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JMELÍ
Jmelí hrálo důležitou roli v náboženské tradici u mnoha evropských národů. V předkřesťanském období
lidé věřili, že ztělesňuje symbol života.
Ze stromu jmelí prý Josef vyřezal kolébku pro Ježíška a Římané z kmene stromu vyrobili kříž, na kterém
Ježíše ukřižovali. Patrně i proto se v křesťanské tradici jmelí udrželo jako celosvětový symbol vánočních
svátků.
Málokdo však ví, že pravé štěstí přinese pouze zelené jmelí, které dostaneme zdarma.
oj: TV Nova
Tohle jsou nejznámější pověry kolem jmelí:
1. Zavěšuje se nad stůl a šeptá se přání
Nejznámější štědrovečerní tradicí je zavěšení jmelí nad stůl. To má zajistit štěstí a požehnání, pokud
otec rodiny ráno zavěsí nad štědrovečerní stůl snítku větévek jmelí. Každému se pak splní přání, musí ho
ale zašeptat do plaménku první zapálené svíčky na vánočním stromku.
2. Počet bobulek určuje míru štěstí
Štěstí je ovliněno i množstvím bílých bobulek na jmelí. Čím více jich je, tím bude mít rodina větší štěstí a
bohatství. Jmelí přináší štěstí, ale podle pověr jen to darované.
3. Líbání pod jmelím utužuje vztah
Ze Švýcarska přišel zvyk s líbáním pod jmelím. Partner musí dívku políbit a tím zajistí pevný vztah a
plodnost partnerky. Jako symbol prodejné lásky bylo jmelí věšeno na červené lampy nevěstinců.
4. Chrání před uhranutím a požárem
Jmelí také má chránit před uhranutím,
čarodějnictvím a chrání dům před požárem. Je
znakem odvahy, zdraví a hlavně plodnosti.
5. V půdě zajišťuje dobrou úrodu
Rakouští sedláci jmelí zaorávali do první brázdy, to
mělo pomoci dobré úrodě.
6. Jmelí na dveřích zve k návštěvě
Irové si snítku věsí o Vánocích nad dveře, hostům to
naznačuje, že jsou kdykoliv vítáni a mohou vstoupit
bez pozvání.
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, zastupitelé,
rok se s rokem sešel a my všichni jsme zase o rok starší. Jsou za námi, snad už v době vydání
zpravodaje, tři adventní neděle. Naposledy se v tomto roce, v roce 2017, který bude za pár dní minulostí,
spolu setkáváme formou mého krátkého příspěvku.
V obou obcích proběhly Mikulášské nadílky, rozsvícení vánočních stromečků, posílání přání Ježíškovi
v Horušanech a Vánoční jarmark v Soběkurech. Toho, kdo si zapálil doma první adventní svíčku o týden
dříve, bych s dovolením chtěl upozornit, že první svíčka se zapaluje čtvrtou adventní neděli před 25.12.,
tedy Božím hodem, nikoliv před Štědrým dnem. Když už jsem zmínil datum 25.12., tak nezapomeňte na
tradiční bál, který se koná už desetiletí na Boží hod v Soběkurech. Přijďte se pobavit, zapomenout na
předvánoční shon, který jste absolvovali a protáhnout tělo po štědrovečerním lenošení. K tanci a
poslechu bude hrát populární ,,muzika“, která se pravidelně umisťuje v dechové hitparádě na předních
příčkách. Už třetí vánoce po sobě nás těší svými hity. Ale ještě se vrátím zpátky do předvánočního
období. Naše ratolesti si určitě toto období užívají ze všech nejvíce. Píší přání Ježíškovi a tajně doufají, že
se jim jejich tajná přání vyplní. I já už jsem dal přání za okno, druhý den tam nebylo. Ježíšek? Asi vítr,
nevím…… Ale doufám, že se mi přání vyplní. Na velké dary nejsem, nepovažuji se za materialistu a beru
