Plzeň

18

8

0

0

2

8

0

156 : 170

375 : 404

26

8.

Vypíchnutý voko

16

8

0

0

0

8

0

142 : 146

353 : 355

24

9.

BSOD 334 01 "Z"

17

7

0

0

2

8

0

153 : 155

375 : 380

23

10.

Spartak Strašice "C"

16

5

2

0

0

9

0

121 : 169

313 : 401

19

11.

Soběkury City

17

4

2

0

1

10

0

145 : 164

361 : 386

17

12.

VSB Bolevec

17

4

0

0

2

11

0

132 : 176

330 : 408

14

13.

Vlčí Doupě Přešín

17

2

1

0

0

14

0

120 : 187

321 : 430

8

Pořadí

Plánované akce
V prvním pololetí roku 2016 kromě běžných ligových zápasů plánuje šipkařský klub upořádat 3. ročník
Dětského turnaje v šipkách, termín je zatím stanoven na sobotu 16. dubna 2016. Dále pak chceme
uspořádat větší „open“ turnaj pro dospělé, pravděpodobně v sobotu 21. května 2016 po skončení ligové
soutěže. Obě akce proběhnou v Kulturním domě v Soběkurech a šipkaři tímto zvou všechny zájemce a
příznivce šipek z řad dětí i dospělých k účasti.
Smutná slova závěrem
Ač nerad, protože o smutných událostech se píše velmi těžko, nemohu jinak a musím jménem všech
šipkařů ještě jednou vyjádřit smutek a lítost nad úmrtím našeho velmi dobrého kamaráda Dušana
Oberdörfera, který navždy opustil tento svět počátkem února. Dušane, čest tvojí památce !!!
Nezapomeneme!
V Soběkurech dne 29. 2. 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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Kulturní komise Horušany
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a jménem kulturní komise při OÚ zrekapituloval akce, které
uplynulém čtvrtletí proběhly v Horušanech.

v

Dne 5. 1. byla kulturní komise společně se starostou obce popřát pí. Anně Bezděkové k jejím krásným
94. narozeninám. Posezení proběhlo v přátelském duchu a večer utekl jako voda.
Dne 16. 1. opět proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát paní Marii Polívkové ke krásným
kulatým narozeninám.
Dne 16. 1. byl pořádán Jarmark - bazar, který pořádalo Horušanské sdružení. Organizaci převzaly ženy ze
sdružení. Bylo přineseno oblečení k prodeji, které jim přebývalo ve skříních. :-D
Dne 23. 1. byl pořádán Myslivecký bál, kde hrála kapela Hájenka. Jako vždy, byla bohatá zvěřinová
tombola, takže kdo přišel, mohl vyhrát pěkný kus zvěřiny. Velice podařený bál.
Dne 30. 1. se konaly tradiční Vepřové hody pořádané Horušanským sdružením v hostinci U dvou
kaštanů. Začalo se brzy ráno a konec byl v pozdních večerních hodinách. Ale všechno se zvládlo k
všeobecné spokojenosti a je opět na co vzpomínat.
Dne 6. 2. se konal Bál pořádaný Horušanským sdružením. K poslechu a tanci hrálo duo Dušan Rada a
Míra Vacek. Byla opět velice bohatá tombola a občerstvení formou švédského stolu z vepřových hodů.
Kdo přišel, nelitoval.
Dne 13. 2. se konal Dětský maškarní bál, který prvně pořádalo Horušanské sdružení. Pro děti byla
připravená bohatá tombola a různé hry, do kterých se zapojili i rodiče. Děti si odpoledne užily.
Dne 27. 2. 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 dvanácti dětí, které recitovaly básničky pod vedením pí. uč. Marie Radové. K
poslechu i tanci hrál pan Zapletal.
Druhý den 28. 2. proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát paní Miluši Soukupové ke
kulatým narozeninám.
Dne 1. 3. proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát paní Haně Štolcpartové ke
krásným narozeninám.
Dne 4. 3. byl v hostinci U dvou kaštanů pořádán Motobál pro všechny příznivce motorek a tvrdého
rocku, kde hrála kapela Mr. Pick.
Dne 12. 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 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.

Za kulturní komisi

Roman Kindl

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

9

Fotky z akcí

12/2015 – Šipkařský ples, Soběkury

1/2016 – Tvoření z pedigu, Soběkury

2/16 – Bál Horušanského sdružení, Horušany

2/16 – Dětský maškarní bál, Horušany

2/16 – Masopustní průvod, Soběkury

2/16 – Masopustní ples, Soběkury

2/16 – Beseda s důchodci a MDŽ, Horušany

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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3/16 – Dětský maškarní bál, Soběkury

Jubilea
Soběkury
2. 5. Oberdörferová Jaroslava
18. 5. Vokoun Otakar
19. 5. Lindmajer Václav
31. 5. Živný Květoslav
3. 6. Bláhová Jaroslava
25. 6. Uřídil Josef

75 let
60 let
75 let
75 let
50 let
70 let

Horušany
1. 4. Nemecec Maria
29. 4. Kleisnerová Ivana
12. 5. Čížek Alois

80 let
50 let
75 let

Akce 4 - 7/2016
 16. 4. Dětský šipkový turnaj – KD Soběkury
 23. 4. Setkání důchodců – KD Soběkury
 30. 4. Májka – Soběkury, Horušany
 21. 5. Šipkový open turnaj pro dospělé – KD Soběkury
 4. 6. Dětský den – Hřiště v Lajpcichu Horušany
 4. 6. Dětský den – fotbalové hřiště v Soběkurech
 2. 7. Vítání léta - hřiště v Lajpcichu v Horušanech
 23. 7. Zpívaná – hřiště Soběkury (u kabin)

Noviny připravila: Lenka Váchal Fejtlová

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

