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Vánoční symboly
Betlémské světlo
Jedná se o novodobou vánoční tradici. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v
Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Světlo, které se každoročně zažehne v místě
narození Ježíše Krista – Betlémě pak putuje do všech domácností napříč Evropou.
Symbol Vánoc nemůže chybět u žádné štědrovečerní večeře k umocnění atmosféry při rozdávání
dárků nebo když s dětmi zapalujete svíčky ve skořápkách, které vyplouvají na svou cestu. Právě tento
vánoční zvyk přináší to poslední, co chybělo vánoční atmosféře.
K+M+B
Jména tří králů /mudrců/ jsou: Kašpar, Melichar a Baltazar. Počáteční písmena jejich jmen se už
odedávna píší na vstupní dveře domovů, a to svěcenou křídou v den slavení jejich svátku, tedy 6.ledna.
Svátkem tří králů končí také doba vánoční.
Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto
domu".
V Novém zákoně není nikde zmínka o tom, kolik vlastně mudrců bylo, údajně dva až dvanáct
mužů. Teprve ve 12. století se objevují jejich jména psaná
zkratkami C+M+B, což však také může znamenat rčení Christus
mansionem benedicat – nechť Kristus požehná tomuto příbytku.
Později se tříkrálová koleda stala záležitostí dětí –
nasazovaly si papírové čepice, oblékly kostýmy a černý vzadu byl
začerněn sazemi v obličeji. V plechovce měly zapálené vonné
byliny a křídou psaly nad dveře domů nebo světnic. Prý na tuto
koledu chodívaly jen velice chudé děti a byla spíše skrytou
žebrotou.
Vánoční stromek
Vánoční stromek nebyl původně znám tak jako
dnes. Ten se rozšířil do našich domácností až koncem 19. století. Původně zdobila vesnickou světnici
zavěšená a přizdobená jedlová nebo borová větev. Koncem 18. století se do našich venkovských
domácností rozšířil vánoční stromeček. Ten se ale zavěšoval obráceně někde do rohu světnice. Rovněž
se zdobil jednoduchými, hlavně červenými ozdobami.
Teprve mnohem později se v domácnostech, kde měli děti, rozšířil vánoční stromek takový, jaký
jej známe dnes. V čistě uklizené světnici se stromek zdobil postříbřenými ořechy, jablíčky a papírovými
řetězy. Až vyšla večernice, tak se na něm zapalovaly svíčky a pod stromkem se objevily drobné dárky.
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, zastupitelé,
v úvodu mého krátkého příspěvku Vás chci co nejsrdečněji pozdravit. Rok se s rokem sešel a
rok 2019 se nezadržitelně blíží do svého závěru a mílovými kroky ukrajuje poslední týdny a dny. Mám
pocit a určitě nejen já, že životní tempo je čím dál tím rychlejší a rok od roku se mi zdá ten roční čas
nějaký kratší. Měsíc prosinec má však pro nás všechny takovou zvláštní atmosféru. Rozsvícení
vánočních stromků proběhlo v obou částech obce za hojné účasti občanů. Rok od roku je účast větší a
je jedině dobře, že se občané sejdou a druží se. Tento předvánoční čas občany a sousedy tak nějak více
sbližuje, i když výjimky potvrzují pravidlo. Pečení vánočního cukroví je v každé domácnosti určitě
v plném proudu. Ježíšek má pro ty nejmenší už dárky určitě připravené a netrpělivě vyhlíží Štědrý večer,
aby potěšil nejen ty nejmenší. Pro dospělé je to taková odměna, když uvidí u stromečku ty rozzářené,
dětské oči. Já osobně jsem Ježíškovi ještě nenapsal, a i kdyby proletěl jenom kolem, tak si ten vánoční
čas i tak užiji. I přesto mým takovým přáním je, aby lidé žili v pohodě, byli zdraví a aby se co nejvíce
ušetřili každodenního stresu a vypětí.
Když se ohlédneme zpět, tak v obou obcích proběhly
Mikulášské nadílky. Akce to byly po organizátorské
stránce vydařené. Byla zajištěna hudba, soutěže pro
děti, Mikuláš s andělem, mnoho dárků, čerti hodní, ale
mám pocit, že dětí máme v obou obcích určitě více. Je
škoda, že účast byla letos slabá. I v Horušanech posílalo
