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SLOVO STAROSTKY
Hezký podzimní den, vážení spoluobčané,
zdravím Vás na tomto místě naposledy v tomto volebním období, které nepředstavitelně uteklo.
Asi to bylo i tím, že jsme na rozjímání neměli se zastupiteli naší obce moc času.
Protože se kdosi, kdo nemá dostatek informací a jehož záměrem je mást a upozornit na svoji
důležitost, snaží našim občanům podsouvat své smýšlenky a nepravdy, připravila jsem pro Vás tabulku o
čerpání dotací v letech, kdy jsem starostkou obce. Uvedla jsem pro Vaši orientaci i stav financí na
běžném účtu na počátku 1. volebního období, na jeho konci, a na konci současného volebního období.
Nejsou v ní uvedené běžné náklady na údržbu a chod obce. Záměrem je seznámit Vás s dotacemi,
které jsme dostali mimo rozpočtové určení daní, které dostává obec od státu a s tím, kolik jsme do
majetku obce investovali za obě uplynulá volební období. V roce 2013 jsme si vzali úvěr na kořenovou
čistírnu odpadních vod v Soběkurech ve výši 3 miliony korun. Vybírali jsme z 5 nabídek peněžních ústavů
a vybrali jsme ten, který byl dle našeho názoru nejlepší. S nízkými náklady a s dobou splatnosti na 10 let.
Výše splátek by neměla omezit budování v naší obci. Nyní, po zaplacení kořenové čistírny, máme na
běžném účtu 4 miliony korun. To byl také náš záměr, abychom měli naše prostředky na dofinancování
dotací na místní komunikace nejprve v Horušanech, kde vydáme letos 1 milion korun. Počítám, že z
rozpočtového určení daní minimálně 1 milion ještě letos dostaneme. Příští rok bychom vše podřídili
modernizaci MK v Soběkurech a výměně kanalizace v nové ulici. Ten kdo buduje, tomu nenarůstají
peníze na účtu, ale při posuzování výše konta je třeba vidět, co se dělá a zda je to pro dobro obce.
Výčet provedených akcí je opravdu obsáhlý a my se nemáme opravdu za co stydět. Chci moc
poděkovat všem, kteří byli v minulých komunálních volbách volit a díky nimž vzniklo naše současné
zastupitelstvo obce. Sešla se nám ve vedení obce skupina lidí, kterým záleží na dalším rozvoji našich
vesniček. Nikdo se nad nikoho nevyvyšoval, nikdo nechytračil a vždy byl odsouhlasen záměr, který má
prospět všem. Sám člověk nezmůže nic, ale když se sejdou lidé se stejným záměrem, tak jsou výsledky
vidět. Na hádání v zastupitelstvu není čas a je to zbytečné plýtvání silami nás všech.
Také děkuji z celého srdce všem, kteří pro obec pracovali a tím nám pomohli naše záměry
uskutečnit. Děkuji všem, kteří dbají o pořádek kolem svých obydlí, není to pro nás pro všechny
samozřejmostí.
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Nelíbí se mi zbytečné jitření vášní a věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistí a ješitností některých
našich občanů.
V obou předchozích volebních obdobích moje volební strana měla motto, že vedení obce není o
převzetí moci, ale o převzetí velké zodpovědnosti. A to platí i pro tento okamžik: zodpovědnost pro
zvolené představitele v zastupitelstvu, ale i pro občany obce, kteří je svým hlasem ve volbách podpoří.
Řekla bych, že ta občanská zodpovědnost, vzájemná ohleduplnost a tolerance má trochu trhliny. To
je mi líto a hlavně nás umanutost některých našich spoluobčanů stojí dost peněz a zbytečně
vynaložených sil. Je opravdu smutné, když člověk, kvůli kterému obec z jeho rozmaru vynakládá peníze,
mává kolem sebe obecním rozpočtem a rád by poukazoval na špatné hospodaření.
Vážení spoluobčané a naši voliči. Věřím a budu velice ráda, když Vás půjde co největší počet k
volebním urnám v letošních komunálních volbách. Věřím ve Vaši dobrou volbu pro tuto obec a děkuji
Vám za to, že jsem díky Vám mohla v uplynulých osmi letech pracovat pro dobro nás všech. Moje
náročná práce pro mne byla opravdu velkým naplněním a přinesla mi úžasný pocit seberealizace. A
protože nás ve škole učili, že základem státu je obec a základem obce je rodina, musím na závěr
poděkovat mojí rodině za trpělivost a pochopení pro moji práci. Dost často to nebylo vůbec lehké a
jednoduché, protože nikdy není člověk dost
připravený na lidi, kteří vědí všechno, hned a
nejlépe.
Dnes najdete ve Zpravodaji výčet akcí, které
jsme řešili v období od hodnotící schůze, která
byla v polovině volebního období. Prezentace
fotografií těchto činností bude uvedena na
webových stránkách obce. Opět je to dle mého
soudu úctyhodný seznam činností, které jsme
společně řešili.
Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za
to, že jsem se také díky Vám stala finalistkou
v soutěži o udělení titulu „Nejlepší starosta
roku“, vyhlášenou Svazem měst a obcí ČR na
závěr tohoto volebního období, kterou zaštítil
prezident naší republiky pan Miloš Zeman. Nejdůležitější na této skutečnosti je to, že o dobré práci v
naší obci vědí i na Pražském hradě.
S přáním hezkého podzimu
Miroslava Vítková, starostka obce