za vděk teplem od nohou. Vyznávám jiné hodnoty. Těším se na vánoční atmosféru a na to, jak jsou
k sobě lidé milejší, vstřícnější, ohleduplnější a jak se mají nějak více rádi, i když někteří možná jen na oko.
I faleš je jedna z vlastností lidského pokolení.
Nechci se opakovat, ale doufám, že vánoce budou konečně na sněhu, i když na horách se už ve
vyšších polohách spustily vleky a lyžaři si užívají zimních radovánek. U nás to zatím vypadá na bláto.
Myslím, že jakmile se začne chumelit v Horušanech, tak i soběkurští se dočkají sněhové nadílky. Vláhy by
bylo určitě zapotřebí, neboť srážkový deficit z minulých let příroda stále pociťuje a jen těžko se s ním
vyrovnává. Celý ekosystém je změnou klimatického vývoje čím dál více narušen. Co se týče
astronomických jevů, blíží se zimní slunovrat. Už nyní jako by se den prodlužoval. Říká se přeci ,,Lucie
noci upije a dne nepřidá“. Počátkem měsíce ledna už to bude znatelnější a den bude pomalu noc
překrývat, a jak ten čas plyne, je to pořád dokola. Za
zmínku však ještě stojí, že Měsíc se začátkem ledna 2018
bude pohybovat vůči Zemi co nejblíže. Na naší přivrácené
straně Měsíce, mimochodem vždy vidíme jen jednu stranu
Měsíce, budou více patrná takzvaná Moře. Minulé roky si
děti moc sněhu a bruslení neužily. Snad tento rok a začátek
příštího nebude na sníh v naší nadmořské výšce skoupý. I
když na teplotní výkyvy si za poslední léta pomalu
zvykáme.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, si
neodpustím zbilancovat akce, které se podařilo tento rok
dotáhnout nebo rozpracovat. Již koncem minulého roku se
začalo uvažovat o rekonstrukci místní komunikace Na
Dolejší v Horušanech. Komunikace se nechala zaměřit
(polohopis, výškopis) a pracovalo se na odkupu pozemků.
Ne vždy to bylo jednoduché, ale díky vstřícnosti a
pochopení valné většiny občanů se odkup pozemků zdařil
a dotáhl do konce. Nyní se pracuje na studii, abychom ji
začátkem roku představili občanům a každý jí mohl
připomínkovat. Snad se to nebude protahovat a bude se
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moci co nejdříve spustit stavební řízení. Říká se, že po novele stavebního zákona bude vše rychlejší a
snazší. Já osobně tomu moc nevěřím. Když to dobře půjde, tak myslím, že na podzim se začne. Možná i
dříve, ale nechci být přehnaným optimistou. Další akcí, která proběhla, bylo zasíťování nového
stavebního obvodu v Soběkurech. Voda, kanalizace, plyn. Vzhledem k tomu, že pozemky určené pro
zástavbu se za krátkou dobu vyprodaly, jsme museli dostát závazku na jejich včasné zasíťování, aby noví
majitelé pozemků mohli zahájit stavební řízení. Na jedné straně jsme velice rádi, že se venkov
nevylidňuje a občané neodcházejí, na straně druhé je zavazující stálé rozšiřování plochy venkovského
bydlení. S tím je samozřejmě spojená změna územního plánu, na které se začne pracovat v prvním
kvartálu nadcházejícího roku. Čekalo se právě na novelizaci stavebního zákona. Další výzvou pro mne a
zastupitele je zapracovat na vytvoření a rozparcelování stavebního obvodu v Horušanech. Nějaká vize
existuje. V dřívější době byla vytvořena jakási studie, návrh, ale vzhledem k přístupovým možnostem
