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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, zastupitelé,
tak jako v každém mém příspěvku, Vás všechny co nejsrdečněji zdravím. Rok 2018 se přehoupl do své
druhé poloviny. Léto už definitivně ukázalo svou pravou tvář. Nastal čas prázdnin a dovolených. Právě v
tomto čase si užíváme nejvíce hodin slunečního svitu, i když se začnou pozvolna dny zkracovat. Ale to
nechci předbíhat. Léto je v plném proudu a myslím, že krásných slunečných dnů si ještě hodně užijeme.
Podnebí se v našich zeměpisných šířkách podobá čím dál častěji subtropickému klimatu, a jak se říká,
jdeme rovnou z kabátů do letního oblečení. Jaro jakoby neexistovalo. V tomto letním čase prožíváme
dlouhé a teplé letní večery, veselíme se s přáteli a jako praví gurmáni ochutnáváme buď masité nebo
vegetariánské pokrmy připravované na domácích grilech. Jen musíme dávat pozor na otevřený oheň,
abychom nezaložili požár. V těchto parných letních dnech by to nebylo nic ojedinělého. Hasičský
záchranný sbor každoročně likviduje velké množství požárů založených z nedbalosti. Takže opatrně
s ohněm. Ne nadarmo se říká, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Pomalu se již začínají rozbíhat žně a
pole začínají měnit své barvy. Příroda je poněkud vpředu. S vodou je to také na pováženou. Deficit
podzemní vody je stále značný. Když už prší, tak je to přívalový déšť, který napáchá škody, ale z hlediska
úpravy vodní bilance má jen malý význam. S vodou a zejména pitnou, je třeba šetřit, i když chápu, že ten
bazén chce mít každý napuštěný a domácí zahrádky potřebují také závlahu. Ne všichni občané mají
vlastní studny. To zalévání zahrádek lze vyřešit akumulační nádrží na srážkovou vodu. Takže s vodou také
rozumně hospodařme.
Jak už jsem se v minulém čísle našeho zpravodaje zmínil, probíhají stavební práce na připojení dvou
nových vrtů HV4, HV5. Trubní vedení a ovládací kabely k vrtu HV5, v délce cca 1300m, bylo již položeno.
Hlavní stavební část zdárně proběhla. Nyní se pracuje na připojení a vystrojení samotných vrtů. Ve
vodojemu bude doplněna stávající technologie o novou, účinnější. Do konce srpna budou práce hotovy.
Jen pro dokreslení financování: celkové způsobilé výdaje činí 3 431 369,-czk. Dotace ze SFŽP ČR byla
schválena ve výši 2 401 958,-czk. Z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 – Plzeňský
kraj, byla schválena dotace 441 000,-czk. Podařilo se získat slušné finanční prostředky na realizaci tohoto
projektu díky Národnímu programu ze SFŽP a Plzeňskému kraji.
V Horušanech byla dokončena oprava komunikace na parc. č. 796/26. Určitě je komunikace v lepším
stavu, než byla. Dotace na tuto opravu ve výši 50% byla poskytnuta z dotačního programu MMR.
Zpevnila se komunikace pod OÚ v Horušanech na parc. č. 711/1. Začal se řešit přístup do
připravovaného stavebního obvodu výkupem pozemků od místních občanů. Za to jim patří velký dík.
Myslím si, že každý problém, každá věc, má své řešení a kompromis. Oprava chodníku vedoucího k OÚ
při hlavní silnici, je plánována na letní měsíce. Snad to termínově klapne. Projekt místní komunikace Na
Dolejší je v běhu. Počítám, že bude dokončen, podle informací projektanta, maximálně do konce roku do
fáze stavebního povolení. Občané, kterých se projekt týká, se mohli vyjádřit k projektové dokumentaci.
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Ve valné většině bylo vyjádření pozitivního charakteru. Snad zvítězí zdravý rozum a rekonstrukce se
uskuteční. Vždyť vylepšování našeho okolí je určitě cílem nás všech. Vím, že situace při tvorbě
projektové dokumentace nebyla lehká. Komunikace s činnými orgány také nebyla jednoduchá. Hlavně
s průjezdností byly problémy. Vše se však vykomunikovalo a jak už jsem uvedl, snad vše dobře dopadne
a zvítězí zdravý rozum. A na doplnění – v této lokalitě bylo již také rozšířeno veřejné osvětlení. Takže
shrnu. Dalším cílem je komunikace Na Dolejší, přístup k obecním pozemkům, jejich rozparcelování a
postupné zasíťování. Vše úzce souvisí se změnou územního plánu. Plánů a myslím, že reálných, máme
v budoucnu dost. Samozřejmě jsou i další provozní věci menšího rozsahu, které se řeší, respektive budou
řešit za pochodu.
V Soběkurech probíhá oprava komunikace III/1822 v majetku Plzeňského kraje. Upozorňuji tím občany,
