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SLOVO STAROSTKY
Hezký jarní den, vážení spoluobčané,
letošní zima k nám byla velice milosrdná, dokonce tak, že jsme ani neměli
čas moc odpočívat. Na prožívání jarní únavy také nemáme moc času a pohled
dopředu mi skýtá také hodně práce. Začal nám podle čínského horoskopu rok
koně, který by měl být rokem hektickým. Tak že zdá se, že opravdu bude.
V lednu byla provedena přeložka elektrického vedení a výměna sloupů v
novém chodníku u Řezáčů. V chodníku je nově vybudovaná dešťová kanalizace. Dnes nám přišlo stavební
povolení na provedení změny stavby před dokončením na druhou část chodníku, který povede z návsi
podél nemovitosti č. p. 14 pana Jana Bešty, ke křižovatce ke hřbitovu. První část budovala a platila obec
a druhou část chodníku a rozšíření krajské silnice vybuduje na své náklady pan Bešta. Velice se na
výsledek těším, protože přispěje zcela určitě k tomu, že soběkurská náves bude ještě krásnější.
Počátkem února jsme začali s budováním kořenové čistírny odpadních vod v Soběkurech, kterou nám
staví firma MVP Merklín a její dokončení je plánováno na konec června letošního roku. V současné době
se rozváží sediment, který byl vytěžen z Dnešického potoka na okolní pozemky. Vyčištění provedlo
Povodí Vltavy, státní podnik, na své náklady.
Do poloviny roku by měla být dle platné dohody vybagrována strouha nad obecní cestou ke
stávajícímu sběrnému dvoru. K jejímu vybagrování se zavázali spoluvlastníci pozemků Jiří a Ing. Petr
Hodanové.
Zakoupením dvou silážních jam od Dnešické zemědělské a.s. do vlastnictví obce budeme řešit
přemístění sběrného dvora do jedné z nich. Druhou pronajímáme na kompostárnu. O kompostárně si
dnes můžete přečíst v jiné části Zpravodaje.
V polovině února jsme začali s obnovou a údržbou veřejné zeleně v obou obcích, kterou nám provádí
firma KHL-EKO a.s., z Jirkova u Chomutova. Ještě nám vysází živé ploty a keře a dosází náves v
Soběkurech.
V únoru jsem podepsala smlouvu na poskytnutí dotace z ROPu NUTS II Jihozápad na rekonstrukci
místních komunikací v Horušanech ve výši 9.297.269,- Kč. Jedná se o 85 % dotaci. V těchto dnech se
chystá vyhlášení veřejné soutěže na tuto zakázku a počátkem května tohoto roku by se mělo začít s
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realizací. Ukončení rekonstrukce je plánované včetně kolaudace na konec října tohoto roku. Vyúčtování
dotace je k 28. 11. 2014.
Již jsem předala žádost na dotaci na modernizaci místních komunikací v Soběkurech. Žádáme opět z
ROPu Jihozápad o 15 milionů, což by mělo být opět 85 % ceny projektu. Je mi líto, že jsme nemohli
požádat o dotaci na modernizaci starší cesty na František, protože není možné za současných podmínek
technicky zajistit její řádné odvodnění. Budeme tu muset nejprve vybudovat prostředkem cesty novou
kanalizaci, aby se do ní dala svést voda z obou stran. Protože jedna spoluvlastnice sousedního pozemku,
kterého se stavba ani nebude dotýkat, nepodepsala situační výkres úprav u fotbalového hřiště, museli
jsme ze žádosti na dotaci vyjmout i toto prostranství, kde plánujeme vybudování parkovacích míst pro
