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Pomlázka
Pomlázka je jedním ze symbolů svátků jara, dnes Velikonoc. Jde o spletený svazek proutků, který bývá na
tenčím konci ozdoben barevnými pentlemi. Je to nástroj, se kterým chlapci na Velikonoční pondělí, též
na "mrskaný pondělek", "chodí na koledu" a osobně symbolicky šlehají pozadí zvolených děvčat z okolí a
i vůbec všech žen na potkání. Ke šlehání se používá pomlázka z proutí nebo čerstvých rašících výhonků
listnatých dřevin, typicky měkkých vrbových. Při šlehání se recitují nebo
zpívají koledy.
"Pomlázkou" je přeneseně nazývána i sama koleda, "výslužka" za
vyšlehání: Zpravidla to bývají malovaná velikonoční vejce, ale také pentle
na pomlázku, dále dětem sladkosti a pánům panáčky alkoholu. Pomlázka a
vůbec šlehání býval krajový zvyk. V jiných krajích měli s pomlázkou spojeny
jiné zvyky, anebo dokonce i koledovali úplně bez pomlázky.
Slovo pomlázka vzniklo pravděpodobně od slova pomladit a šlehání dívek
symbolizuje předání svěžesti a pružnosti, síly a zdraví mladého jarního
prutu. Související význam má i odkaz na slovo "mlází": houští z čerstvě
zelených, tedy mladých, výhonů rostlin.