nebude možné takto pozemky rozparcelovat. Nějaké nápady jsou. No uvidíme. Vše bude záviset na
jednání s majiteli přilehlých pozemků. V Horušanech proběhla také oprava části kanalizace v ulici Na
Dolejší. Ani jsme nečekali takové množství přípojek. Dodavatelská firma vše v rekordním čase zvládla.
V Soběkurech proběhla výměna oken na KD a oprava cesty k vodojemu. Z velké části z dotačních
prostředků Plzeňského kraje. To samé platí i o zmíněné opravě kanalizace. Počátkem září byly
vymalovány obecní objekty (restaurace s přilehlými prostory v Horušanech a KD v Soběkurech. Vše se
stačilo ještě do obou poutí. Určitě už jsem v minulém zpravodaji dodavatelské firmě děkoval.
Upozorňuji, že bilancuji, takže určitě jsem se v minulých číslech zpravodaje o probíhajících akcích
zmiňoval. V Horušanech byla tento rok ještě opravena hráz rybníčku v Lajpcichu s odtokem. Snad už to
vydrží. Začátkem listopadu započaly práce na dalším prodloužení vodovodu a kanalizace v novém
stavebním obvodu v Soběkurech, druhá část. Pracuje se na zokruhování vodovodu, aby v případě
poruchy v Soběkurech, bylo možno zásobovat pitnou vodou Horušany bez nutnosti jejich postavení.
Zbývá postupně vyměnit některá nefunkční šoupata. Za zmínku snad ještě stojí oprava chodníku
v Soběkurech a průtah krajské komunikace III/1823 obcí v Soběkury, který se podařilo domluvit
s krajskými orgány v rekordním čase. Do krajského plánu obnovy komunikací ve vlastnictví Plzeňského
kraje je zadána i komunikace III/1822 směr Merklín. V první polovině roku bychom chtěli opravit místní
komunikaci v Horušanech. Projektová dokumentace se tvoří, pokusíme se o dotaci.
V době psaní tohoto příspěvku sedím na obecním úřadu. Před 16. hodinou začal padat sníh a při
mém návratu z Mikulášské nadílky z Horušan mám obavy, že do rána budou komunikace nesjízdné. Tak
mě napadlo poprosit spoluobčany o trochu shovívavosti při úklidu sněhu. Není nás, myslím zaměstnanců
mnoho a slibuji, že budeme postupně sníh uklízet, jak jen to bude možné. Hlavně pozor na náledí a
ušlapaný sníh. Zvolte si pro chůzi i vhodnou obuv.
V době vydání tohoto čísla našeho Zpravodaje už budeme mít za sebou výběrové řízení na výstavbu
nového vodovodního řadu, vybudování zhlaví a vystrojení dvou nových průzkumných vrtů. Tvorbu
projektové dokumentace provázely od počátku problémy, hlavně s dodržením termínů. Vyvrcholením
byly problémy se stavebním povolením. Jednak z důvodů kapacitních, posléze s neustálým doplňováním
a vyjadřováním se k projektové dokumentaci. Myslím konečně, že do konce roku vše klapne a termíny
dodržíme. Práce by měly započít v březnu příštího roku. Více jak polovina prostředků tohoto projektu by
měla být dotačních. Projekt na výstavbu, pod pracovním názvem víceúčelové (mateřská školka a sociální
byty), zařízení je v pohybu, geometrický plán ověřen, rozdělení pozemku úředně provedeno, jen se
chystám podepsat dodatek ke smlouvě s Diakonií. Vše je předjednáno a podpis by měl být formalitou.
Abych nezapomněl, tak se mi líbilo nebo respektive líbí osvětlení kapličky v Horušanech. Konec
konců to vypadá velmi pěkně, když jsou památky osvětlené. Škoda, že kaplička v Soběkurech zatím