automobily. Tak to budeme muset po územním rozhodnutí a stavebním povolení zaplatit ze svého, nebo
nám pomůže příští rok KÚ. Ti dědici pozemků v Soběkurech bez citové vazby na obec, ti nám dávají
zabrat! Ale dopřejme jim ten krátkodobý pocit důležitosti, že mohou něco zkazit. Ostatně není to
poprvé. V červenci bychom se měli dozvědět, jestli dotaci dostaneme, nebo ne. V říjnu by měla být v
případě našeho úspěchu podepsána smlouva o poskytnutí dotace a do poloviny příštího roku by měla
být akce úplně hotová, protože končí plánovací období na evropské dotace.
Chtěla bych zájemcům o vedení naší obce připomenout, že v létě se budou dávat dohromady
kandidátky a na podzim proběhnou komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Připomínám, jak
jsem již v minulosti slíbila, že ke své předvolební prezentaci mohou využít náš obecní Zpravodaj, který
není cenzurován a za uveřejnění slušného a prospěšného sdělení pro občany nebude vybírán žádný
poplatek.
V blízké budoucnosti budeme muset v Soběkurech dořešit stav septiků a vypouštění odpadních vod
z nemovitostí do obecní kanalizace. Vyzývám tímto všechny majitele nemovitostí, kteří dosud
nepředložili doklad o vyvezení svého septiku, aby tak učinili do konce dubna letošního roku. Pokud tak
neučiníte, budeme Vás k tomu vyzývat individuálně.
Protože máme své nedostatky i v Horušanech, kde jsme trochu dál, informuji o
tom, že tamní nedostatky již řeší právní oddělení správce vodovodu a kanalizace.
Informace od pana Josefa Šefla si můžete také přečíst v dnešním Zpravodaji.
Vážení občané, v dnešním vydání se můžete v plném rozsahu seznámit
s výsledky naší práce. Když píši naší, to znamená práce zastupitelstva obce a pracovníků obce. Chtěla
bych zvlášť poděkovat všem, kteří jste se podíleli na přípravách a organizaci kulturních akcí pro naše
občany i příchozí z okolí. Je tomu prostě tak, že někdo tu káru vždy musí táhnout a další se vezou. Jsem
ráda, že mám kolem sebe lidi, na které se mohu spolehnout a které práce pro naše občany a pro obec
baví a kteří ji i přes mnohdy nemístnou kritiku z neznalosti některých našich spoluobčanů dělají s láskou.
Myslím si, že na výsledku je to vždy vidět.
Docela by mě potěšilo, kdyby si to uvědomili všichni ti, kteří vůči obci a našim spoluobčanům nemají vše
tak, jak by měli mít. Narážím na septiky a třídění odpadů. Vážení, učme se třídit odpady. Minulý týden
jsem byla na školení o odpadech a dostalo se nám tam informace, že uložení jedné tuny odpadu
z popelnic bude stát v Chotíkově 4000,- Kč. Čas letí a bude to tu co nevidět. Pro Vaši informaci uvádím,
že dnes platíme ne za uložení, ale i za odvezení jedné tuny 2100,- Kč.
Budu ráda, když si každý uvědomíme podíl své zodpovědnosti vůči všem a nebudeme se navzájem
zatěžovat jakoukoli neukázněností. Nedělá mi zrovna radost řešení nepořádků, i když přiznávám, že mě
moje práce baví a dělám ji i přes mnohé probdělé noci ráda.
Přeji Vám všem hezké prožití jara a velikonočních svátků a těším se na setkávání s Vámi a to nejen na
našich společenských akcích. Děkuji všem, kteří po mírné zimě pomohou s úklidem veřejných
prostranství kolem svých obydlí.
Miroslava Vítková, starostka obce