Pletu pomlázku
Pletu, pletu pomlázku,
z větviček a provázku.
Až pomlázku upletu
zavolám si na tetu,
teta pošle strejce
aby přines vejce,
Až ty vejce přinese
teta košem zatřese,
dá mi vejce červené,
dá mi vejce zelené,
dá mi vejce modré
každé bude dobré.
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
předem bych vás chtěl pozdravit, tak jak se sluší a patří. Nechci se opakovat a začínat pořád stejně jako
v předvánočním čísle zpravodaje, ale považuji to přinejmenším za slušné.
Jak ten čas letí, zpívá se v tom známém šlágru a myslím, že pravdivě. Myslím si, že se v našich obcích
udála řada společenských akcí, které byly jak pod záštitou obce, tak i sdružení a spolků působících na poli
kulturním. Vyjmenovávat všechny ani nechci, ale vím, že se všechny akce vydařily a především, co je
hlavní, občané se pobavili a oprostili od všedních starostí. Velkou předností těchto akcí je to, že občané
mají k sobě blíže a jedině tak je to správné, tak to má byť, říká se v jednom českém filmu.
Jedna věc je zábava, druhou věcí je práce, obojí jde dělat s radostí, alespoň já to tak vnímám. I když
samozřejmě, musí být k tomu vytvořeny patřičné podmínky.
Chtěl bych ještě krátce zbilancovat dění v našich obcí, která jsem závěrem roku nakousl a nastínit co
nového se nyní děje.
V Horušanech se hodně zapracovalo na dokončení rekonstrukce místních komunikací. Nebylo
jednoduché dohnat stavební firmu k součinnosti. Na vině byl špatný, dalo by se říci mizerný projekt,
který vytvořil mnoho stavebních zádrhelů a celou stavbu prodražoval. Nebyl vyhotoven geologický
průzkum, a tím vyvstaly značné problémy ve dvou třetinách stavby. Zámková dlažba tím, že se muselo
sanovat, používat pro zpevnění povrchu fólii a vrstvu KSC, pozbyla vlastnosti snadné údržby a opravy
inženýrských sítí, oproti jednoduššímu živičnému povrchu. Byl to takový malý zázrak, že se všechny
práce s mírným zpožděním dokončily. Příznivé byly i povětrnostní podmínky, které nenarušily kolaudaci
a předání staveniště. Provádějící firma sice vyklidila staveniště, ale dva a půl měsíce jsme museli trpět
nepořádek v obci, kde zanechala velké množství stavebního materiálu a suti. Co se týče kvality
provedených prací, tak tam nespokojen rozhodně nejsem jenom já. Řada nedodělků a neodborně
provedené práce padá na vrub špatného projektu, ale i příliš velkému finišování v závěru akce. Řada věcí
byla řešena za pochodu a ne vždy, bylo řešení správné. Firma slíbila, že v jarních měsících vše potřebné
dokončí, ale upřímně, moc tomu nevěřím, ba naopak. Dne 17. 3. 2015 proběhla kontrola závěrečné
monitorovací zprávy. Bylo to velice mnoho papírování, dokladování, doplňování, dotazování, takže jsme
se na úřadu nenudili. Nehledě na to, že už byla rozjetá další akce. V závěru se uskutečnila i samotná
fyzická kontrola staveniště z pohledu dotačních orgánů. Přípravu staveniště na fyzickou kontrolu jsme
provedli ve vlastní režii. Je tam sice ještě řada nedostatků a nedodělků, ale postupně budeme chtít všem
opodstatněným připomínkám vyhovět. Připomínám, že s řadou věcí projekt nepočítal. Možná vázla
komunikace, nevím. V další fázi budou dokončeny terénní úpravy a vyčištěny uliční vpusti. Mimochodem
bych zapomněl na dvě poruchy vody, zřejmě únava materiálu, ale napomohlo tomu určitě hutnění
komunikace a zámkové dlažby. Doufám, že si tato akce nebude vybírat svou daň i nadále. Stavební
firma, která akci prováděla zanechala po sobě řadu nedodělků a poničených věcí (viz. vodovodní uzávěry
domovních přípojek). Dále navíc obec financovala i částečnou opravu kanalizace.
Mě samotnému tato akce přispěla k tomu, že jsem blíže poznal řadu spoluobčanů. Trávil jsem koncem
roku hodně času v Horušanech, diskutoval se spoluobčany, poslouchal jsem názory, rady i nerady.
Neříkám, že společně se zastupiteli splníme vše, co si kdo přeje. Ale po reálné úvaze se budeme snažit
podporovat ty reálné a smysluplné věci, které byť jen trochu, udělají spoluobčanům radost a budou ku
prospěchu nám všem.
Chtěl bych ještě jednou vzpomenout na řadu kulturních akcí, které v obou obcích proběhly. Blíže vám to
přiblíží ve svém příspěvku předsedkyně kulturní komise. Za sebe mohu říci, že jsem se řady akcí
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zúčastnil a byl jsem mile překvapen. Řada občanů také slavila v uplynulé době životní jubilea. Osobně
jsem byl některým v obou obcích pogratulovat a povzbudit je pro další období jejich života.
I přesto, že mám rád lidi a velice rád blíže poznávám nové tváře, v tomto případě spoluobčany, jsem
toho názoru, že nechci jít ve šlépějích některých svých kolegů z jiných obcí a obcházet všechny jubilanty
a rauty jen já.
Ve druhé části svého příspěvku se chci zmínit o nyní už probíhající akci v Soběkurech. Jak už jsem
v minulém čísle zpravodaje předeslal, právě probíhá v Soběkurech rozsáhlá modernizace místních