v loňském roce přání Ježíškovi více dětí než letos. Jestli
je to tím blížícím se napětím před Vánocemi nebo
počasím, které není zrovna vánoční anebo takovým
útlumem z krátkých dnů a delších nocí? Kdo ví? Ale to se
začne postupně vylepšovat. Před Vánocemi nastane
zimní slunovrat a vše se začne obracet k lepšímu.
Dlouhé večery se začnou zkracovat, slunce bude stoupat
po obloze výše a vše bude veselejší, ale nechci
předbíhat. Po vánočním shonu se určitě všichni těšíme
na pár dnů volna a lenošení. Já osobně se těším na české
pohádky. Hlavně si ale dejte pozor na nezdravé
přejídání. Já se sice moc nepřejídám, ale můj jídelníček
a hlavně pravidelnost ve stravování není příkladná.
Snažím se sice pohybovat, ale jsem limitován
zdravotním stavem mého pohybového aparátu. Pak se
podívám doma na ledničku a mám dvě kila navíc.
Nenaštvalo by Vás to? Takže, poradit s přejídáním, jako
výživový a nutriční terapeut neumím, i když teorie by
byla.
Před prvním adventem proběhlo v Soběkurech
Drátkování pro dospělé, Pískování pro děti a Vánoční
aranžování v Horušanech.
V Soběkurech proběhla
dokonce Čertovská zábava, které se zúčastnilo 26, slovy
dvacetšest tradičních platících. Na co se dále můžeme
po kulturní stránce těšit. Tak jen okrajově. Nejbližší akcí
bude na Štědrý večer v půl noci (24.00 hod.) Půlnoční
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mše v kapli Povýšení sv. Kříže v Soběkurech. Druhý den na Boží hod, 25. prosince se bude konat
v soběkurském KD tradiční Vánoční bál. Poprvé se pořadatelství zhostí Obec. Nikdo z místních složek
neměl o pořadatelství zájem. Tím nechci říci, že nic nedělají, ba naopak si myslím, že je v obou částech
obce kulturních akcí dostatek. Dřívější pořadatelé – Myslivecké sdružení, následně pak ŠK klub
Soběkury v pořadatelství nefigurují. Nechtěli jsme porušit tradici, a tak mohu potvrdit, že nám zahraje
od 20.00 hod. známá dechová kapela MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA. V obou obcích se plánuje i
silvestrovské posezení. V Soběkurech po X létech zkusíme pořádat Silvestrovskou zábavu. Kapacita KD
je omezená, takže si pospěšte. Už běží i předprodej. O hudební produkci se postará známá kapela
AGNES ROCK. Na všechny vánoční akce jsou všichni občané a příznivci zábavy srdečně zváni. Musíme
si uvědomit, že dostat kapelu do příjemného prostředí, ale tradičně skoro bez publika, není lehké a
moc se k nám nikomu nechce. Přijďte se tedy ke konci roku příjemně pobavit a odstartovat ten rok
následující, rok 2020.
Když se zmíním, co jsme připravovali za projekty, tak především jsme získali pravomocné stavební
povolení na Víceúčelový objekt v Soběkurech. V současné době se řeší možnost dotace na jeho druhou
etapu (SB) a proslýchá se, že budou snad uvolněny nebo vyhlášeny i dotační tituly na jeho první etapu
(MŠ). Pracuje se i na výběrovém řízení. V Horušanech, ale to už jsem se asi zmiňoval, máme
pravomocné stavební povolení na opravu komunikace Na Dolejší. Bohužel nebude zřejmě vyhlášen
žádný dotační titul. Ministerstvo pro místní rozvoj bude chtít uspokojit náhradníky ve svém zásobníku
žádostí z minulých let. Začátkem roku 2020 bude vypsáno i výběrové řízení na tuto akci. Dále bude snad
k dispozici studie na nové stavební obvody v obou obcích a bude moci dojít k závaznému zaměření,
rozparcelování a postupnému zasíťování. Všechny stávající pozemky určené k výstavbě už mají své
nové majitele. Zájem je o nové, další. V současné době probíhá rekonstrukce sociálního zařízení
v hostinci v Horušanech. Měnily se vstupní dveře do hostince a dveře ze dvora. K výměně dojde i u
zadního vstupu na podium a zastřešení tohoto vstupu. Nová jsou i okna na WC a nové je i moderní
osvětlení sálu. Obecní úřadovna také dostala nová okna a dveře. V Soběkurech jsme nechali zateplit