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

3

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás v jarním období nejen pozdravit, ale také informovat o pracích, které byly v našich obcích
vykonány.
Není jednoduché vše vyjmenovat. Sami jste při procházkách svědky pracovní činnosti nebo jen při jízdě
autem zaznamenáváte, co vše se vykonalo.
Pracovníci obecního úřadu (p.Tejml, Němec, Voller) při každodenní práci nejen udržují pořádek, ale
mnohdy uklízejí i to, co mnozí z nás zbytečně pohazují, nevědomky odkládají nebo jen ,,zapomenou“.
V Horušanech se věnují úklidu u čistírny odpadních vod, místa sběru větví, dětského hřiště (spojený
s novým ozeleněním – novou výsadbou), čištění prostoru před pohostinstvím atd. Stejně je tomu tak i
v Soběkurech. Sledujeme nejen novou výsadbu u předního rybníka, kterou dle plánu provádí
p.Baumrukr. Na skládce větví a suti u předního rybníka je vidět neustálý pořádek při urovnávání
povrchu. Za toto je potřeba poděkovat především p.Tejmlovi, který nejen, že si vzal za své, ale díky jeho
píli je dosud náš stroj na tyto práce v provozuschopném stavu.
V posledních dnech jsme mohli v obou obcích vidět novou pracovnici obecního úřadu sl.Prokýškovou,
která u nás pracuje v souladu s předpisy úřadu práce (dotace).
Jistě Vám neunikla situace u silážních žlabů. Postupně po mnoha letech mění svoji tvář ve prospěch nás
občanů.
Chtěl bych říci, že tento výčet prací, které můžete pravidelně sledovat, Vás vede k přesvědčení, že naše
obce mají na další rozvoj za přispění a souhlasu nás občanů.
Domnívám se, že snad není kritériem práce obecního úřadu pouze cena komunálních odpadů, kterou
mnozí z Vás nemohou přenést přes srdce. Zapomínáme ale především na sběrné dvory, kam každý z nás
bez poplatku ukládá to, co doma nepotřebuje a za co by jinde platil nemalý finanční obnos.
Vážení spoluobčané, přeji Vám a nám všem hezké jarní období, krásný předvelikonoční čas a Všem
hodně spokojenosti.
Zdeněk Baxa, místostarosta

Soběbaby
Vážení spoluobčané,
touto cestou bych chtěla za složku Soběbaby poděkovat všem spoluobčanům za letošní účast na
masopustu, který se konal 1. 3. 2014. Ať se přidali jako maska nebo nás bohatě hostili u svého stavení.
Průvod byl zahájen slovy paní starostky, která zároveň předala klíč k odemknutí pomyslné brány, kterou
jsme tím odemkli a zahájili průvod masek obcí za doprovodu mladých muzikantů z kapely. Masek se
sešlo 45, každá byla hezká a originální. Letošní masopustní rej byl zakončen také již tradiční večerní
zábavou v místním KD, kde hrála plzeňská skupina Golden Wind. Byl to již šestý ročník a myslím, že se
opět vydařil.
Za Soběbaby
Lenka Šestáková
předsedkyně složky
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ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD Soběkury
Šipkařský klub ŠK KD Soběkury působí v obci Soběkury od roku 1998, je registrovaným členem
Unie šipkových organizací (UŠO), která od poloviny roku 2009 sdružuje všechny aktivní hráče šipek, dříve
působící v několika na sobě nezávislých organizací v ČR. Členská základna aktivních hráčů a ligových
týmů je v přepočtu na počet obyvatel jedna z největších v Evropě. UŠO organizuje soutěže jednotlivců,
dvojic a družstev. Od roku 2009, kdy bylo zavedeno přímé členství, došlo v UŠO k výraznému posunu i v
nabídce a struktuře soutěží a jejich soutěžních vrcholů.
ŠK KD Soběkury se v současnosti účastní ligové a pohárové soutěže a také soutěží jednotlivců,
pořádaných UŠO v rámci Plzeňského kraje. Jeho členskou základnou prošla za dobu jeho existence řada
hráčů a to jak občanů obce Soběkury, tak i jiných měst a obcí. V době největšího rozmachu členské
základny klubu byly v letech 2007 – 2011 jeho členem tři ligové týmy, které působily v rámci ligových
soutěží Plzeňského kraje. „A“ tým Soběkur několik sezón až do svého rozpadu v roce 2011 působil
v nejvyšší krajské soutěži – Extralize. Historicky největšího úspěchu dosáhli šipkaři ŠK KD Soběkury hned
na počátku své existence a to účastí na republikovém mistrovství, které se konalo na Výstavišti v PrazeHolešovicích v roce 1999.
V aktuální ligové sezoně 2013/2014, která je pro klub celkem šestnáctou v pořadí, reprezentují
ŠK KD Soběkury dva týmy, Soběkury B a Soběkury City. Oba týmy hrají C. ligu Plzeňského kraje. Na
soupiskách obou týmů celkem je 19 hráčů, mezi nimi pak nejstarší aktivní hráč celého Plzeňského kraje a
možná i České republiky pan Jiří Havlíček, který 1. prosince 2013 oslavil již 78. narozeniny. Tým Soběkury
City v aktuální tabulce k 16. únoru 2014 po 17 odehraných kolech zaujímá pátou příčku, tým Soběkury B
se prozatím drží na 10. místě. Zápasy posledního 24. kola této sezóny odehrají oba týmy o víkendu 26. a
27. dubna 2014.
Mimo oficiální ligový program, také díky podpoře od Obecního úřadu Soběkury, který klubu
poskytl na činnost v roce 2014 finanční příspěvek a za což klub samozřejmě děkuje, jsme schopni
uspořádat i další akce. Na sobotu 19. dubna 2014 je plánováno uspořádání Velikonočního turnaje
jednotlivců, po skončení ligové sezóny v květnu bychom rádi uspořádali šipkový turnaj pro děti a mládež.
Obě akce se budou konat v Kulturním domě Soběkury a celý klub má zájem na tom, aby to nebyly akce
poslední.