že i projektovou dokumentaci si nechal zpracovat a hradil v plném rozsahu také Plzeňský kraj. Tudíž to
není naše stavba. Podílíme se jen v malém rozsahu pokládkou obrubníků, která vyplynula
z bezpečnostních pravidel námi neovlivnitelných. Proto každá změna v projektové dokumentaci je
nemožná nebo jinak řečeno podléhá schválení zhotovitele a obtížně se realizuje dodatečně. Případné
stížnosti je třeba směřovat jiným směrem než na OÚ. Můžeme být pouze prostředníkem v komunikaci,
bude-li konstruktivní. Opravu se podařilo domluvit v krátkém časovém horizontu a rozhodně ta
komunikace nebude horší, než byla. Podle plánu se oprava dokončí ve druhém červencovém týdnu
pokládkou obrusné vrstvy. V jiných obcích opravy průtahů trvají podstatně déle. Současně s touto akcí se
provedla oprava vodovodního řadu do zahrady ve škole, kde se v nejbližších letech počítá s výstavbou
MŠ. Projekt je v běhu. Chceme -li v obou obcích mladé lidi, musíme jim vytvořit adekvátní podmínky pro
založení rodiny. To znamená i umístění jejich ratolestí do předškolních zařízení. I na starší občany bude
v tomto projektu pamatováno. V novém stavebním obvodu v Soběkurech byla dokončena plynofikace.
Kolaudace proběhne v měsíci září. Můžu konstatovat, že je kompletně zasíťováno, komunikace
zpevněné. Pozemky určené k výstavbě cca z 90% změnily majitele a výstavba obytných domů se
rozběhla. Poslední zbylé jsou zamluvené. Určení dalších pozemků k výstavbě úzce souvisí také v tomto
případě se změnou územního plánu. Ve stavebním řízení je i výstavba chodníku směr Otěšice při silnici
III/1823 ve vlastnictví Plzeňského kraje. Schválena již byla dotace PSOV PK.
Co se týče kultury, jen krátce. V obou obcích proběhly Dětské dny, v Horušanech Myslivecký den a Vítání
léta. V Soběkurech se připravují oslavy 130. výročí založení místního SDH. Oslavy se budou konat na
místním fotbalovém hřišti v sobotu 14. července tohoto roku od 12 hod. Mimochodem proběhnou
ukázky požárního útoku, moderní hasící techniky a pro milovníky dechové hudby se představí klatovská
kapela ÚHLAVANKA, pro mladé pak rocková kapela AGNES ROCK. Přijďte se všichni pobavit. Letní
zpívanou budou pořádat Soběbaby s tradičním občerstvením. Pak už se budou blížit tradiční poutě.
Hudební doprovod na nich zajistí pan Pepík TUREČEK.
Když to krátce shrnu, tak se v obou obcích zrealizovalo za uplynulé období velké množství smysluplných
projektů, včetně obnovy a údržby obecního majetku. Nemluvil bych pravdu, kdybych řekl, že se vše
povedlo nebo lépe řečeno zrealizovalo. Ne všechno co bylo v plánu, se podařilo dotáhnout nebo jsme
jen přehodnotili situaci a od některých projektů, po zralé úvaze, zatím ustoupili nebo je jen oddálili.
Nechci jít cestou ,,slibem nezarmoutíš“, ale spíše je trefný citát ,, jen i……. nemění své názory“. Já bych
ještě přidal: uznávat názory jiných, byť se s nimi nemusím ztotožňovat. Řada projektů ani nebyla v plánu,
vznikala za pochodu a zrealizovala se. Určitě ku prospěchu nás všech, nás občanů. Ještě bych chtěl
upozornit na volné pobíhání psů. Existuje Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství. Je třeba si uvědomit, že zvláště velká plemena psů by se neměla
volně pohybovat. Jejich majitelům hrozí za porušení vyhlášky přestupkové řízení a odchyt psa
specializovanou firmou. Náklady si uhradí majitel psa. Samozřejmě v tom lepším případě, když se nic
nestane. Vaši mazlíčci by se neměli také pohybovat v koupališti a jejich exkrementy nacházet kolem něj.
V závěru Vám všem chci popřát hodně zdraví, pohody. Užijte si času dovolených, hlavně odpočívejte a
načerpejte sílu do druhé poloviny tohoto roku. To vše Vám z celého srdce přeje starosta společně se
všemi zastupiteli.
Jiří Roud, Váš starosta
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Šipkařský klub - ŠK KD Soběkury
Ligové soutěže
KD Soběkury – prolínací soutěž C a D ligy o postup/sestup
Hlavní tým ŠK KD Soběkury zejména ve druhé části nadstavby výrazně zlepšil své výkony a
nakonec obsadil krásné třetí místo v tabulce, což značí, že bude i v příští sezóně hrát C. ligu Plzeňského
kraje. Tým svými výkony táhli zejména Víťa Fišer a Vláďa Strejc mladší, kteří nakonec obsadili druhé,
resp. třetí místo ve statistice hráčů. Ostatní také svojí „troškou do mlýna“ přispěli, takže v týmu panuje
spokojenost a chuť do další sezóny.
Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol

