ZPRAVODAJ
2019
Soběkury - Horušany
cena výtisku: 5 Kč, čtvrtletník, periodický tisk územního samosprávního celku
místo vydání: Soběkury, datum vydání: 12. 9. 2019, č. vydání: 3/2019

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
přijměte ode mě, na sklonku krásného léta, upřímné pozdravení. Letní prázdniny jsou již
minulostí, blíží se konec dovolených a děti ukrajují první dny z nového školního roku. Pro
mnohé z nich je to první větší krok do života a končí jim bezstarostné mládí. Nastávají nové
povinnosti, v podobě povinné školní docházky.
Houbařská sezóna je v plném proudu, i když stále chybějí v naší lokalitě vydatnější deště.
Věřím, že bude podzim více deštivý, vodní bilance se začne vyrovnávat a deficit podzemních
zásob vody navyšovat. Krajina by si to určitě zasloužila. Chtělo by to vydatnější a dlouhodobý
déšť, takzvaně ,,do lesa‘‘. Prudké lijáky z bouřek a přívalové deště nejsou k ničemu, protože
z krajiny odtečou. Snahou by mělo být zadržet vodu v krajině tvorbou nových mokřadů a
poldrů. Vliv na zadržení vody v krajině má i hospodaření zemědělců. Vody v naší republice stále
ubývá, ale nejen u nás i celosvětově. Vesměs většina vody od nás odteče. Počítalo se s tím, že
nastanou období sucha, ale, že k tomu dojde tak brzo, s předstihem 5 – 7 let, s tím se
nepočítalo. V naší republice se voda v 10-ti metrových studních bude pomalu ztrácet. Při
hydrogeologických průzkumech bylo v rámci republiky zjištěno, že ve 30-ti až 50-ti metrech je
zatím vody dostatek. Ve větší míře se u nás vyskytuje puklinová voda, která prochází podél
spár a zlomů. Podzemní vody, tzn. vody vyskytující se pod zemským povrchem, se dělí na řadu
typů, ale to není tak podstatné. Důležité je, aby byl podzemní vody dostatek. Pro zajímavost.
V Plzeňském kraji se tvoří nebo už je projekt na světě, na ,,centrální
vodovod‘‘. Povede z Nýrské přehrady přes Klatovy, Švihov, Přeštice a
dále do Plzně. Snahou určitě bude i napojení menších obcí, které
nemají vodovod nebo zdroje pitné vody. V tomto směru jsme
udělali včasný a správný krok. Pitné vody je pro obě obce dostatek.
Dík patří i předešlému zastupitelstvu, které zajistilo
hydrogeologický průzkum. Avšak ,,surovou‘‘ vodu nelze bez
úpravy poskytnout občanům. Samozřejmě se ještě dále upravuje, než se
dostane do Vašich domácností. Ale už dost bylo vody. Považoval jsem za
správné a určitě i důležité, se nad touto problematikou zamyslet a o mé
myšlenky i fakta se s Vámi podělit.
Chtěl bych se ještě pozastavit u podzimního období. Noci se nám rapidně
krátí a dny spějí do podzimní rovnodennosti. Snad nás ještě čeká ,,Babí léto‘‘.
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V této podzimní době je noční obloha jednou z nejkrásnějších. Na zahrádkách nám dozrávají
okurky, rajčata i papriky a na trzích se prodávají biopotraviny ve větším sortimentu.
V uvozovkách, nedovedu si dost dobře představit, když vedle biofarmy hospodaří nebiofarma
nebo ZD. To nevím, jestli je to bio opravdu bio. Ale to jen tak na okraj. V této roční době se
také připravujeme v obou obcích na tradiční pouti. Tento rok se sešly ve stejný datum,
patnáctého září. Příští rok to vyjde zřejmě také na stejný datum. Na pouťové zábavy OÚ zajistil
v obou obcích kapely. V Horušanech to bude hudební produkce JOSEFA TUREČKA a
v Soběkurech hudební skupina TO NIC. Původně měla hrát skupina TO NIC i v Horušanech.
Jelikož však obě pouťové zábavy vyšly na stejný termín, tak muselo dojít ke změně. A jelikož
hrál PEPA TUREČEK už poněkolikáté v Soběkurech a měl volný termín, tak jsem mu nabídl
vystoupit v Horušanech. Byl jsem rád, že na to kývl. Co se týče kultury, tak se to možná dozvíte
na jiném místě zpravodaje, ale jen ve zkratce. V létě se docela vydařila akce nazvaná Kulturní
odpoledne – LETNÍ SLAVNOSTI v Soběkurech. Konali se soutěže pro děti a dospělé. K tanci a
poslechu hrála dechová kapela HÁJENKA řízená panem Palečkem, škoda jen malé účasti
příznivců dechové hudby. Večer pak tradičně zahrála rocková kapela AGNES ROCK. To už byla
účast milovníků rockové hudby slušná. Dík patří všem, co se na akci pořadatelsky podíleli.
Hlavně SDH a Soběbabám, které organizovaly soutěže pro nejmenší. Bylo by vhodné