Podrobnější informace o šipkových soutěžích, týmech atd. lze nalézt na internetových stránkách
http://www.sipky.org,
sekce
věnovaná
Plzeňskému
kraji
je
pak
na
adrese
http://www.sipky.org/cs/uso/p/ .

Za ŠK KD Soběkury zpracoval
Ivan Vlasák
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SDH Soběkury
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v tomto jarním období informoval o aktivitách Sboru
dobrovolných hasičů v naší obci.
Když shrnu loňský rok, byl náš sbor, který čítá 42 členů, opravdu aktivní.
V lednu 2013 jsme zorganizovali tradiční hasičský ples, kterého se zúčastnilo mnoho našich i
přespolních občanů. K tanci a poslechu hrála Březovská desítka. Hned po plese se uskutečnila výroční
valná hromada s tradiční porcí guláše pro naše členy. Je pěkné vidět, jak se sejdou hasiči všech věkových
kategorií a diskutují. Ti služebně starší vzpomínají a vyprávějí, jak to bylo „za nich“. To se pak snadno
protáhne odpolední akce až do pozdních večerních hodin.
V únoru se pracovalo na zvelebení prostor hasičské klubovny a jejího zázemí.
Březen proběhl v duchu připravovaných prací na zimu – nařezání a složení palivového dřeva do
zásobníku v hasičárně. Koncem března, při teplotě -3oC a silném větru, jsme vyčistili po 3 letech
koupaliště. I přes nepřízeň počasí se této celodenní akce zúčastnilo 25 našich občanů, z toho 20 členů
SDH.
V dubnu se vyčistila nádrž ve vsi.
Během května probíhala rekonstrukce chodníku a prostoru před hasičárnou. Z tohoto důvodu bylo
naše hasičské auto po tuto dobu odhlášeno z operačního střediska HZS, jelikož by nebylo schopno vyjet
k zásahu.
Povodeň začátkem června procvičila i naši techniku při odčerpávání vody ze sklepů našich
spoluobčanů.
Vrcholem loňského roku bylo bezesporu červnové 125. výročí založení SDH v Soběkurech. Program této
akce byl připraven tak, aby si zde své našel každý člen rodiny. O hudební doprovod se postarali jihočeští
Božejáci. Vzpomínkové fotografie byly umístěny na výstavě na ploše fotbalového hřiště, stejně tak kryté
posezení. Děti si mohly vyzkoušet překážkovou dráhu pro malé hasiče, profesionální hasiči z Přeštic
předvedli svoji techniku a velký ohlas měla ukázková akce kynologického klubu z Bukové a jejich
čtyřnohých obranářů. Hasičské útoky odvedli hasiči ze Soběkur, Oplota, Černotína a za velkého aplausu i
veteráni ze Soběkur.
V srpnu se pořádal 3. ročník Memoriálu Josefa Beneše a Rudolfa Taubenhansla, kterého se zúčastnilo
10 družstev. Naše družstvo se během léta zúčastnilo 7 soutěží v požárním sportu.
Ve vánočním čase jsme uspořádali ples, kde hrála Malá muzika Nauše Pepíka.
Při pořádání kulturních akcí spolupracujeme s obecním úřadem a místními složkami. Za tuto
spolupráci jsme vděčni.
Tento rok jsme „neplánovaně“ zahájili tradičním plesem za doprovodu Březovské desítky. I přes
malou účast byla tato akce ohodnocena zúčastněnými za zdařilou.
Proběhla už i tradiční valná hromada a tak jedeme dál a těšíme se na Vaši účast na našich akcích a
děkujeme všem za podporu.
za SDH Soběkury - Josef Voller ml.

