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Slovo starosty úvodem.
Vážení čtenáři. Dovolím si navázat na
úvodník z minulého - červnového - vydání
Občasníku Horšicko. Ó, jak jsem se mýlil, a
jak jsem ve svém věku ještě naivní !!!
Zklamání a opět zklamání. Lavičky se
stolkem na odpočívadle pod lesem u
Henigarova - měly by sloužit cyklistům na
trase č.2189 a také široké veřejnosti.
Bláhově jsem si myslel, že zůstanou
nedotčené rukou vandala. Umíte si
představit, že už naše dílo opět někdo záhy
poškozuje? Ano je to realita. A ten
nepořádek tam i na návsi před poštou -
marná řeč!! Všichni to vidíte, všichni tušíte
nebo dokonce víte, kdo to dělá. A není v
téhle zemi síla, která by tu nastolila nějaký
pořádek?! Nedivte se turistům, kteří se rádi
podívají za naše západní hranice. Vždyť tam
vidí pořádek, čistotu, chodníky bez psích
exkrementů, bez cigaretových nedopalků a
obalů od různých pochutin. Já už se jim
nedivím dávno. Skoro každý si myslel, že
když přišla změna režimu a začal tady
takový "stavební boom" - moderní rodinné
domky s balkony ozdobenými květinami,
čistě bílé domky staršího typu v kombinaci s
tmavým palisandrem, nové střechy atp. - že
se bude tento náš domov ubírat směrem
zcela jiným, hlavně k hezčí realitě.
Zklamaně musím konstatovat, že se mýlili
všichni ti snílkové. Je mi to líto a jako
starosta obce - mé rodné obce - mnohdy
jen nostalgicky vzpomínám, jaké to bylo za
našich dětských let. Báli jsme se průšvihu,
rodiče nás vedli k poslušnosti doma i ve

škole, bylo stále něco na práci a pak teprve
čas na zábavu nebo vesnické sportování a
samozřejmě takt na lumpárny. Dneska je
všechno jinak! Skoda! K tomu ještě ten
všeobecný bezprávní chaos ve státě - a už
je toho až nad hlavu!! Omlouvám se
váženému čtenáři za tak pochmurný
úvodník, ale vždyť mě k tomu vede situace
na všech stranách. Složitosti ve vyřizování
věcí na úřadech, málo dětí v první třídě naší
školy - a samozřejmě, že příčina je nám
známa! Stálé a nekonečné dohady o
různých malichernostech, které by se daly
vyřešit raz-dva, atd. Otevřeně říkám, že mě
mrzí postoje sousední Obce Dolce zejména
ve vztahu k naší škole. Vzpomeňte si se
mnou na to, jak se jednalo o rozšíření
autobusových spojů právě kvůli dětem, které
do horšické školy z Dolců docházely. A když
se toho pracně a zdlouhavým zdů-
vodňováním na úřadech docílilo, tak se už
několik roků zjišťuje, že to vlastně bylo
všechno zbytečné! Jednou bude tuto dobu
hodnotit historie a já už nyní říkám, že
jedničku s hvězdičkou ani chvalitebnou nám
nepřidělí. Ono to bude tak na horší trojku a
to jen proto, že nám ještě relativně slouží to
nejcennější a to je naše zdraví. Proto vám
všem přeji, abyste si toho pokladu užívali a
těšili se na další období - sice chmurného
podzimu s dušičkovou vzpomínkou na naše
zesnulé předky - po kterém nás ale čekají ty
nejhezčí svátky v roce, kterými budou opět
Vánoce

Miroslav Čepický - váš starosta



U nás to nesvítí - " v V to n e vít e ?!"
Na Obecním úřadě Horšice zazvonil telefon. Účetní - paní Homolková - natahuje

se pro sluchátkoc.Ooecnr úřad, prosím! Co si přejete?" Obligátní uvítací věta do
sluchátka. A z druhého konce se ozve: " Tady už tři dni nesvítí světlo, copak vy to
nevíte?" "Kdo volá? Ne, nevíme kde nesvítí světlo. Voláte z Horšic, z Újezda nebo
z Vitouně?" - žádá si o vysvětlení úřednice. .No, tady u nás to nesvítí! Napřed to
blikalo kolik dní a teď už to nesvítí čtyři dny vůbec! "Dobře pane (paní), ale já
stále nevím kdo volá a kde to nesvítí." - trpělivě se znovu táže úřednice. Konečně!
Volající uvedl jméno a místo závady na veřejném osvětlent..jve, nevíme to. Nikdo

nám to dosud nehlásil." "Kdypak to dáte spravit? Bez toho světlaje to hrozný! II 11