organizátory každý rok obměnit a udělat tradici. Tyto slavnosti jsou samozřejmě pro pobavení
občanů a dětí obou obcí. ,,Soběbaby‘‘ měly akci týden před slavnostmi a tak jako vždy se
vydařila. Jim patří velké poděkování. Je dobré, když se organizují akce pro pobavení občanů
všech věkových kategorií. Když ne jindy, tak při zábavách i jiných kulturních akcích, mají k sobě
občané tak trochu blíže. Takže mladí i starší držte spolu a užívejte života, i když se ne vždy
všechno podaří. Je třeba myslet pozitivně a stále ku předu. Neotáčet se na to, co bylo. Heslo
ku předu………sice ještě pokračovalo, ale již tehdy se přemýšlelo pokrokově a pozitivně. Málem
bych zapomněl na Memoriál Luboše Kadeřábka, bývalého starosty SDH. Vždy se snažím
absolvovat všechny akce, ale této akce jsem se ze zdravotních důvodů, bohužel, zúčastnit
nemohl. Podle referencí, zprostředkovaně, se vše zdařilo. Naše děvčata skončila v soutěži
dokonce první. Muži tradičně na opačném pólu výsledkové listiny, kdy měli neplatný jeden
pokus. Snad příště. A ještě nemohu opomenout zájezdy organizované obecním úřadem. Děti
byly s rodiči v zábavním parku u našich západních sousedů, starší generace na výstavě květin,
zahradních doplňků a drobného zvířectva v Čimelicích. Podle ohlasů občanů převládala
spokojenost, i když se autobus do Čimelic nepodařilo zcela naplnit. Je to škoda, když už se něco
organizuje. To bylo ohlédnutí zpět a nyní výhled akcí do konce roku ve zkratce. Mikulášské
zábavy pro děti v obou obcích, lampiónové průvody, rozsvícení
vánočních stromků, tradiční Vánoční bál (pořádá OÚ v KD
Soběkury – Malá muzika Nauše Pepíka) a na zkoušku
obnovení silvestrovské tradice v Soběkurech.
Vstupenky na silvestra budou v předprodeji od
října. Cena vstupenky bude 180,-Kč. Chvátejte, ať se
na Vás dostane, kapacita KD je omezená. Hraje
AGNES ROCK. Takže jak čtete, tak letní měsíce jsou
převážně ve znamení kultury a to jsem ještě nezmínil
vítání léta v Horušanech, které se tradičně vždy vydaří. Pro
informaci. Podařilo se sehnat nájemce do KD v Soběkurech. Provoz začne
od
října
tohoto roku. Jedině dobře. Takže milovníci posezení u zlatavého moku,
těšte
se.
Začala také ,,nadpralesní liga‘‘ v kopané, do které oddíl v Soběkurech
zpět
postoupil. Ať se daří !!!
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Informace obecního úřadu najdete v jiném příspěvku. Změna ÚP bude zřejmě odsouhlasena
na říjnovém zasedání ZO. V letních měsících proběhla oprava komunikace na hřbitov
v Soběkurech a výměna venkovních dveří na hostinci v Horušanech. Do typu dveří jsem příliš
nemluvil, pouze jsem poptal firmu. Právě probíhá polohopisné a výškopisné zaměření nových
stavebních obvodů v obou obcích a následná parcelace. Ve společném stavebním řízení je i
rekonstrukce komunikace Na Dolejší v Horušanech. V Soběkurech jsou vyprodány stavební
parcely a na většině se staví. Ve společném řízení je i víceúčelový objekt v Soběkurech.
Víceúčelová nádrž (koupaliště) v Soběkurech byla v provozu celé léto. Ještě nyní se dá koupat
a voda je čistá. Škoda, že zde není lepší zázemí (bufet a pergola), o které budeme v budoucnu
usilovat. Některé okolní obce jsou na tom v tomto směru lépe. Odkanalizování chatové oblasti
nám bohužel zamrzlo na mrtvém bodě. Hledáme jiná řešení, jiné trasy, ale stavba se určitě
prodraží. Přál bych si, aby někdy zvítězil zdravý rozum a nepřevládaly v hlavách staré křivdy.
Prosím nesoudím, nejsem soudce a neznám podstatu. Chtěl bych jednak poděkovat všem za
lidský přístup, hlavně těm majitelům pozemků, jenž nám umožní jiná řešení, ale i těm, kteří
projevili svůj názor, i když nebyl zrovna totožný s naší myšlenkou. V závěru bych chtěl ještě
poděkovat za pronájem pozemků paní A. T. a P. Č., které nám umožnily postavit stany, pódium
a parket na svých pozemcích v Soběkurech u fotbalového hřiště, kde probíhaly letní akce.
Z důvodů GDPR (ochrany osobních dat) neuvádím jejich celá jména. Díky.
A jako vždy, v úplném závěru, chci všem popřát hodně zdraví, malým prvňáčkům šťastné
vykročení do školních let, ostatním hodně úspěchů, myslete pozitivně a hlavně, mějte se rádi.
Příjemný podzim přeje Váš starosta Jiří Roud