osvětlená není, i když před časem bývala. Co se stalo? Nevím. Povedlo se alespoň po dlouhých letech
obnovit osvětlení uvnitř.
Od 10/12 2017 došlo ke změně i úpravě jízdních řádů ČSAD autobusy Plzeň a. s. Změny organizuje
firma POVED s. r. o., což znamená Plzeňský organizátor veřejné dopravy. Nové, respektive upravené
jízdní řády jsou již vylepené na autobusových zastávkách. Nově jsou zavedeny víkendové spoje na trase
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Merklín- Plzeň . V pracovní dny ve 20.21 hod. ze Soběkur na Plzeň a ve 22.30 hod z CAN do Soběkur . Ve
23.06 je v Chlumčanech a 23.19 hod v Soběkurech. Přes Horušany jezdí více spojů na Přeštice, ale do
Soběkur se povedlo na žádost přidat ještě jeden spoj směr Přeštice a z Přeštic a to: 12.47 hod. ze
Soběkur do Přeštic a zpět z Přeštic nám. 16.23 hod. Tento spoj jede i od vlaku v 16.20 hod. ze žel. stanice
Přeštice. Takže spojení do a z Přeštic se zlepší. Doufám, že ho občané budou využívat. V Horušanech se
změnily některé časy v odjezdech, ne vždy k lepšímu, ale spojení na Plzeň přes Přeštice je dobré. Od 1/1
2018 jsou také plánované změny ve slevách jízdného. Vzniknou dvě slevové kategorie. První slevu, 75%
ze základního jízdného, mohou nově využívat žáci/děti do 15 let. Druhou slevu, 50% ze základního
jízdného, mohou využívat studenti od 15 do 26 let, starobní a invalidní důchodci, držitelé zlaté Jánského
plakety, váleční veteráni, osoby na mateřské/rodičovské a osoby starší 65 let. Navíc budou slevy u
žáků/dětí a studentů uznávány i o prázdninách a víkendech a při cestách mimo trasu škola – bydliště.
Dalším tématem jsou odpady. Svozová firma plošně zdražila své poplatky za služby. Díky dobré
politice v předchozích letech se nám podařilo ceny udržet, ačkoliv jsme uvažovali o snížení poplatků.
S cenami na svozy komunálního odpadu jsme se dostali zpět na ceny z roku 2013. V roce 2014 se nám
podařilo koncem roku vyjednat lepší podmínky, ale nyní už to bylo neudržitelné. Takže stručně řečeno,
poplatky za odpady se na osobu nebo nemovitost nemění a jejich výše je 700,-czk/rok. O výši vodného a
stočného jednáme. V této době ještě nevím přesnou částku, ale neměla by se příliš lišit od roku 2014.
S vodným hýbou převážně ceny energií a zvyšování mezd. Co je mi známo, máme jedny z nejnižších cen
ve svém širokém okolí.
Když bych chtěl zbilancovat uplynulé tříleté období, tak bych tento příspěvek byl mnohem delší.
Nezačínalo se nám lehce. Vzhledem k finanční situaci a závazkům k dodavatelům, a abychom se
nezadlužili, jsem měl obavy. Přesto jsme vše zvládli. Na další plánované i neplánované akce jsme
připraveni, i když se neobejdeme bez dotací. V klidu mohu konstatovat, že naše finanční prostředky jsou
nyní v dobré kondici. Snažíme se pracovat na smysluplných a potřebných projektech, které někdy
vzniknou za pochodu a nebyly zrovna součástí našich plánů.
Závěrem bych chtěl všem občanům popřát příjemné prožití vánočních svátků, hlavně hodně zdraví a
vše nejlepší v novém roce. Všem mým kolegům, zastupitelům a zaměstnancům děkuji za dobře
vykonanou práci a těším se na další spolupráci v příštím roce, v roce 2018.
Jiří Roud