Musíme počkat, až bude těch světel více. Alespoň dvě nebo tři, aby sem firma
nejezdila kvůli každé lampě. To jistě pochopíte. Pro obec jsou to peníze a pro firmu

žádný kšeft. Budu informovat pana starostu. Ano? Tak nashledanou!"

Klasická situace opakující se několikrát do roka. Starosta to vezme na vědomí a vyčkáváme
na další poruchu ve veřejném osvětlení. A to prosím nikdo ani neví, že když nesvítí celá
obec, tak že se vždycky starosta snaží o nastartování pomocí manuálního spínače. A když
se jedná o závadu takto jednoduše neodstranitelnou, musí se vyčkat na příjezd firmy a to
třeba i několik dnů. A to je v podstatě všechno. Jiný postup není! Ostatně, už o tom bylo
psáno v našem Občasníku Horšicko několikrát. Patrně si lidé nepamatují nebo vůbec nečtou.
Nemusí je to zajímat - samozřejmě! A tak na závěr - lidé zlatí, kdysi jsem napsal, že zatím
svítíme a chceme v noci svítit v našich obcích stále. Mám se opakovat? - že v nedalekém
Městě Měčíně vypínají už několik roků rI' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

denně o půlnoci a je tam tma po celé
vsi až do ranního kuropění? - nebo,
že je to stejné v Chudenicích? - aha -
to vy nevíte, protože tam nejezdíte? -
Chápu to! Ale zeptejte se příbuzných
a známých, tak jako se umíte zeptat
na jiné věci, a zpravidla ryze osobní -
né na ty veřejné! A další příklad: Nad
nedělním ránem 18.září tr. jsem ve 3
hod. projížděl naší sousední obcí
Týniště. Ejhle přátelé! V Týništi se
nesvítilo! S výjimkou jedné lampy
veřejného osvětlení u autobusové
zastávky. Že už by také i tam šetřili
tímto způsobem? Zeptejte se! U nás
se nezhasíná jen tak pro úspory!
V Horšicích se prostě svítí! Tak buďte
rádi! Jednou třeba dojde i na pouliční
osvětlení v našich obcích. Budeme se
zlobit na starostu? - nebo na celé
zastupitelstvo? Nebo na vládu, že
stále snižuje příjmy pro obce a ty malé
na to doplácejí nejvíce? Nechci se
k tomuto problému stále vracet.
Možná vám to někdy a někdo, ani
nebude mít snahu takto a stále
vysvětlovat.

Mír.Cepícký, starosta
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Poslední akcí v tomto
školním roce byla Škol ková
olympiáda, která se konala
v úterý 28.6.2011. Protože
nám předpověď slibovala
parné počasí, vše se
odehrálo již v ranních
hodinách. A jaké disciplíny
do naší olympiády patřily?
Závod na koloběžkách, hod
kriketovým míčkem do
dálky, skákání v pytlích a
skok do písku. Po zdolání
všech disciplín následovalo
vyhodnocení. Každý si
domů odnesl sladkou
odměnu a diplom. Děti,
které se umístily na prvních
třech místech obdržely

přípitek dětským šampaňským a
Dana Řihošková

medaili, pastelky a pexeso. Po skončení následoval
překvapení v podobě zmrzlinového osvěžení.

z ahá jen í nového školního roku
*1) Nový školní rok 2011/12 mateřská škola zahájila již tradičně na školní zahradě. Rodiče
byli seznámeni s novým třídním vzdělávacím programem, který se jmenuje "Hrajeme si
každý den" a je zaměřený na hru, která má velký význam v životě dítěte již od nejútlejšího
věku. Sluníčko nám přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby děti dováděly na zahradě a rodiče
mezi tím opékali vuřty.