NAROZENÉ DĚTI

Sofie Kalčíková z Horušan
měřila 50cm, vážila 3320 g
narodila se 11. 9. 2014
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás již v téměř podzimním čase nejen pozdravil, ale také Vás informoval o pracích,
které byly v posledním období provedeny.
Domnívám se, že si sami při svých procházkách, které Vám umožní každodenní shon, všimnete úprav,
jakým je sekání trávy, osazování nové zeleně, zlepšování stavu komunikací, úprava cest k vodárně,
k chatám nebo také cesty k Horušanskému dvoru. Z těchto komunikací byla pomocí železných žlábků
odvedena dešťová voda, která způsobovala opakovanou erozi a tím i nutnost stálých oprav.
Rovněž byla opravena cesta ke hřbitovu.
Každodenní činnost pracovníků obecního úřadu, kteří vykonávají úklid veřejných prostor v obou obcích,
je znatelná na každém kroku a přispívá nám všem ke klidu a snad i spokojenosti.
V minulém období jste se mohli zúčastnit projednávání budoucí možné úpravy infrastruktury obce
(obecních komunikací, chodníků). Přes počáteční problémy se postupně našlo společné řešení.
Vážení spoluobčané, ve volebním období, které pomalu končí, bylo uskutečněno mnoho. Snad si každý
z Vás udělal nebo udělá úsudek a názor, zda je to málo nebo mohlo být vykonáno více. Je jen na Vás,
abyste při budoucích volbách vyjádřili své rozhodnutí a zvolili si zastupitele Vás občanů našich obou obcí.
Je jen na Vás, zda přijdete k volbám a vyslovíte se tak, aby činnost nového zastupitelstva byla v zájmu
nás všech.
Zdeněk Baxa, místostarosta obce

Akce, práce 2013 -2014
2013:
- Oprava výlohy na prodejně v Horušanech
- Čištění parket a oprava pódia – sál Horušany
- Čištění koupaliště - Soběkury
- Kácení stromů u hřbitova a na návsi v Soběkurech
a následně vysázení nové zeleně
- Oprava WC na OÚ v Soběkurech
- Nové dveře v hasičárně
- Přístřešek na dříví u hospody v Horušanech
- Oprava cesty u chat v Soběkurech
- Nový plot v Diakonii
- Ohrada pro toulavé psy
- Nový chodník v Soběkurech směr Otěšice
- Oprava chodníků a veřejných prostranství
v Soběkurech (chodníky nová ulice, ulice u
bytovek, prostranství před hasičárnou)
- Další běžné práce jako: ořezávání větví,
sekání trávy, štěpkování, úprava zeleně atd.