V

VP R PP

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Slováci Plzeň

14 11 0 0 1

2 0 168 : 85 379 : 215 37

2.

Saint Tropez 22 Plzeň "B"

14 9

0 0 2

3 0 155 : 99 353 : 259 32

3.

KD Soběkury

14 7

3 0 1

3 0 137 : 119 323 : 295 29

4.

Chřestýšovci Plzeň "B"

14 5

5 0 0

4 0 142 : 115 330 : 284 27

5.

Rudolf Jelínek Chlumčany

14 6

0 0 2

6 0 113 : 141 277 : 336 21

6.

Podbrdští medvědi Vlčice

14 3

2 0 1

8 0 123 : 132 312 : 313 16

7.

Drtič Sedliště

14 2

0 0 2 10 0 88 : 166 235 : 375

8

8.

Mistři vrhu Nepomuk

14 3

0 0 1

7

9 1 92 : 161 232 : 364

ZomBee Soběkury - ženská liga Plzeňsko a Chodsko
Děvčata nakonec v závěru sezóny zabodovala, unikla z posledního místa v tabulce a pouze o
vzájemné zápasy skončila na pátém místě. I jim patří gratulace a dík na reprezentaci Soběkur mezi
šipkařkami v Plzeňském kraji.
Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

Kol

V

VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

Dablérky Plzeň

12 11 0 0 0 1 0 84 : 36 187 : 111

33

2.

Škorpionky Plzeň

12

8

2 0 0 1 1 74 : 48 162 : 128

25

3.

Pevná ručka Stod

12

6

0 0 2 4 0 64 : 58 153 : 137

20

4.

Ďáblice Plzeň

12

4

0 0 1 7 0 49 : 72 123 : 162

13

5.