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

6

Co se udělalo v našich obcích v roce 2013
Obec Soběkury – akce v roce 2013
Křovinořez s příslušenstvím
Oprava sociálního zařízení na OÚ
Kácení, likvidace pařezů, řez a vazba lip – náves
Výsadba zeleně na návsi
Kácení a řez u sv. Martina
Výřez, štěpkování – koryto potoka do biol. rybníka
Likvidace náletových dřevin – koryto potoka do biol. rybníka
Osazení mříží na malá okénka KD
Chodníky v nové ulici, u has. zbrojnice, u školy, u Baxů nad bytovkami
Konstrukce a síť za brankou na fotbalovém hřišti
Nové lavičky u fotbalového hřiště
Oprava sociálního zařízení u fotbalového hřiště
Nové dveře v požární zbrojnici
Čištění a ošetření dlažby chodníků a veřejného prostranství
Chodník u Řezáčů
Přeložka elektrického vedení – chodník u Řezáčů
Nová dešťová kanalizace - chodník u Řezáčů

31 033,11 306,112 481,88 961,8 929,20 352,15 000,27 118,1 191 623,25 876,35 550,5 682,21 500,13 024,220 571,175 000,159 800,-

Obec Horušany – akce v roce 2013
Výměna výlohy v prodejně
Odvodnění, izolace – hostinec
Přístřešek na štěpky - hostinec
Stavební práce, dlažba a pokládka, materiál – jeviště, sál
Nové obložení pódia – sál
Talíře, dezertní talířky, záclony, čištění parket
Skříň dvojitá – výčep v hostinci
Oprava cesty „na dolejší“
Údržba a řez stromů při cestě okolo hájovny
Čištění a ošetření dlažby veřejného prostranství

27 310,12 953,24 422,33 730,33 275,6 358,11 897,6 830,25 874,6 736,-

Akce v roce 2013 společné pro obě obce
Štěpkovač za traktor
Výstavní sítě a klip
Územní plán 3. etapa – část
Lesní hospodářský plán – část
Nové vystrojení vodovodních vrtů
Nové dávkovací čerpadlo ve vodárně
Kotec a bouda pro psa

82 874,21 477,107 690,34 205,56 529,14 260,6 437,-
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Kam se zahradním odpadem?
Vážení občané,
jak už si někteří z Vás všimli, vybudoval jsem v obci Soběkury na místě silážních jam kompostárnu
biologicky rozložitelných odpadů (kompostárna BRO). Je schválena v kategorii kompostáren malého
rozsahu, tzn. do kapacity 150 tun ročně. Cílem této investice je omezit vytváření „divokých skládek“
nebo pouhé sklápění odpadů na polních hnojištích místních zemědělců, což je v rozporu se zákonem o
nakládání s odpady. Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o tom, jakým způsobem bude
kompostárna BRO fungovat.
Kompostárna BRO je provozována jako zařízení v soukromém vlastnictví. Její provoz je sledován ze
strany úřadu životního prostředí a podléhá pravidelným kontrolám a rozborům kompostovaného
materiálu na náklady provozovatele. Vzhledem k nákladům spojeným s provozem je odběr biologického
materiálu v místě kompostárny BRO zpoplatněn.
I přes tento fakt Vám, po dohodě se starostkou obce, nabízím odběr zahradního odpadu zdarma. Pro
tyto účely budou od 1. 4. 2014 ve sběrných dvorech obou obcí připraveny nádoby, do kterých je možné
ukládat zahradní odpad.
Co lze ukládat jako zahradní odpad?
Patří sem: tráva, travnatá mulč, seno, sláma, stromové listí, dřevní štěpka, spadané ovoce, zbytky
zeleniny, květiny, dřevěné piliny, kůra ze stromů, ornice, nemořená semena rostlin.
Odpad, který obsahuje umělé hmoty, živočišné zbytky, staré matrace nebo stavební suť, případně celé
nerozdrcené větvě nelze kompostovat a nebude vybírán.
Věřím, že kompostárna přispěje ke zlepšení životního prostředí a ke zlevnění provozu sběrného dvora
naší obce.
Jiří Hodan