2014:
- Přeložka sloupů s el. vedením v Soběkurech
- Obnova zeleně na dětských hřištích a v
jejich okolí, Soběkury a Horušany
- Vystrojení vrtu v Soběkurech
- Čištění Dnešického potoka
- Úprava silážní jámy v Soběkurech
- Oprava vodojemu a vrtů v Soběkurech
- Osázení další zeleně na návsi
- Oprava cesty ke hřbitovu
- Stavba kořenové čistírny odpadních vod
v Soběkurech
- Rekonstrukce místních komunikací v
Horušanech
- Oprava kanalizace v Horušanech
- Cesta ke KČOV v Soběkurech
- Další běžné činnosti jako v roce 2013
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Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů
„Za další rozvoj obce Soběkury“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Miroslava Vítková
Dušan Oberdörfer
Stanislava Königsmarková
Ivan Vlasák, Ing., Bc.
Roman Kindl
Josef Voller ml.
Jaroslava Baxová, Mgr.
Václav Kalčík ml.
Tomáš Váchal
Libor Štolcpart
Zdeněk Baxa, Ing.

starostka
místostarosta
předsedkyně kulturní komise Horušany
předseda finančního výboru
předseda komise životního prostředí
předseda kontrolního výboru
předsedkyně kulturní komise Soběkury
člen komise životního prostředí
člen komise životního prostředí
člen finančního výboru
člen kontrolního výboru