komunikací. Projekt byl několikrát připomínkován občany, byl upraven a věcné připomínky do něj
zapracovány. Projekt je sice rozsáhlejší, ale kvalitněji zpracovaný než tomu bylo při rekonstrukci místních
komunikací v Horušanech. Projektant musí mít hlavně lokalitu zmapovánu, zohledňovat připomínky
občanů a ne vytvářet projekt od stolu. Velkou vážnost v takovýchto případech, kladu i komunikaci
občanů s OÚ. Proč by se každý občan nemohl svobodně vyjádřit k dané situaci? Myslím tím názory věcné
a rozumné, ku prospěchu věci. Už na počátku příspěvku jsem, ale psal, že najednou, lépe řečeno všem
požadavkům, vyhovět nelze. Jak z hlediska technického, tak finančního. Finanční prostředky nejsou
neomezené, máme co splácet a chceme dotační projekty dofinancovávat z vlastních prostředků a ne se
dále zadlužovat. Také takzv. vícepráce, to je moderní slovo, nebudeme zhotovitelským firmám
akceptovat. Nemyslím tím, že se úplně budeme řídit tím, co je psáno to je dáno. Víme, že při stavbách se
vyskytnou i nenadálé překážky, situace, ale musí se tyto práce předem odsouhlasit, být o tom pořízen
záznam a změna nesmí být vůči projektu zásadní a finančně náročná, už i z hlediska dotačních titulů.
Finanční náročností nemám na mysli pozbytí funkčnosti nebo ošizení dané stavby. Myslím, že jsem
v psaní sklouznul do jiné roviny, ale považoval jsem se o těchto pár vět navíc s vámi podělit. Smlouva o
dílo na modernizaci místních komunikací v Soběkurech je již v této době podepsaná. Výběrové řízení
vyhrála firma Silnice Horšovský Týn. V této době, co píši svůj krátký příspěvek, ještě nevím, jakým
systémem budou postupovat a hlavně odkud začnou pracovat. Vím jen, že na celou akci je šíleně málo
času. Do konce června musí být podle plánu prací zkolaudováno. Doufám, že zemní práce při této akci
proběhnou hladce, bez větších komplikací. Pracovat se bude na návsi, v nové ulici, kolem bytovek,
v novém st. obvodu, spojovací ulice a ve staré ulici od návsi na křižovatku. Takže rozkopané budou ¾
Soběkur. Je velkou škodou, že stará ulice bude mít i nadále starý povrch.
V případě, že budou ulice rozkopané celé, bude domluven se stavební firmou odvoz popelnic na svozové
místo. Zhotovitel má také povinnost informovat, s předstihem, majitele nemovitostí o pracích před jejich
domem. Tudíž budete moci včas odstavit váš dopravní prostředek na jiné místo v obci (u OÚ, u nádrže,
ve staré ulici, v novém st. obvodu, u Křížku. Stavební práce nebudou trvat dlouho, ale budou o to
intenzivnější a náročnější.
Řada občanů, kteří ještě nesdíleli obecní vodovod, využila možnosti napojení. Po modernizaci
komunikací nebude v nejbližší možné době napojení realizovatelné. Respektive nebude možné. Netýká
se to oblasti nových stavebních parcel, staré ulice a míst, kde je vodovod vyveden mimo komunikaci.
Dále probíhá řada jednání ohledně vytipování lokalit ukládání stavebního odpadu formou rekultivace a
terénních úprav. Vše je na dobré cestě, ale ta byrokracie, nechci to zakřiknout. Nedovedete si představit
to nasazení v našem státu něco zlegalizovat………..
Řešíme i bioodpad. Původně jsem myslel, že pořídíme starší kontejner, ale to bohužel nevyšlo. Větve
mají své úložiště jasné. Horušany u vodárny, dávat na jedno místo, aby nebyly větve po celém placu.
Stavební suť ukládáte jen po oznámení a domluvě na OÚ nebo u místostarosty (jedná se o malé
množství). V Soběkurech se větve ukládají za SD, bioodpad do oplocené silážní jámy po domluvě
s majitelem. Stavební suť a hlína se ukládá na určené místo po domluvě se starostou (malé množství).
Podotýkám, že v řadě obcí se za ukládku stavební suti platí. Pokud nebude dodržen tento, zatím, návod
na ukládání odpadu, budeme muset přistoupit, jako OÚ, k razantnímu postihu ukladatele.
Existují fotopasti, které velmi dobře identifikují původce odpadu. Nebudeme si přeci dělat v našich
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obcích nepořádek, to by mělo být věcí nás všech, vždyť zde žijeme my všichni, naše děti, vnoučata,
pravnoučata ……..
Co se ještě týče odpadů, i když tekutého charakteru, tak se musím zmínit o KČOV v Soběkurech. Je sice
ve zkušebním provozu, v záruce, ale její funkčnost pozbývá účinnosti. Nepracuje tak, jak by pracovat
měla. Finančně to nebyla jednoduchá záležitost, obec bude dluh splácet mnoho let, tak to musí fungovat
jak má. Informace o neefektivním chodu KČOV má jak správce KČOV, tak zhotovitel.
Málem bych zapomněl, že už bych mohl také se psaním končit a nechat prostor jiným. V budoucnu
slibuji své příspěvky kratší.
Závěrem vás všechny spoluobčany chci požádat o ohleduplnost vůči sobě samým, spoluobčanům, o
shovívavost při všech akcích nejen stavebního charakteru a o pochopení nejen svých nejbližších sousedů,
ale i všech lidí ve vzdálenějším okolí.
Přeji vám všem příjemné prožití velikonočních svátků a těším se na setkání s vámi všemi, při dalších
akcích, ale i venku na ulici.
Mgr. Jiří Roud
starosta obce