AKCE 4 - 7/2014
11. 4. Výroba jarních dekorací – knihovna v Soběkurech
19. 4. Šipkařský turnaj – KD Soběkury
10. 5. Rybářské závody - zadní rybník Soběkury
31. 5. Dětský den - Soběkury
28. – 29. 6. Zlatá Pípa – hřiště v Soběkurech
19. 7. Zpívaná – hřiště v Soběkurech

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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TJ Sokol Soběkury
Vážení sportovní přátelé,
jménem TJ Sokol Soběkury bych chtěl Vám všem, kteří nás chodí alespoň občas podporovat, poděkovat
za Váš zájem a trpělivost s námi.
Divácké účasti na našem malém stadionku dlouhodobě patří v okrese k těm vyšším a jsme za to velice
vděčni.
V neposlední řadě patří také velké poděkování paní starostce Vítkové spolu se zastupitelstvem, za
pomoc při úpravách a rekonstrukcích našeho sportovního areálu. Fotbal nejen v Soběkurech, ale i
ostatních malinkých vesnicích prochází celkovou krizí, kdy kluby potápí nedostatek peněz, ale hlavně
nezájem mladých lidí zapojovat se do sportovních aktivit.
V minulém roce se nám podařilo suverénním způsobem postoupit z III. třídy do Okresního přeboru, kdy
jsme z 22 zápasů v 18 případech slavili vítězství. Mužstvo se nám i přes léto podařilo udržet ve stejném
složení, v jakém postoupilo a letní příprava nám dávala naději na dobré výsledky i ve vyšší soutěži.
Bohužel hned od prvního mistrovského zápasu naše kluky začaly přemáhat různé nemoci či vážná
zranění a po solidně odehraných prvních čtyřech utkáních přišel útlum a byli jsme rádi, že jsme podzimní
část soutěže vůbec dokončili.
Během zimní přípravy jsme se pokusili mužstvo alespoň trošku doplnit, někteří se nám uzdravili, jiní se
snad doléčí v brzkém čase a my se pokusíme důstojně tuhle soutěž dohrát, k čemuž jsme vykročili
vítězstvím hned v prvním jarním mistrovském utkání. Prosíme Vás, naše fanoušky a příznivce, abyste
s námi zůstali i v těchto těžkých časech a podporovali nás. Potřebujeme Vaši fanouškovskou podporu, i
podporu finanční například ze vstupného, což je v současné době jedna z mála věcí, která napomáhá
k fungování klubu, jelikož fotbalové asociace i úřady svými „modernizacemi“ a zásahy i do našich
„pralesních lig“ způsobují klubům nemalé ztráty.
Budeme rádi, když zůstanete s námi a my se pokusíme nelehkou situaci zvládnout, aby fotbal
v Soběkurech zůstal i v dalších letech.
Informační webové stránky - http://www.tjsobekury.estranky.cz/
Radek Duchek
jednatel TJ Sokol Soběkury

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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O co lze na OÚ požádat?
Na OÚ lze mimo jiné požádat o tyto nejžádanější úkony:
Výpis z katastru nemovitostí.........................................................první strana
další i započatá

100 Kč
50 Kč

Výpis z rejstříku trestů............................................................................................

100 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku....................................................první strana
další i započatá

100 Kč
50 Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče...............................................první strana
další i započatá

100 Kč
50 Kč

Přihlášení k trvalému pobytu ...............................................................................
(za osobu starší 15-ti let, neplatí se při stěhování v rámci obcí)

50 Kč

Vidimace listiny (za každou i započatou stránku)................................................

30 Kč

Legalizace podpisu (za každý podpis)..................................................................