Všem dětem přejeme, aby se jim u nás v horšické školce líbilo a našly si tu nové
kamarády. Nově přijaté děti: Bradová Terezka - Horšice, Janečková Barborka -
Vitouň, Špirková Kačenka - Kbelnice, Petrů Nikolka -Osek, Sedláčková Barborka -
Příchovice, Koukolík Kryštůfek - Lužany Dana Řihošková

* 2) Slavnostní zahájení školního roku 2011/ 2012 proběhlo ve čtvrtek 1. 9. 2011 ve školní
družině naší školy. Sešli jsme se opět v hojném počtu. Přivítali jsme mezi námi starostu
Obce Horšice Miroslava Čepického. Tento den byl slavnostní především pro naše nové
prvňáčky. Po úvodním slovu p. ředitelky Pavly Nohavcové promluvil k rodičům i žákům p.
starosta Čepický. Poté následovala nejdůležitější část pro nové žáčky - předání
upomínkových listů, šerp s nápisem Prvňáček a malé sladké odměny. Je zvykem, že rodiče
v tento den mají možnost prohlédnout si školu, která tak nádherně voní a září čistotou.
Doufáme, že takováto příjemná atmosféra, která provázela tento den, vydrží po celý rok.

Jana To/arová

ObČ8nňm, kteří jsou přihlášeni na OÚ Horšice k REVIZI
KOMÍNA - OZNAMUJEME že bude provedena p. Štichem
v pátek - 7.
v sobotu:..l& ~říina 2011

předpokládaná cena 420,-Kč



V úterý 21.6.2011 v 16,00 hod. se sešli rodiče
a děti v mateřské škole na slavnostním
rozloučení s předškoláky. Nejprve byli
předškoláčci pasováni na školáky, byly jim
předány dárky a na závěr předstoupili před své
mladší kamarády, přednesli básničku na
rozloučenou a předali dětem lízátka. Z našich
předškoláků se rázem stali velcí školáci, kteří s
aktovkou na zádech a za zpěvu písničky
"ŠLAPU SI TO DO ŠKOLY" odešli z naší
školičky. Poté následoval táborák na zahradě s
opékáním vuřtů. Oslava se pomalu chýlila ke
konci a naše předškoláky čekala Svatojánská
noc. Všech pět statečných zůstalo ve školce
přes noc a měli za úkol splnit Bobříka odvahy.
Všichni to zvládli na výbornou. Po večeři a

nezbytné hygieně se děti zavrtaly do spacáků a spaly až do rána. A kdo opouští brány naší školky?
Lucinka Orncová, Terezka Vondrovicová, Kiruška White, Tomášek Hrdlička a Mareček Samuel.
Přejeme jim hodně štěstí do dalšl etapy jejich života.Na závěr bych chtěla poděkovat
maminkám předškoláků, které se postaraly o občerstveni na večeři a snidani.