Jubilea
Soběkury
6. 4. Metalová Marie
9. 4. Živný Bohuslav
18. 4. Fialová Helena
24. 4. Schmiedl Jiří
26. 4. Pokorný Jaroslav
1. 5. Majer Jiří
23. 5. Monov Ivan
3. 6. Prokýšková Martina
5. 6. Malík Jiří
9. 6. Štych Karel
14. 6. Křížková Zdeňka
20. 6. Fikrlová Marie
26. 6. Bouchalová Hana

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

Horušany
10. 4. Řežábková Bohumila
12. 6. Toman Milan
13. 6. Bezděk Josef
16. 6. Žižka Jaroslav

75 let
50 let
70 let
80 let
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Kulturní komise
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a jménem kulturní komise při OÚ zrekapituloval akce, které v uplynulém
čtvrtletí proběhly v Horušanech.
Dne 5. 1. byla kulturní komise společně se starostou obce popřát pí Anně Bezděkové k jejím krásným 93.
narozeninám. Posezení se vedlo v přátelském duchu a člověk se nemůže ubránit dojmu, že i v takto
požehnaném věku je pí Bezděková velice vitální.
Dne 15. 1. opět proběhla gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát panu Janu Jindřichovi ke krásným
kulatým narozeninám.
Dne 17. 1. byl pořádán Myslivecký bál, kde hrála kapela Revmatik. Byla bohatá zvěřinová tombola, takže
kdo přišel, mohl vyhrát pěkný kus zvěřiny. Myslím si, že to byl jako každoročně, velice podařený bál. Už
se těším, a to nejenom já, na příští rok.
Dne 31. 1. se konala tradiční Zabijačka pořádaná Horušanským sdružením v hostinci U dvou kaštanů.
Začalo se brzy ráno a bylo to šichta vydržet až do pozdních hodin. Ale všechno se zvládlo k všeobecné
spokojenosti a myslím, že to byla velice úspěšná akce, protože se přišla řada našich občanů podívat.
Dne 7. 2. se konal bál pořádaný Horušanským sdružením. K poslechu a tanci hrálo duo Dušan Rada a
Míra Vacek. Jako každoročně byla velice bohatá tombola a občerstvení formou švédského stolu. Bál měl
hojnou účast lidí, doslova sál praskal ve švech. Co více dodat, jedině popřát do dalších let mnoho
úspěchů.
Dne 21. 2. se konal dětský Maškarní bál pořádaný ČKK Skočice. Pro děti byla připravená tombola a různé
hry, do kterých se zapojili i rodiče. Děti přišly s řadou masek, takže na parketě se objevovali princezny,
čertíci, piráti, kovbojové atd.
Dne 7. 3. byl v hostinci U dvou kaštanů pořádán Motobál pro všechny příznivce motorek a tvrdého
rocku.
Druhý den 8. 3. byla pořádána beseda s důchodci, spojená s oslavou MDŽ. Oslavy se zúčastnil starosta,
místostarosta a předsedkyně kulturní komise. Při příchodu dostala každá žena petrklíč.
Přišlo celkem 64 lidí, pro které bylo zajištěno občerstvení. Na začátku bylo vystoupení dvanácti dětí,
které recitovaly básničky pod vedením pí uč. Marie Radové. K poslechu i tanci hrál pan Zapletal. Akce
byla zdařilá dle kladných ohlasů občanů.
Dne 14. 3. byla pořádána Josefovská zábava Údolí sviní. K poslechu a tanci hrála skupina Plzeňský expres
V + V. Byla připravena zvěřinová tombola a občerstvení formou švédského stolu.
Dne 15. 3. proběhla další gratulace a tentokrát komise přišla blahopřát paní Miloslavě Kaderové ke
krásným kulatinám.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli. Zároveň chci popřát
občanům obou obcí příjemné prožití nadcházejících velikonočních svátků.
Za kulturní komisi
Roman Kindl
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Kulturní komise
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravila a seznámila s kulturními akcemi, které letos v našich obcích
proběhly.
Zimní měsíce patřily tradičně bálům, kterých se konalo v obou obcích požehnaně. V Horušanech to
byly: Myslivecký, Bál Horušanského sdružení, Dětský maškarní, Motorkářský a Myslivecký bál Údolí sviní.
Dále se v Horušanech konaly Zabijačkové hody, oslava MDŽ společně se setkáním důchodců a
Velikonoční aranžování.
V Horušanech se mi moc líbilo na oslavě MDŽ, protože se akce konala v nekuřáckém prostředí. Mohli
bychom se tímto inspirovat i v Soběkurech.
V Soběkurech jsme se mohli pobavit na těchto bálech: Hasičský, Maškarní bál pro dospělé spojený
s tradičním Masopustním průvodem a Dětský maškarní bál. Také jsme v Soběkurech uspořádali Turnaj
ve stolním tenise a pro ženy Pletení košíků z pedigu.
Všechny akce v našich obcích se velice zdařily. Vím, že jejich příprava je časově náročná a nebýt
nadšenců, kteří tomu věnují spoustu svého volného času, nemohly by se tyto akce uskutečnit.
Proto jim všem chci ze srdce poděkovat a přeji jim plno elánu a nových nápadů do další práce.
Na závěr připomínám, že 11. 4. 2015 se bude konat v Soběkurech tradiční Setkání
s důchodci za hudebního doprovodu pana Bezvody. Těšíme se na hojnou účast.
Krásné jarní období vám přeje
Romana Tykalová – předsedkyně kulturní komise