Vážení spoluobčané, oslovuji Vás jménem našeho sdružení nezávislých kandidátů pro blížící se volby
do zastupitelstva obce Soběkury.
Vzhledem k tomu, že uplynulé volební období se nám spolu dobře spolupracovalo, rozhodli jsme se v
zájmu dalšího rozvoje naší obce s některými současnými zastupiteli o vytvoření společné kandidátky za
obě naše vesničky. Provedli jsme nepatrné omlazení a přibrali jsme k sobě nové tváře, které by nám svojí
odborností v civilním životě mohly být v našem rozhodování nápomocné. Hlavním kritériem při výběru
kandidátů pro mne byla občanská bezúhonnost, aktivní zapojení v některé ze složek v obci, šikovnost,
pracovitost a vztah ke svému i obecnímu majetku a ke spoluobčanům.
Naším zájmem je nadále v plné šíři pokračovat v aktivitách, které připravilo současné zastupitelstvo
obce. Budeme se i nadále řídit Strategií obce, která má za cíl zajistit pro naše občany příjemné místo pro
život. Připravujeme projekt k posílení kanalizace na návsi v Soběkurech a postupně budeme připravovat
projekty na modernizaci kanalizace v celé obci. Připojíme oba vrty na pitnou vodu.
Budeme řešit přípravu nového stavebního obvodu v Horušanech a v případě potřeby rozšíříme
inženýrské sítě i ve stavebním obvodu v Soběkurech. Budeme i nadále vydávat tento Zpravodaj pro
zlepšení informovanosti našich občanů.
Dále jsme připraveni:
- přivítat mezi námi naše nové občánky
- pokračovat v pořádání akcí pro děti
- pořádat setkání důchodců
- vzpomenout významných jubileí našich spoluobčanů
- v roce 2015 uspořádat setkání rodáků v obou obcích
- podporovat činnost společenských organizací v obci
- dbát o zajištění kulturního vyžití pro všechny naše občany
- po modernizaci místních komunikací se přihlásit do soutěže o udělení titulu
„ Vesnice roku 2016“.
- řádně pečovat o majetek naší obce k prospěchu všech našich obyvatel
- chránit naše životní prostředí a dbát na jeho čistotu
- usilovat o modernizaci místních komunikací, na které se dosud nedostalo
- žádat o získání dotací na naše záměry
Ostatně naši práci znáte a myslím si, že jste se přesvědčili, že dané slovo plníme.
Přejeme Vám šťastnou volbu pro klidný život všech obyvatel naší obce.
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E
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Místo vyhrazené pro kandidátku č. 2
Vážení spoluobčané,
tato stránka byla v dnešním obecním Zpravodaji vyčleněna pro druhou kandidující stranu, kterou je
„Sdružení nezávislých kandidátů“. Přestože byli vyzváni, neprojevili zájem.
Zjistila jsem, že někteří vyvolení našli ve schránkách dopis jakéhosi „Sdružení nezávislých kandidátů
Soběkur a Horušan“. Nejprve jsem si myslela, že si z nás chce dělat někdo legraci, ale na konci stránky
jsou vypsaná jména našich kandidujících občanů na druhé kandidátce.
Začínají tím, že ani neví, jak se jmenují. A pokračují úplně ve stejné rovině a na stejné úrovni.
Cituji :
1. Připravit realizaci v rozpracovaných stavebních obvodech v Horušanech a Soběkurech
inženýrských sítí v nezbytně nutném rozsahu.
No není to moc srozumitelné, ale asi by rádi připravili k prodeji stavební pozemky, které jsme v minulém
volebním období vykoupili. Ano blíží se doba, kdy cena těchto pozemků bude stoupat, protože již
probíhá stavební řízení na obchvat Přeštic. V Horušanech nemáme zatím projekt, ale přípravou
stavebního obvodu se budeme vážně zabývat. I nadále budeme chtít uchovat podmínky na předkupní
právo obce, aby s nimi nemohl nikdo obchodovat a neobohacoval se na úkor obce.
2. Dokončit pouze smysluplné rozpracované projekty.
A které to, prosím, jsou? Nemám pocit, že bychom dělali se zastupiteli něco, co nebude sloužit do
budoucna našim občanům. My je zase chceme všechny dokončit.
3. Snížit poplatky za vodné a stočné.
Převzít provoz vodovodu a kanalizace do správy obce s dozorem oprávněné osoby.
Laický pohled a od některých členů Vaší kandidátky obehraná písnička. Víte, z čeho je tvořena cena
vody? Víte, kolik korun naše obec ročně ze svého rozpočtu dává na údržbu a modernizaci vodní
infrastruktury? Vyjmenujte mi jednu obec z okolí, která má nižší vodné a stočné než máme my. Že stál
m3 4,- Kč a teď skoro 40,- Kč? Jeden metr čtvereční stavební parcely od obce také stál 3,- Kč a za kolik se
dá prodat teď? My ho prodáváme zatím za 485,- Kč. Časy se mění. Už nemáme Místní národní výbor - a
to nechci hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně. To nechám na každém zvlášť. Jen chci upozornit, že
jsme se kamsi posunuli a platí dnes jiná pravidla a zákony.
4. Snížit poplatky za odvoz odpadů a zajistit možnost volby vyvážení.
Tak, jak to bylo dříve, tj. 1x měsíčně, 1x za 14 dní, 1x týdně.
Cílené zvýhodnění občanů, kteří řádně třídí odpad.
A co uděláme s těmi z Vaší strany, kteří se chlubí tím, že netřídí? S ohledem na výsledky budeme
snižovat poplatek na občana na 900,- Kč. No a uvidíme, co nám naši zákonodárci připraví. Budeme řešit
možnost vyvážení stavební suti do sběrného dvora. Problém se snažíme řešit dva roky. Zákon je daný a
výše uvedené sliby jsou plané. Nic není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Ukázněnost nás všech a kladný vztah k životnímu prostředí je tou nejlepší cestou.
5. Zamezení dalšího nesmyslného zadlužování obce a ukončení zbytečných investic nejen
do betonových chodníků.
Úvěr 3 miliony vysvětluji na jiném místě. Takže, vážení, budeme chodit po starých rozbitých chodnících
a co nám ještě zruší, to uvidíme.
6. Veřejné projednávání všech investičních záměrů v obci.
Nic jiného neděláme, jen postup nechte laskavě na nás.
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7. Zprůhlednění výběrových řízení na investiční akce.
Hospodaření s finančními prostředky v obci.
Trvalé zveřejňování na internetových stránkách obce.
I v tomto případě dodržujeme zákon. Máme stálou výběrovou komisi, která přebírá uzavřené obálky s
nabídkami firem. Jo, a že vyhrává Roman Novotný?! To je tím, že kdyby měl někdo jiný nižší nabídkovou
cenu, tak by to vyhrál on. A kdyby Roman znal ostatní nabídky, nemusel by být mnohdy až o 200 tisíc
levnější než firma, která se umístila hned za ním. Klidně by si mohl dát cenu nižší třeba o 20 tisíc, co
říkáte?
Výsledky vyvěšujeme nejen na webových stránkách obce, ale i na obecních vývěskách. Klidně se může
kdokoli z Vás zúčastnit výběrového řízení jako člen výběrové komise. A potom budu ráda, když zkušenost
budete šířit dál, abyste přesvědčili pochybovače a pomlouvače, kteří nás podezírají z toho, čeho jsou
schopni sami. O hospodaření se zmiňuji na jiném místě.
8. Nadále podporovat aktivně působící nezávislé složky v obou obcích.
Vážení, ještě tu nemáme ochotnický soubor. Myslím to smrtelně vážně. Po vystoupení na soběkurské
návsi k modernizaci místních komunikací si myslím, že tu máme minimálně jednoho adepta na
principála. Ale pomocníci by se našli. Na podporu této činnosti bychom určitě se zastupitelstvem peníze
našli. A opět si myslím, že by nebyly zbytečně vynaložené.
Závěrem bych Vám chtěla připomenout, že jsme nemuseli řešit do daleké budoucnosti ani výši
poplatků našich občanů, ani čerpání dotací. Podívejte se na internet, kolik dnes vydělává horušanská
elektrárna. Uvědomte si, když umíte tak dobře počítat, že jste tuto obec připravili svým rozhodnutím
v minulém volebním období o 70 milionů. A to se jako vždy držím velice při zemi. Takže, pánové, myslím
si, že už jste nám toho předvedli dost.
Vše založené na zlobě, závisti, nenávisti a vypočítavosti je předem určeno k zániku.
Tak jako Vy věřím v moudrost našich voličů.
Miroslava Vítková