strop u sálu a opravit cestu na hřbitov. Opravily se dveře a okna v kabinách. Stále se připravuje projekt
na odkanalizování chatové oblasti. Ukončili jsme zpracování změny ÚP č. 1, která byla odsouhlasena
zastupitelstvem obce Soběkury na veřejném zasedání 16. prosince 2019. Právě na tento strategický
dokument jsme čekali, abychom mohli dále pokračovat v rozvoji našich obcí. Jednání s dotčenými
orgány nebylo vždy jednoduché i když ve velké míře nakládáte s vlastními pozemky. Nyní se budou
moci bez problémů provést i zamýšlené směny pozemků.
Pomalu se chýlím k závěru mého krátkého příspěvku a mimoto bych nechtěl opomenout některá, pro
Vás určitě zajímavá čísla. Poplatek za svoz odpadů zůstává pro rok 2020 stejný, tedy 700,-Kč/osoba/rok
anebo nemovitost, jako tomu bylo minulý rok. Poplatek za skládkování se rok od roku navyšuje,
spalovny zdražují. Zvyšují se také dotřiďovací poplatky, mzdy, energie a připočtěme inflaci….V
budoucnu se zřejmě neubráníme navýšení. Kdo má např. možnost vyvážet suť zdarma? A někdy je to
ještě blbě……nebo slušněji špatně. K mírnému navýšení dojde i u vodného a stočného. Náš
vodohospodářský majetek je poměrně značný (108 mil.), a proto se musí postupně vytvářet fond
obnovy tohoto majetku dle zákona. Nynější 10-ti letý výhled se tvoří a bude schválen. A co se týče
našich čtyřnohých mazlíčků, tak první mazel za 50,-Kč/rok a každý další je za 100,-Kč/rok. Ostatní
domácí zvířata jsou zatím zdarma. Pozor na volné pobíhání psů. Na volně pobíhající psy bude k odchytu
pozvána odborná firma na náklady majitele psa a proběhne správní řízení. Exkrementy na chodnících
a veřejných prostranstvích by měly také zmizet. Sami víte, koho se to týká.
A v samotném závěru mé obligátní, mějte se rádi, nejen v tomto čase vánočním, buďte v pohodě,
udržujte dobré sousedské vztahy, i když mi bylo vysvětleno, že za to mohu hlavně já, jaké ty sousedské
vztahy jsou. Já si myslím, že ty vztahy se svými sousedy a spoluobčany si musí každý vytvořit sám a kdo
to nedokáže, nechce nebo neumí, tomu je těžko pomoci.
Přeji příjemné prožití svátků vánočních, správné vykročení do nového roku 2020 a hlavně to
nejdůležitější, pevné zdraví.
Váš starosta, Jiří Roud
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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
rozsvícením stromů. V Soběkurech tyto akce organizovala děvčata ze spolku Soběbaby, patří jim veliké
poděkování.
15. listopadu Soběkury navštívila p. Petra Chmelíčková z Merklína, která zde vedla drátenickou dílnu
pro dospělé. Na akci si každý vyrobil nějakou dekoraci do bytu či na zahradu, např. srdce, anděly, závěsy
na klíče apod. Přišly i ženy z nejbližšího okolí, např. z Přeštic, Roupova, Merklína, Chalup či z Otěšic.
Zároveň ve výčepu pohostinství hrála hudba harmonikáře z Plzně, bylo veselo. Akce byla velice zdařilá.
Pozdější ohlasy byly takové, že si některé účastnice nakoupily drát a tvoří i doma. Přiznám se, že i já.
23. listopadu do Soběkur přijela p. Renata Volfová, která zde vedla oblíbené vánoční pískování pro
děti. Účast byla hojná. Všichni se nevešli do výčepu, sedělo se i v sále kulturního domu. Ve stejný den
proběhlo v Horušanech tradiční vánoční aranžování, kde si návštěvníci mohli zakoupit krásné dekorace.
Tradiční Mikulášské besídky pro děti se konaly v obou obcích: 7. prosince v Soběkurech a následující
den v Horušanech. Zde si děti mohly zatančit a zasoutěžit s paní Naďou Květoňovou.
Děkuji všem organizátorům kulturních akcí, ale i těm, kdo se akcí zúčastňují. Chtěla bych také
poděkovat našim kronikářkám – p. Radce Vollerové a p. Miloslavě Tomanové za vzorné vedení
obecních kronik.
V závěru bych Vám všem chtěla popřát pohodové Vánoce a šťastný nový rok.
Mgr. Romana Tykalová