Fotbalisti
Vážení sportovní přátelé,
chtěli bychom všem našim příznivcům poděkovat za podporu v těchto těžkých fotbalových časech pro
vesničky, jakými Soběkury jsou a za pomoc při jejich zvládnutí. Poslední dobou se do pomoci
s udržováním areálu, se zajišťováním sportovních událostí a podobně, začali zapojovat i lidé, kteří v naší
organizaci oficiálně nefigurují a často fotbal ani nikdy nehráli, čehož si nesmírně vážíme.
V minulé sezóně jsme ve spoustě zápasů nesložili ani kompletní jedenáctku, hodně hráčů končilo,
někteří odcházeli a na nové nebyly finanční prostředky. Během léta jsme měli s ostatními členy výboru
těžké hlavy z toho, jestli fotbal v Soběkurech vůbec zůstane. Štěstí se nakonec na nás začalo trošku
usmívat a během léta - které pro nás bylo opravdu hektické, a podzimu, jsme přivedli deset nových
spoluhráčů. Často se stávalo, že ještě během podzimní části sezóny se mezi sebou kluci ani neznali a
před námi stál druhý úkol. Udělat z těchto pro sebe cizích lidí fungující kolektiv. Vše se během konce
podzimní části sezóny a zimní přestávky podařilo a po roce a půl starostí, zda fotbal v Soběkurech
zůstane, jsme opět fungujícím týmem, který čítá 20 aktivních fotbalistů. Teď se musíme snažit, aby přišlo
i trošku fotbalové radosti a mohli jsme naše fanoušky potěšit lepšími výsledky i na hřišti.
Prosíme, abyste nás stále chodili hojně podporovat, protože i ten malý příspěvek, který svojí návštěvou
poskytnete, nám v době, kdy vrchnosti z vedení Fotbalové asociace ČR vymýšlí takové novoty, jako je
vybavení kabin počítačem, připojením k internetu a podobně, velice pomáhá.
http://www.tjsobekury.estranky.cz/
Za TJ Sokol Soběkury
Radek Duchek

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Slovo MS „SKALKA“ Horušany
Naše myslivecké sdružení je složka, která již řadu let funguje v obci Horušany a přispívá ke
kulturní a společenské činnosti naší krásné obce.
Hlavním naším úkolem je starost o zachování přírodního dědictví, které nám v této lokalitě
předali naši dědové a snaha ho předat dalším pokolením.
Myslivost není pouze lov, ale především celoroční péče jak o zvěř, tak o prostředí ve kterém žije. Naše
snaha je zachovat původní druhy zvěře tj. srnčí, bažantí, zaječí, černé a dančí v optimálních stavech. Do
péče a chovu zvěře především spadá přikrmování v době nouze, ale i snaha o zachování klidu v revíru při
kladení mláďat v jarních měsících. Informace o těchto činnostech poskytujeme nejen našim mladým
členům a příznivcům, ale i širší veřejnosti.
Naším zájmem je, aby veřejnost pohlížela na myslivost a myslivecké akce, jako na důležitou
součást dění v naší společnosti.
Také přispíváme do kulturního dění v obci, např. se podílíme na Dětském dnu nejen finančně, ale i
organizačně. Další kulturní akcí, která je završením naší sezony je již tradiční , veselý Myslivecký bál.
Tato akce je hojně vyhledávána našimi spoluobčany nejen pro bohatou mysliveckou tombolu.
Chod našeho sdružení je zabezpečen hlavně brigádnickými akcemi: úklid černých skládek v naší
honitbě, sběr kamene, ale také příspěvkem od obce a výtěžkem z bálu.
Slovo závěrem:
Žádáme naše spoluobčany - chovejte se k přírodě ohleduplně nejen v jarních měsících, ale i po
celý rok. Přejeme Vám v naší společné přírodě krásné zážitky!
MYSLIVOSTI A PŘÍRODĚ ZDAR
MS „SKALKA“ HORUŠANY