30 Kč

Obecní úřad Soběkury
Soběkury 47
334 01 Přeštice
e-mail: sobekury@obecni-urad.net
tel: 377 912 252
www.sobekury.cz
ID schránky: jtwbbex
Na www stránkách obce se lze též přihlásit k odběru novinek, které rozesíláme e-mailem. Dozvíte se
důležité informace typu: placení odpadů, veřejné zasedání zastupitelstva obce atd. Na hlavní stránce
vpravo dole je malý rámeček s názvem „Novinky e-mailem, tam zadáte email, potvrdíte ve svojí schránce
a jste zaregistrovaní.
Pracovní doba OÚ:

pondělí a středa: 7. 00 – 12. 00 a 13. 00 – 17. 00 hod (úřední dny)
úterý a čtvrtek: 7. 00 – 15. 30 hod
pátek: 7. 00 – 13. 30 hod

Pokud něco budete potřebovat, rádi Vám vyjdeme vstříct i mimo úřední dny, kterými jsou pondělí a
středa.
Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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Vyvážení septiku platí pro každého
Pravidla pro vyvážení septiků v Soběkurech a Horušanech stanovuje kanalizační řád, který je platný pro
obě obce. Ten uvádí, že: „Připojení přes vlastní předčištění, tedy septik nebo domovní čistírnu odpadních
vod, musí být v místech, kde je provedena přípojka do takové části kanalizace, která ústí jako volná
kanalizační výust přímo do vodoteče, je napojena na stabilizační nádrž nebo kořenovou čistírnu
odpadních vod bez mechanického stupně“.
Z toho jednoznačně vyplývá, že vlastník septiku je povinen zajistit vývoz části kalu ode dna jedenkrát
ročně v případě, že je nemovitost obývána trvale, a jednou za čtyři roky v případě rekreačních objektů.
Ne všichni tak ale postupují. Objevují se případy, kdy vlastník nemovitosti ve snaze ušetřit za vývoz
septiků nelegálně vypouští kal do vodoteče případně přímo do příkopu. Tím nejenže porušuje
kanalizační řád, ale i znepříjemňuje okolí svým spoluobčanům. V případě Horušan, kde je nová kořenová
čistírna odpadních vod, může takové chování, kromě výše uvedeného, způsobit závažné technologické
problémy na čistírně.
Každý majitel objektu, který má vlastní předčištění, tedy septik, je povinen předložit doklad o jeho
vyvezení. Pokud tak neučiní a kontrola zjistí, že odpadní vodu likviduje jiným nepovoleným způsobem,
může mu být uložena ve správním řízení dle novely zákona o vodovodech a kanalizacích pokuta až do
výše 100 tis. korun.
Josef Šefl
za Čevak a. s. vedoucí provozního střediska Plzeňsko

JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
Soběkury
1. 4. Mgr. Ivana Malá
8. 4. Oldřich Strejc
28. 4. Josef Tykal
2. 5. Anna Bláhová
16. 5. Marie Fikrlová
27. 5. Petr Souček

50 let
60 let
50 let
80 let
80 let
50 let

Horušany
9. 4. Vladimír Pluhař
14. 4. Libor Štolcpart
2. 5. Jan Hadač
20. 5. Josef Němeček
21. 5. Marie Krsová
23. 5. Vlastimil Kindl

60 let
50 let
65 let
60 let
70 let
50 let

21. 3.

Václav Toman, Marie Tomanová
Zlatá svatba (50 let)
24. 4. Miroslav Piskáček, Božena Piskáčková
Diamantová svatba (60 let)

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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NAROZENÉ DĚTI
Ondřej Kašpar ze Soběkur
(syn Venduly Fořtové)
měřil 49 cm, vážil 2800 g
narodil se 16. 2. 2014

FOTKY Z PRACÍ

1/2014-Přeložka el.vedení-Soběkury

2/2014 – Vystrojení vrtu-Soběkury

3/2014- Úprava zeleně v Horušanech

2/2014 – Obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech a v Soběkurech

3/2014 – Čištění Dnešického potoka

3/2014 – Úprava silážní jámy na sběrný dvůr-Soběkury

3/2014 – Stavba kořenové čistírny v Soběkurech

Zpravodaj je zapsaný v evidenci periodického tisku na Ministerstvu Kultury. Evidenční číslo: MK ČR E 19907
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FOTKY Z AKCÍ
12/2013 – Hasičský bál, Soběkury

12/2013 – Hasičský bál, Soběkury

3/2014 – MDŽ a Beseda s důchodci pro obě obce, KD Soběkury

3/2014 – MDŽ a beseda s důchodci pro obě obce, KD Soběkury

3/2014 – Masopust v Soběkurech

3/2014 – Masopust v Soběkurech

Noviny připravila: Lenka Fejtlová

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

