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Starostka Soběkur: Je třeba
myslet dopředu, říkám lidem
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Soběkury - Až do příštího
pondělí bude Deník na návštěvě v Soběkurech. Jíhoplzeňskou obec, k niž patři také
nedaleké Horušany, vede už
čtvrtým rokem starostka Miroslava Vitková.
Začátek roku se hodf pro rekapitulace. Co se tedy vloni zastupitelům
Soběkur podařilo?

Jednou z nejdůležitějších
události by ly určitě změny na
obecním úřadu. Tenjsmemuseli nechat částečně upravit a
poté i přestěhovat. Přijali
jsme také novou sílu, další
pracovnici, díky níž teďzvládáme vše bez problémů.
A co jste udělali pro obyvatele?

V Horušanechjsme nechali
udělat nové chodníky. Zvýšili
jsme také jejich obrubníky,
takže jsou nyní bezpečnější a
lépe oddělují chodce od nebezpečné dopravy. Nově
chodníky jsou díky krajské
dotaci od loňska také na
soběkurskě návsi a nová cesta
vede ik obecnímu hřbitovu. V
obou obcích jsme také nechali
zbourat staré autobusové čekárny, které jsme pomoci peněz z programu rozvoje venkova vyměnili za nové. Kaplička v Horušanech má také
od loňskěho roku novou střechu, na kapli v Soběkurech se
pracuje právě teď.
čeho se Soběkurštf a Horušanštf dočkajf v roce 2010?

Už vlonijsme získali dotace
na dvě dětská hřiště pro obě
naše obce. V tomto roce je
chceme postavit. Pro Soběkury máme rozpracovaný projekt výstavby kořenové čistírny odpadních vod a připravujeme také stavební obvod.
Místo, kde by se v Soběkurech
stavět dalo, máme, víme také,
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že by u nás o bydlení zájem
byl.
V Soběkurech se chystáte také
upravovat náves. Návrhy její budou·
cf podoby mohou prý lidé už vidět
Kde?

Studie máme na obecním
úřadu, ale především visí na
vývěsce přímo na návsi. Naši
obyvatelé se k nim mohou vyjadřovat a s veškerými připomínkami se na nás obracet.
Jak má náves vypadat?

Bude upravenější, s více keři, změní se i okolí pomníku
padlým. Přála bych si, aby
vypadala nadčasově. Nebude
se upravovat jen pro jeden
rok.

nich jakkoliv krátit, ale měly
by se rovnou pokácet. Je mi
ale jasné, že to v lidech vzbudí
nevoli.

že třebajenjednapadající
větev může člověka vážně zranit
nebo mu způsobit něco ještě
horšího.

Už se něco takového stalo?

Jedním z vidich plánů je ale také selámf fotovottaická elektrárna. Kde
byste chtěli postavit ji?

Ano, takové zkušenosti už
tu máme. Dokonce jsem uvažovala o tom, že kvůli lipám
nebudu na podzim ani kandidova v komunálních volbách.
Vážně? A budete kandidovat nebo
ne?

Opravdu. Ale rozmyslela
jsem si to. Jen mě opravdu
mrzí, že stromy budou muset
pryč. Je třeba si ale uvědomit,

Ta by měla být v Horušanech, ale má řadu odpůrců.
Projejívý tavbualeja n
hovoří to, že by ročně obci vydělávala téměř pět milionů
korun, což by byla vítaná
částka, Lidem říkám, žeje
neustále zapotřebí myslet dopředu. Doufám, že elektrárna
v obci nakonec stát bude. Bylo
by to jedině pozitivní.

Co starostku Soběkur nejvíce trápí?

DISKUTUJTE O VAší OBCI

Nejvíce stromy. Vevsijecelá řada lip, starých stromů,
které jsou ve špatném stavu,
přerostlé a nebezpečné. Podle
české inspekce ži votního prostředije zbytečné většinu z

Seriál U VÁS NA NAVŠTĚVĚmá i svoji internetovou podobu. Už nyní se můžete vyjadřovat k životu v SOBĚKURECHnebo MRlNÍKU.
kam se vypravíme příští týden. Zeptejte se starosty, pozvěte
do města turisty nebo upozorněte na zajímavé lidi ve vašem
okolí. Clánky najdete na plzensky.denik.czJnavsteva
rnlL...._
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