Informace pro občany
Prosíme občany, aby v případě, že bude sněžit, parkovali automobily na svých dvorcích. Usnadníte tím
práci pracovní četě při úklidu komunikací.
Dále připomínáme, že v případě uzavření sňatku nám nejsou na úřad tyto údaje poskytovány. Pro
jednotlivé údaje si musíme „sáhnout“ do registru v případě, že se o sňatku „náhodou“ dozvíme. U pánů
to zase takový problém není, ale u ženy se většinou změní příjmení a pokud o sňatku nevíme – je pak
vedena v evidenci pod původním příjmením.
Dále pokud se Vám narodí miminko a víte, že máte zájem o uveřejnění ve zpravodaji, dejte na úřad
vědět. Můžete rovnou na e-mail sobekury@obecni-urad.net, zaslat fotografii s datem narození a mírami
při narození.
Údaje o narozených dětech se k nám sice dostanou, ale chodí delších časových intervalech. Pokud
budete tedy čekat až Vás kvůli uveřejnění ve zpravodaji oslovíme, může se stát, že k uveřejnění ve dojde
s delší časovou prodlevou.
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 podzimními
kulturními akcemi, které v našich obcích proběhly.
Velice zdařilá akce se konala v Horušanech dne 14.10. s názvem C.K. kuchyně aneb jak vařily naše
babičky. Pro ty, kteří tuhle akci neznají, trošku objasním. Jde o kulinářskou soutěž. Ti, kdo rádi vaří,
smaží, pečou či zavařují, mohli do Kulturního zařízení v Horušanech přinést do soutěže své výtvory.
Nejlépe utvořené dle receptů našich babiček či prababiček. Soutěžilo se v pěti kategoriích:
1. likéry, vína, džemy a kompoty. 2. polévky. 3. masová jídla. 4. bezmasá jídla. 5. sladkosti.
Když se sešly na stolech všechny dobroty, odborná porota v čele s Bc. Miroslavem Kubcem
(prezidentem) Asociace kuchařů a cukrářů České republiky) vyhodnotila nejlepší díla a vyhlásila vítěze
jednotlivých kategorií. Vítězové si odnesli domů pěkné hodnotné ceny.
Akci doprovázela živá hudba. Všichni se dobře bavili.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům této akce, zvláště pak děvčatům
Horušanského sdružení, které si daly velkou práci s velice kvalitní stylovou výzdobou a s perfektní
organizací. Nezapomeňte se podívat na fotky z této akce, můžete je najít opět na webových stránkách
naší obce.
http://www.sobekury.cz/fotografie/horusany/2017/ckkuchyne/
V listopadu se v obou obcích konaly tradiční lampiónové průvody. Sešly se převážně děti se svými
rodiči či prarodiči a za doprovodu veselé hudby se prošly s rozsvícenými lampióny. Na konci trasy na děti
čekala sladká odměna. Rozzářené lampióny rozveselily ponurý listopadový večer, nádherná podívaná.
Milovníci divadla mohli 19.11. v KD Soběkury shlédnout divadelní představení s názvem Nejkrásnější
válka v podání ochotnického kroužku z Lužan. Divadlo probudilo zvědavost nejen u obyvatel Soběkur, ale
i u občanů z okolních vesnic. Sál kulturního domu byl po dlouhé době zcela zaplněn. Dobrovolné vstupné
podpořilo klienty Stacionáře Soběkury a Diakonie Západ. Diváci si hru užili, byla zábavná a vtipná.
Tradiční vánoční aranžování v Horušanech se letos konalo v sobotu 25.11. Opět se zde sešlo mnoho
občanů, kteří si za příjemné vánoční atmosféry mohli posedět s přáteli či nakoupit si domů pěkné
vánoční výtvory.
V neděli 26.11., se konala v zasedací místnosti OÚ v Soběkurech Vánoční dílna pro děti - vánoční
pískování obrázků s paní Renatou Wolfovou. S touto technikou se děti seznámily již na velikonoční dílně.
Oblíbily si ji nejen děti, ale i jejich rodiče. Sešlo se nás hodně, každý si domů odnesl krásný barevný
obrázek.
Na tradičních prosincových Mikulášských besídkách si v obou obcích děti zatančily a zasoutěžily s paní
Naďou Květoňovou ze skupiny Asfalt.
Organizátorům všech akcí srdečně děkuji za dobře vykonanou práci. Přeji Vám hodně energie a
nápadů do dalších let.
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 klidné pohodové Vánoce a šťastný nový rok.
Mgr. Romana Tykalová