Akce 12/2019 - 3/2020
❖ 21. 12. Turnaj v kartách (Soběkury)
❖ 25. 12. Vánoční bál (Soběkury)
❖ 31. 12. Silvestrovská zábava (Soběkury)
❖ 17. 1. Drátenická dílna pro dospělé (Soběkury)
❖ 25. 1. Hasičský ples (Soběkury)
❖ 31. 1. Pletení košíků z pedigu (Soběkury)
❖ 1. 2. Bál - Horušanské sdružení (Horušany)
❖ 8. 2. Dětský maškarní bál (Horušany)
❖ 22. 2. Masopustní průvod + maškarní bál (Soběkury)
❖ 14. 3. Maškarní bál dětský – divadlo (Soběkury)
❖ 14. 3. MDŽ + důchodci (Horušany)
❖ 21. 3. Bál – Údolí sviní (Horušany)
❖ 21. 3. Setkání důchodců (Soběkury)
❖ 4. 4. Velikonoční aranžování (Horušany)
❖ 25. 4. Setkání na Skočické mýti
❖ 30. 4. Májka (Soběkury, Horušany)

Obec Soběkury, Soběkury 47, 334 01 Přeštice

IČO: 00257222

Evidenční číslo: MK ČR E 19907

Jubilea
V následujících měsících roku 2020 oslaví významná životní jubilea a výročí tito občané našich obcí:
Soběkury

Horušany

LEDEN:
Němec Josef
Duchek Miroslav
Königsmark Václav

LEDEN:
Jindřich Jan
Žižka Jan
Polívková Marie

ÚNOR
Krs Josef
Sedláčková Marie
Kubešová Jitka
Baxová Jaroslava
Fikrle Zdeněk

ÚNOR:
Kalčíková Jarmila
BŘEZEN:
Kaderová Miloslava

ODPADY 2020
Termín, od kdy bude probíhat vybírání poplatků za odpady na rok 2020, bude zveřejněn během ledna
2020.
Jako obvykle v Horušanech (pro horušanské obyvatele a chalupáře) se bude vybírat jeden den a poté
bude možnost platit na OÚ v Soběkurech.
Termín splatnosti poplatku za odpady bude – od daného termínu (který se včas dozvíte z rozhlasu,
z vývěsky a z www stránek obce) do 31. 3. 2020 a to každou středu na OÚ v Soběkurech.