Upozornění pro občany
POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. 1. 2020
Každý chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině.
Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním,
dříve tetování)
Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Po domluvě s MVDr. Rybárovou, poskytneme občanům Soběkur a Horušan ve dvou termínech v obou
obcích možnost, aby své psi mohli nechat opatřit čipem.
Samozřejmě tuto zákonnou povinnost můžete splnit i pořízením čipu u svého vlastního veterináře.
Termíny budou dané někdy na podzim a budou včas zveřejněny na informačních deskách, www.
stránkách obce, na facebooku atd.
Po zveřejnění termínů se občané, kteří budou mít zájem, nahlásí na OÚ v Soběkurech
V případě, že zájem u občanů nebude a nenasbírá se na čipování alespoň 10 psů na každý termín, bude
„akce“ zrušena a každý si bude muset tuto povinnost splnit sám a pejska si k veterináři dovézt.
Čip na jednoho pejska bude stát cca 500 Kč.
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SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ V OBCI
Oznamujeme občanům, že v Soběkurech i v Horušanech jsou na dvou stanovištích k dispozici pro
občany sběrné nádoby, do kterých se budou shromažďovat jedlé tuky a oleje.
Jedlé tuky a oleje musí být v uzavíratelných plastových (PET) lahvích, které budou následně vhozeny
do otvoru nádoby k tomu určené.
Stanoviště, kde najdete černé sběrné nádoby – 240 l na jedlé tuky a oleje:
Soběkury : 1) na návsi naproti hasičské nádrži
2) u chatové oblasti vedle rybníčku Křížku
Horušany : 1) před místním hostincem
2) před obecním úřadem