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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SDH Soběkury
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás v tomto jarním období informovali o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů
v naší obci.
V lednu jsme zorganizovali tradiční Hasičský ples. Týden po plese se uskutečnila Výroční valná hromada
s tradiční porcí guláše pro naše členy.
V únoru jsme se věnovali přípravě oprav našeho vozidla A 30. Svépomocí jsme provedli výměnu
palivové nádrže. Poté jsme naše hasičské auto předali k opravě brzd a elektroinstalace do ASAVETU
Biřkov. Dále byl proveden úklid dílny.
Z finančních prostředků obecního úřadu byly zakoupeny nové hadice, nářadí a soutěžní helmy.
V důsledku stáří a opotřebení jsme z našich prostředků zakoupili nové cvičební ústroje PS II.
23. května budeme pořádat na fotbalovém hřišti Okrskovou soutěž dětí a dospělých. Po skončení
soutěží Vás zveme na posezení s hudbou.
15. srpna se bude konat 6 ročník Memoriálu Josefa Beneše a Rudolfa Taubenhansla.
Začátek obou soutěží je ve 14 hod.
Děkujeme všem za podporu

Josef Voller ml.

Šipkařský klub ŠK KD Soběkury
Oba týmy reprezentující klub ŠK SK Soběkury se se střídavými úspěchy i neúspěchy v sezoně
2014-2015 pokračují v bojích v C. lize krajské soutěže. Do konce soutěže v současnosti zbývají 4 kola. I
když na „medailové posty“ ani jeden z týmů nedosáhne, za úspěch lze považovat dnes téměř 100%
jistotu zachování ligové soutěže stejné úrovně pro oba týmy i pro další ročník. Definitivně to bude
potvrzeno samozřejmě až po odehrání posledního kola o víkendu 25.-26. dubna 2015.
Kromě účasti v soutěži organizované šipkovým svazem se klub snažil v uplynulém období
prezentovat i jako organizátor, resp. pořadatel akcí nad rámec běžné soutěžní činnosti klubu. Za největší
akci musíme samozřejmě označit Šipkařský bál, pořádaný s podporou Obce Soběkury a mnoha dalších
menších či větších sponzorů, pomocníků a aktivních účastníků akce dne 25. prosince 2014. Dalšími
akcemi, které klub pořádal, byly např. Novoroční šipkový turnaj konaný 1. ledna 2015 a Turnaj ve
stolním tenisu 3. ledna 2015. Obě akce se vydařily a všichni zúčastnění byli spokojeni.
Poslední akcí, kterou dosud ŠK pořádal, byl Šipkový turnaj pro děti, který proběhl 8. března 2015
za účasti 16 dětí ve věku od čtyř do dvanácti let. Stejně jako při minulém turnaji v roce 2014 byly děti
rozděleny do kategorií podle věku. Ceny pro všechny účastníky byly bohaté a děti si turnaj užily. Každý
účastník si odnesl nějakou dobrotu, ti nejlepší v každé kategorii i medaile.
V pořádání takovýchto akcí pro děti i dospělé budeme samozřejmě rádi dále pokračovat i
v dalším období.
Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Akce 4 - 7/2015
 11. 4. Setkání důchodců v Soběkurech
 30. 5. Dětský den v Soběkurech
 30. 5. Dětský den v Horušanech
 6. 6. Setkání rodáků v Horušanech
 4. 7. Vítání léta v Horušanech

Fotky z prací

12/14 – Rekonstrukce místních komunikací v Horušanech

Fotky z akcí

12/2014 – Mikulášská nadílka v Houšanech

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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12/14-Vánoční dílna Soběkury

1/15 – Hasičský bál Soběkury

2/15 – Turnaj ve stolním tenise v Soběkurech

2/2015 – Pletení z pedigu v Soběkurech

3/15 – MDŽ a setkání důchodců v Horušanech

3/2015 – Šipkový turnaj pro děti - Soběkury

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