SOBĚBABY
Krásný adventní čas, milí spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem Soběbab v rychlosti zmínila akce, které jsme pro Vás v roce 2019
uskutečnily. Jako první stojí za pozornost tradiční Masopust, který se velmi vydařil.
Dále bych připomněla soutěž pro děti na oslavu jejich svátku, pojatou jako Pevnost Boyard. Dětský den
se dětem i rodičům líbil.
V polovině července jsme si užili již tradiční Zpívanou s doprovodem pana Zapletala. O prase na ohni
se jako každý rok starali Jirka Strejc a Bohouš Punda, za což jim moc děkujeme.
Léto uteklo jako voda a nastal podzim. V listopadu šel obcí oblíbený Lampionový průvod, kde účast byla
hojná.
Adventní období bylo zahájeno Rozsvícením stromku a zpíváním koled. Troufnu si říct, že i bohaté
občerstvení, o které se postarala každá z nás, přispělo k té správné předvánoční atmosféře. Příjemný
podvečer zakončil barevný ohňostroj.
Zdařilý loňský rok je pomalu za námi a blíží se rok nový a s ním další zajímavé akce v naší obci pod
taktovkou Soběbab. Tímto bych Vás všechny chtěla pozvat na blížící se Masopust, který se bude konat
22. 2. 2020.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nás podporují a zároveň popřát krásné vánoční svátky,
bohatého Ježíška hlavně dětem a všem hodně zdraví do roku 2020.
Lenka Šestáková
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SDH Soběkury
Dobrý den milí spoluobčané,
rok 2019 se pomalu chýlí ke konci a my jako sbor dobrovolných hasičů máme za sebou mnoho
vydařených akcí.
Jak už jsem se zmínil ve zpravodaji na jaře, rok 2019 jsme zahájili výroční valnou hromadou, která
byla v hasičské zbrojnici. Koncem ledna jsme pořádali tradiční Hasičský bál s podporou OÚ, kde nám
zahrála kapela pana Žákovce.
Koncem února jsme čistili koupaliště v Soběkurech, oproti minulému roku proběhlo vše hladce a
koupaliště jsme měli včas vyčištěné. Pomáhali jsme obci s dočasným provozem kulturního zařízení v
Soběkurech, kde ukončil svoji činnost dlouholetý hostinský pan Strejc a uspořádali jsme tam rockovou
zábavu s kapelou Agnes rock.
V květnu jsme tradičně přivezli a postavili májku. Akce s večerním občerstvením u ohně trvala až do
ranních hodin. Od května jsme se účastnili mnoha soutěží v kategorii muži a ženy. Ženy se často umístily
na stupni vítězů, zato muži trochu otáleli. Holt jsou ženy prostě lepší.
27.července jsme s podporou obecního úřadu pořádali "Letní slavnosti", kde nám odpoledne zahrála
kapela Hájenka ze Starého Klíčova a večer naše oblíbená kapela Agnes rock. Odpoledne byla účast
slabší a velice nás to mrzelo, ale večer jsme se všichni sešli a akce se opět vydařila.
Chtěl bych poděkovat obci za podporu a všem ostatním složkám za pomoc. Bez nich bychom to
nezvládli. V srpnu 24. probíhal v obci Memoriál Luboše Kadeřábka, se kterým nám pomohl a
občerstvení zajistil TJ Sokol Soběkury.
Začátkem října jsme pořádali Drakiádu, na které jsme ukončili naši závodní sezónu. Začátkem
adventního období naše ženy pořádaly Vánoční jarmark, spolu s rozsvícením stromečku, na kterém se
podílel hlavně ČSŽ - Soběbaby. Nesmím zapomenout na mnoho brigád, které jsme během roku
zorganizovali a hlavně bych chtěl poděkovat všem lidem a složkám, co nám během roku 2019 pomáhali.
Na závěr Vás chci všechny pozvat na sobotu 21. prosince, kdy budeme pořádat Turnaj v karetním
prší v KD Soběkury od 17 hodin. Nesmím zapomenou na Hasičský bál, který bude 25.ledna 2020, na
kterém zahraje opět pan Žákovec. Mojí poslední povinností je za sbor dobrovolných hasičů Vám všem
popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Starosta SDH - Jiří Roud
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Fotky z akcí

11/2019 – Lampiónový průvod (Horušany)

11/2019 - Vánoční dílna (Soběkury)

11/2019 – Rozsvícení stromu a adventní zpívání (Soběkury)

11/2019 – Drátování (Soběkury)

12/2019 – Mikulášská nadílka (Soběkury)

12/2019 – Rozsvícení stromu (Horušany)

12/2019 – Dopis Ježíškovi (Horušany)

12/2019 – Mikulášská nadílka (Horušany)
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Úspěchy našich občanů
Tento rok pro mne byl velmi úspěšný. Na mezinárodním mistrovství České republiky juniorů jsem se
umístil na prvním místě a v seniorské kategorii jsem obsadil 3. místo.
V 1. lize jsem skončil v jednotlivcích na 10. místě a v celkovém pořadí týmů jsme skončili druzí.
Na juniorském mistrovství světa, které se konalo ve Španělsku, jsem skončil na celkovém 21. místě, z
čehož jsem první den obsadil s váhou přes 23 kg a počtem 460 ks chycených ryb 4. pozici. Druhý závodní
den jsem měl špatný los a skončil jsem až na 9. místě.
Zdeněk Polívka

Narození
Jan Tancl z Horušan
měřil 49 cm, vážil 3215 g
narodil se 2. 9. 2019

Upozornění pro rodiče miminek. Opět po nějaké době
upozorňujeme rodiče miminek, že pokud máte zájem o otisknutí
fotografie miminka ve zpravodaji, pošlete fotku miminka, datum
narození a míry při narození na e-mail sobekury@obecni-urad.net.
Nečekejte až Vás někdo vyzve – udělejte to automaticky a údaje
budou otištěny v nejbližším zpravodaji. K nám se údaje o narození
mohou dostat až se zpožděním a některé se vůbec nedozvíme (např.
když matka při narození dítěte nemá trvalý pobyt v jedné z
našich obcí).
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