10. 10. 2014: 14.00 – 22.00 hod
11. 10. 2014: 8.00 – 14.00 hod
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Povinnosti správce vodovodu a kanalizace
Co očekává vlastník vodohospodářské infrastruktury od svého provozovatele? Především bezchybné
zajištění dodávek pitné vody a odvádění vody odpadní za rozumnou cenu. Zároveň i to, že na sebe
převezme veškerá rizika spojená s těmito činnostmi. Škála činností a úkonů provozovatele je velmi
široká, o naprosté většině z nich odběratelé vůbec nevědí.
V poslední době se objevily myšlenky na zajištění provozování obecního vodohospodářského majetku
vlastními silami. Hovoří se hlavně o možnosti mít nižší ceny pro vodné a stočné. Je to však reálné? Má si
obec provozovat svůj vodohospodářský majetek sama? Jsem přesvědčená, že to není vhodná cesta.
Co všechno bychom museli dělat, pokud bychom se rozhodli starat o vodohospodářský majetek sami?
Pokusím se o výčet základních činností:






Zajišťovali bychom sami odstraňování poruch a havárií včetně náhradního zásobování pitnou
vodou. K tomu bychom museli mít zajištěnou nepřetržitou havarijní službu vybavenou patřičnou
technikou, lidmi a materiálem. Část nezbytných činností bychom přesto museli nakupovat,
protože bychom si nemohli dovolit pořídit extrémně drahé vybavení - mám na mysli například
vyhledávání poruch na vodovodu nebo čištění a monitorování kanalizace.
Museli bychom od odběratelů vybírat vodné a stočné, uzavírat smlouvy o dodávkách pitné vody
a odvádění vody odpadní a zajišťovat cejchování, opravy, výměny a odečítání vodoměrů. Nesli
bychom riziko nedobytných pohledávek od neplatičů. Na to bychom opět potřebovali lidi a
techniku.
Museli bychom vést veškeré výkaznictví a plnit všechny zákonné povinnosti (hlídání kvality vody,
revize zařízení, atd.) a hradit pokuty při jejich případném nesplnění.