Novinky e-mailem
Připomínáme možnost registrovat se na www stránkách obce k odběru novinek. Tato možnost byla na
starých www stránkách a na nedávno nově spuštěných stránkách obce, je také.
Stačí přejít na www.sobekury.cz, sjet až dolů a vpravo uvidíte nadpis „Novinky e-mailem“ (viz foto).
Stačí zadat Váš e-mail, opsat ověřovací kód a dát odeslat. Poté budete ještě vyzvání ke kliknutí na
zelené tlačítko – udělení souhlasu. Poté byste měli ještě kliknout ve vaší e-mailové schránce na odkaz
k potvrzení registraci, který vám e-mailem dorazí.
Poté budete vždy po nějakém delším časovém úseku vyzváni v e-mailu k potvrzení prodloužení
souhlasu se zasíláním novinek. Je to nutné kvůli ochraně osobních údajů.
Nezahltíme Vám e-mail vším, co dáváme na www stránky. Jedná se o podstatné informace pro občany
obce jako například pozvánky na veřejné zasedání, informace o termínu placení poplatků za odpady
atd. Nebude Vám tedy automaticky chodit vše co bude zveřejňováno na úřední a informační desce.
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BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,
oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které
mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

1) ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

2) HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při
vaření.

3) POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

4) KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

5) TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

6) POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

7) VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

8) UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a
přístupné.

9) KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

10) UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy
rodiny.

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky
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Akce 9 – 12/2019
❖ 14. 9. Pouťová zábava (Horušany)
❖ 14. 9. Pouťová zábava (Soběkury)
❖ 15. 9. Pouťový fotbal (Horušany)
❖ 12. 10. Drakiáda (Soběkury)
❖ 17. 11. Lampiónový průvod (Horušany)
❖ 17. 11. Lampiónový průvod (Soběkury)
❖ 23. 11. Vánoční aranžování (Horušany)
❖ 24. 11. Vánoční dílna pro děti (Soběkury)
❖ 1. 12. Rozsvícení Vánočního stromu (Horušany)
❖ 30. 11. Rozsvícení vánočního stromu, adventní zpívání (Soběkury)
❖ 7. 12. Mikulášská besídka (Soběkury)
❖ 8. 12. Mikulášská besídka (Horušany)
❖ 25. 12. Vánoční bál (Soběkury)
❖ 31. 12. Silvestr – zábava (Soběkury)
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Narození
Natálie Štětinová ze Soběkur
Měřila 49 cm, vážila 2450 g
narodila se 2. 6. 2019

Opět po nějaké době, upozorňujeme ohledně fotek miminek ve zpravodaji… Pokud mají rodiče zájem o otištění fotky miminka
a údajů o narození ve zpravodaji, stačí poslat bez vyzvání obecního úřadu kdykoliv foto a údaje při narození na
sobekury@obecní-urad.net. Foto bude otisknuto v nejbližším možném čísle. Údaje o narození se k nám dostávají se
zpožděním a některé se k nám ani nedostanou (např. matka je hlášená trvale jinde), takže pokud máte zájem o otištění,
posílejte a pište.

Jubilea
V následujících měsících roku 2019 oslaví významná životní jubilea a výročí tito občané našich obcí:
Soběkury

Horušany

LISTOPAD:
Hrubý Petr

ŘÍJEN:
Votavová Jana

PROSINEC
Fořtová Ilsa
Oberdörferová Iveta

LISTOPAD
Pluhařová Hana
Šindlerová Jaroslava
PROSINEC
Kráčmar Jiří
Heglas Pavol
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Fotky z akcí

4/2019 – Velikonoční dílna (Soběkury)

6/2019 – Vítání léta (Horušany)

8/2019 Bayern park – Německo (vpravo nahoře
a dole)

7/2019 – Zpívaná (Soběkury)
7/2019 – Letní slavnosti (Soběkury)
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