ZomBee Soběkury

12

4

0 0 1 7 0 61 : 60 145 : 146

13

6.

Úletky Křimice

12

2

2 0 0 8 0 45 : 77 121 : 176

10

7.

Hvězdy z Chodova

12

2

1 0 1 8 0 48 : 74 133 : 164

9
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Radostná událost
V průběhu jarní části sezóny jsme se dočkali také jedné mimošipkové, ale zato velmi krásné a
radostné události, když se 15. dubna našim spoluhráčům Víťovi Fišerovi a Mirce Hodanové narodila
dcera Terezka. Všichni naší nejmenší fanynce přejeme hodně štěstí, zdravíčka a lásky a rodičům, aby jim
malá dělala jenom radost.
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

Seberozvojový kurz pro rodiče
Přeštice od září zahajují kurz „V jednom kole II“

Maminky a tatínkové, neváhejte s přihlašováním do bezplatného kurzu počítačů a měkkých dovedností!
Kurz V jednom kole II se od poloviny září 2018 otevírá všem rodičům z Přeštic a okolí, kteří řeší návrat do
práce nebo hledají lepší zaměstnání. Během výuky je zajištěno hlídání dětí zdarma. Nachystali jsme pro
vás zajímavý program simulující založení virtuální firmy. Vyzkoušíte si práci nanečisto s kancelářskými
programy. Zažijete lekce se specialisty z personálních agentur. Zaměříme se na životopis a připravíme
vás na pracovní pohovor. Užijete si víkendové workshopy o komunikacích, spolupráci s psychologem a
mnoho dalších zajímavých aktivit. Unikátní program kurzu vám pomůže najít cestu k seberealizaci a
podpoří sebevědomí, které se hodí nejen v pracovním, ale i osobním životě. Proto je kurz v projektu
V jednom kole II vhodný pro všechny rodiče, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě. Všechny
zájemce o účast v kurzu zveme na informační schůzku v úterý 21. 8. 2018 v 10 hodin v KKC Přeštice v
Přešticích. Představíme vám podrobně kompletní program kurzu a seznámíte se s organizátory. Pokud
nemáte v daný čas možné hlídání, vezměte svoje děti s sebou.
Je lepší si své místo rezervovat na www.attavena.cz nebo kontaktovat koordinátorku, která vám ráda
odpoví na veškeré dotazy ke kurzu.
Kontakt:
Zuzana Heferová
koordinátorka kurzu
608 891 177
zuzana.heferova@attavena.cz
www.attavena.cz
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Akce 7 - 9/2018


14. 7. Oslava 130-tého výročí založení SDH Soběkury
 21. 7. Zpívaná v Soběkurech (pořádají Soběbaby)
 11. 8. Memoriál Luboše Kadeřábka (SDH Soběkury)
 9. 9. Pouť v Horušanech
 16. 9. Pouť v Soběkurech

Jubilea
V následujících měsících roku 2018 oslaví významná životní jubilea a výročí tito občané našich obcí:
Soběkury

Horušany

SRPEN:
Hrubý Jaroslav
Janoušek Jiří

ČERVENEC:
Nováková Růžena

ZÁŘÍ
Kastnerová Anna
Tršová Marie
Kriegelsteinová Radka

SRPEN
Štolcpart Vlastimil
Šulcová Olga
Jarošová Iveta
ZÁŘÍ
Tomanová Růžena

Výročí sňatků Soběkury:
Červenec: Jiří a Anna Havlíčkovi

Fotky z akcí

3/2018 - Setkání důchodců a MDŽ v Horušanech
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3/2018 - Setkání důchodců v Soběkurech

3/2018 – Dětský maškarní bál v Soběkurech

4/2018 – Májka v Soběkurech

3/2018 – Velikonoční koleda v Horušanech

6/2018 – Dětský den v Horušanech

4/2018 – Májka v Horušanech

6/2018 – Myslivecké odpoledne v Horušanech

6/2018 – Dětský den v Soběkurech
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