Zavedená externí provozovatelská firma má potřebné vybavení, zkušené odborníky a má výhody ve své
velikosti. Nakupuje ve velkém materiály, techniku i energie, pořídí je tudíž výrazně výhodněji, než jsme je
schopni nakupovat my. Náklady na pracovníky firmy jsou hrazeny z více provozovaných lokalit, mohou si
proto udržet svou odbornost. Firma si většinu činností zajišťuje vlastními silami, na nás přenášené
náklady jsou tak nižší, než je běžné na trhu. Za své služby si firma bere zisk, jsem však přesvědčena, že
úspory v nákladech tento zisk výrazně převyšují. Náš externí provozovatel nám v rámci své činnosti navíc
poskytuje cenné poradenství, například v oblasti dotací a přípravy a realizace investic. Výsledkem podle
mého úspěšné spolupráce je příznivá cena pro vodné a stočné, která patří mezi nejnižší v okolí, jak
dokládá tabulka, kterou najdete na konci stránky.
Souhrn povinností provozovatele vodovodu a kanalizace, si můžete přečíst ve vývěskách a na
následujícím odkazu na www stránkách obce:
http://www.sobekury.cz/urad-obce/urednideska/povinnosti-provozovatele-kanalizace-445.html
Miroslava Vítková
Ceny vodného a stočného ve vybraných lokalitách v roce 2014 (bez DPH)
Pevná složka (pro
Vodné
Stočné
Celkem
vdm Qn 2,5 Kč/rok)
Soběkury 22,13
12,38
34,51
Merklín
23,51
23,50
47,01
300
Přeštice
41,17
40,13
81,30
Chlumčany 20,91
26,98
47,90
Švihov
19,70
19,70
39,40
Stod
41,29
24,23
65,52
Dnešice
23,48
26,09
49,57
Skočice
41,17
40,13
81,30
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E
19907
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JUBILEA NAŠICH OBČANŮ

Soběkury
5. 10. Piskáček Miroslav
22. 10. Baumrukrová Anežka
25. 10. Kadlecová Milena
24. 12. Vacík Václav

60 let
90 let
60 let
60 let

Horušany
2. 10. Šlehoferová Marie
23. 10. Levorová Jitka
25. 11. Šindlerová Jaroslava
17. 12. Kráčmar Jiří
25. 12. Kuneš Miroslav

60 let
60 let
65 let
65 let
91 let

AKCE 10 - 12/2014
17. 11. Lampiónový průvod - Soběkury
30. 11. Adventní zpívání – Soběkury
6. 12. Mikulášská nadílka - Soběkury
7. 12. Mikulášská nadílka - Horušany
25. 12. Šipkařský ples – Soběkury

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E
19907
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Hospodaření obce Soběkury v letech 2007 - 2014

Stav na
BÚ
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
Součet

9.100.000

4.000.000

2014

Součet
z toho

Dotace

Oprava MK u Pokorných
Projekt na KČOV Horušany
Czech POINT
Obnova lesa
Obnova lesa
Kanalizace Soběkury náves
Oprava cesty ke hřbitovu
Projekt kanalizace Horušany
Czech POINT
Obnova lesa
Ekologické projekty
Kanalizace Horušany
Soběkurská náves
Dětská hřiště
Autobusové zastávky

400000
100000
70000
17000
12000
1500000
600000
25000
70000
45000
210000
1400000
440000
600000
800000

200000
50000
50000
13000
8000
1100000
280000
12000
58000
35000
105000
500000
260000
428000
557000

6289000

3656000

644000
604000
95000
56000
730000
540000

568000
165000
25000
23000
300000
220000

1200000
6700000
5000000

600000
5700000
1170000

384000

264000

15953000

9035000

6918000

22242000
3300000
4300000

12691000
0
0

9551000

20072010

2013
2014
2014

Součet
2012
2011

Celkem náklady

Obec
zaplatila

6.600.000

2011
2011
2011
2011
2012
2013

Součet

Název akce

Průzkumné vrty na pitnou
vodu
Územní plán
Obnova lesa
Vybavení pro hasiče
Oprava MK před OÚ
Chodník u Řezáčů
Chodníky od hasičárny +
nová ulice
MK Horušany
KČOV Soběkury
Obnova a údržba veřejné
zeleně

20112014
20072014
KČOV Horušany
Stavební obvod Soběkury
20072014
20112014

29842000
23553000

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

Vlevo:
8/2014 - Hasičský
memoriál

Vpravo:
9/2014 – Putovní výstava
fotografií: „Má vlast
cestami proměn“

FOTKY Z PRACÍ

8/2014 – Úprava zeleně na návsi v Soběkurech

9/2014 – Cesta ke KČOV v Soběkurech

8/2014 – Kácení vrb a javorů pod hřištěm, Soběkury

8/2014 – Oprava cesty ke hřbitovu

7-8/2014 – Stavba KČOV v Soběkurech
Noviny připravila: Lenka Váchal Fejtlová

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