Akce 12/2017 - 3/2018
 25. 12. Šipkařský ples – KD Soběkury
 27. 1. Hasičský ples – KD Soběkury
 2. 2. Tvoření z pedigu – zasedací místnost OÚ Soběkury
 17. 2. Masopust (průvod + zábava v KD Soběkury) – pořádají Soběbaby
 3. 3. Dětský maškarní ples – KD Soběkury
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
Ligové soutěže
KD Soběkury - C liga Plzeňsko – jižní divize
Tabulka – průběžné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

Hrášci Klatovy

9

9

0

0 0 0 0 128 : 34

277 : 118

27

2.

Sušice

9

7

0

0 0 2 0 102 : 60

219 : 157

21

3.

Ošklibar Plzeň

9

5

0

0 1 3 0 88 : 75

219 : 174

16

4.

BSOD 334 01 "Z" Přeštice

9

3

2

0 0 4 0 74 : 90

188 : 212

13

5.

Saint Tropez 22 Plzeň "B"

9

4

0

0 1 4 0 71 : 92

172 : 216

13

6.

Mistři vrhu Nepomuk

9

2

0

0 1 6 0 70 : 93

168 : 207

7

7.

KD Soběkury

9

1

1

0 1 6 0 61 : 103 160 : 230

6

8.

Podbrdští medvědi Vlčice

9

1

1

0 0 7 0 58 : 105 152 : 241

5

Tým KD Soběkury bojuje v dalším ročníku ligové soutěže Plzeňského kraje. Výsledkově se týmu
příliš nedaří a tak je téměř jasné, že v nadstavbové části ligového ročníku nás čeká prolínací soutěž, ve
které se čtyři nejhorší týmy C-ligy utkají se čtyřmi lepšími týmy z D-ligy o zachování příslušnosti v C-lize
pro další ročník.

ZomBee Soběkury - ženská liga Plzeňsko a Chodsko
Ženské ligové soutěže v ročníku 2017/2018 se bude účastnit 8 týmů. Soutěž teprve začne a tak zatím
můžeme našim děvčatům jen popřát, ať se jim daří co nejlépe a ať šipkařský klub i obec Soběkury co
nejlépe reprezentují. Rozpis soutěže je zveřejněn na webových stránkách obce.

Narozeninový šipkový turnaj
Pořádání turnaje pro dospělé jsme letos spojili s oslavou životního jubilea předsedy a jednoho ze
zakladatelů ŠK KD Soběkury Vladimíra Strejce, který v říjnu oslavil své 60. narozeniny. Turnaje se
zúčastnilo 20 hráčů a v pohodové atmosféře se odehrály pěkné boje, z nichž nakonec vítězně vyšel
reprezentant ŠK KD Soběkury Víťa Fišer. Na druhém místě se umístil bývalý hráč ŠK KD a dnes hráč BSOD
Přeštice Vladimír Pluhař, cenu za třetí místo si do Křimic odvezl Zdeněk Růžek. Vloženou soutěž žen pak
vyhrála hráčka ZomBee Soběkury Mirka Hodanová.

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Vánoční bál 2017
Jako každý rok pořádáme 25. prosince
od 20:00 v KD Soběkury vánoční Šipkařský bál,
na který všechny srdečně zveme. K tanci a
poslechu bude hrát stejně jako v minulých
letech Malá muzika Nauše Pepíka, pro
návštěvníky bálu bude připravena tombola i
dámská volenka a další doufám, že dobrá a
hodnotná zábava.
Podrobnější informace o šipkových
soutěžích, týmech atd. lze nalézt na
internetových stránkách www.sipky.org.
Informace o šipkařském klubu můžete nalézt na internetových stránkách Obce Soběkury.
Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák

Jubilea
Soběkury
16.1. Řezáčová Marie
20. 1. Vlasák Ivan
3. 2. Krs Josef
27. 2. Tesařová Pavlína
22. 3. Hodanová Jiřina
24. 3. Smolíková Jaroslava

93 let
50 let
92 let
91 let
60 let
50 let

Výročí sňatků Soběkury:
10. 2. Jiří a Helena Malíkovi

50 let

Horušany
5. 1. Bezděková Anna
16. 1. Polívková Marie
9. 2. Konůpková Růžena
9. 3. Polívková Zdeňka
15. 3. Vítek Vlastimil
26. 3. Tomanová Miloslava

96 let
92 let
75 let
70 let
85 let
75 let

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

Nahoře a vpravo: 10/2017-C.K.Kuchyně v Horušanech
Dole: 10/2017: Drakiáda v Soběkurech

Dole: 11/2017: Divadlo-KD Soběkury

Nahoře vlevo: 11/2017 – Lampiónový
průvod v Soběkurech
Nahoře uprostřed a vpravo: 11/2017 –
Lampiónový průvod v Horušanech
Vlevo a vpravo: 11/2017 Vánoční aranžování
v Horušanech

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

Nahoře uprostřed:
opravený křížek u
Přestavlk
Nahoře vpravo:
opravený křížek u
bývalého JZD
v Soběkurech
Nahoře vlevo a dole
vlevo: 10-11/2017 –
oprava krajské
komunikace
v Soběkurech.
Vpravo: kanalizace
v Soběkurech odkrytá
při opravě komunikace
(na návsi)

Narození
Alex Bouřil
Narodil se: 8. 11. 2017
Měřil: 51 cm
Vážil: 3500 g

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