Dana Řihošková

s vat o j á n s k á noc 2011
Jako každý rok když pátá třída opouští tuto jsme se vydali do lesa na 200 metrovou cestu
školu se celá třída sejde ve škole. Většinou se odvahy. Já jsem šel první, prý proto, že jsem
spí ve škole, ale letos to bylo trochu jiné. Naše měl nejvíce keců. Na konci cesty nás čekal paní
paní třídní učitelka Jana nám řekla, že půjdeme učitelky starší syn v masce vlkodlaka. Jeden
spát k ní domů. Každý ve třídě jásal radostí a kamarád si myslel že je to "úchylák" a tak utíkal.
tak jsme se v plném počtu ve středu 22.6.2011 My jsme stáli u stromu a když vyšla poslední
sešli ve škole, trochu jsme tam poklidili a vyrazili holka, tak se rozbrečela a musela jít společně s
pěšky z Horšic do -"~"",,,,,""'''-''-·-_·_''"'Y,- paní učitelkou. No
Skašova. Bylo a to jsme už šli do
strašné horko a když hajan. Ale teď se
jsme k paní učitelce stalo něco
domů dora-zili, tak neuvěřitelného.
jsme všichni šli na Kamarád totiž ve
koupali-ště.Pobyli stanu našel škvora
jsme tam asi půl a házel po něm
hodiny a pak jsme šli baterkou dokud
uvařit oběd, špagety s mu nezalezl pod
kečupem a sýrem. batoh. Kamarád
Naše nejoblí-benější batoh odkryl a tam
jídlo. Holkám se slimák. No vtipné
špagety moc povedly to nebylo, pak
a my jsme zase dobře jsem objevil další
poklidili nádobí. Pak tři. Vyndavat se
jsme sta-věli stany. nám nechtělo a tak
Nějak se nám povedly. Pak jsme hráli hry a pak nám paní učitelka dovolila jít nám třem spát do
zase na koupaliště. Tentokrát jsme museli plnit obýváku. Tam jsme se (ne)vyspali dobře. Ráno
úkoly po skupinách. Když jsme se vykoupali, jsme všichni měli oteklé oči od únavy .. Potom
osušili a vyblbli se tak jsme byli už unavení, ale jsme se sbalili, sklidili stany a odjeli jsme do
den zdaleka nekončil. Šli jsme na terasu a hráli školy. Tam nás přivítali prvňáci, což nebylo
jsme hru o to, že skupina ve stanu musí najít zrovna nejmilejší když tam dělali: "vévévevevé
umělého šneka. Jako první jsem ho našel já a jéjéjejejé" a my byli unavení, takže nás nakopli
byl v popelnici (napadlo mě to, protože chci být jedině CocaColy od paní učitelky. Ale stejně se
popelářem Q). Pak naše skupina ukrývala a nám tahle noc vydařila.
našly to holky. Pak zase holky ukrývaly a našli Adam Samuel žák 5. ročníku
jsme to opět my. Na terase jsme hráli ještě mno-
ho dalších her, dokud se nesetmělo. Ve tmě
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že ty podzimní,
jsou jenom Tvoje.
Už přišlo léto babí.
V pavučinkách rosu ukrývá
ráno mlhavé co tolik mrazí
a s polednem tepla přibývá.
Podzime!
Ty nejsi jen chlad a bláto,
ty voníš úrodou
a barvami, co stojí za to!
Jsi malířem dokonalosti
a já nemohu se vynadívat,
té krásy najísti se do sytosti.
Nespěchej dokončit své dílo!
Vždyť na světě je krásně
a i s Tebou tolik milo.

HŘBITOVNí VRATA

Horšický zázrak?!

Jsou obce, které mají zázračné věci nebo události.
Například v nedalekých Borovech se konalo 11.září
2011 procesí se svatým zázračným obrazem Panny
Marie a soškou Panny Marie. Účastníci se řadili před
borovským mlýnem Prokop s.r.o., a za doprovodu
hudby se vydali procesím ke kapli, která je v zatáčce
hlavní silnice ve směru na Švihov. Ta byla nádherně
vyzdobená girlandami a květinami, před kaplí byly
připravené židle a lavice. Nádherné počasí přálo
věřícím poutníkům i přihlížejícím a sluníčko prozářilo
přes větve staleté lípy všechnu tu nádheru. O onom
zázračném obraze byla zpívána oslavná píseň.
Podstatou textu je událost, ku které došlo
z nevysvětlitelných důvodů. Když byl svatý obraz
nějakým špatným člověkem vhozen do řeky Úhlavy a
měl skončit pod koly mlýna, spadla stavidla mlýnského
náhonu a uzavřela přívod vody a vlivem jejího
nedostatku se mlýnská kola zastavila. Tak nedošlo
k poškození nebo dokonce zničení obrazu, byl
zachráněn a po nějakou dobu uložen ve Vřeskovickém
kostele. Později byla v Borovech vystavěna současná
kaple a k oslavě popisovaného zázraku se začala
konat procesí a sloužit ekumenické bohoslužby. Proč
se o tom, zmiňuji? Protože historické záznamy hovoří
také o tom, že dříve se této akce zúčastňovali mj.
poutníci z dalekého okolí a rovněž z Horšic. Po letošní

r mši byli všichni poutníci pozváni k obědu do sálu
místního kulturního domu. Záštitu nad poufovou akcí
držel starosta obce Borovy pan Jiří Černý.

Proč tento článek nese název - Horšický zázrak?
Protože lidé v poslední době pozorují, že socha sv.
Jana Nepomuckého, umístěná ve výklenku hřbitovní
zdi naproti škole, se pohybuje. Kolemjdoucí jí jednou
spatří otočenou zády ke škole, podruhé jen bokem. A
na dotaz, jak je toto možné, zda se jedná skutečně o
horšický zázrak, lze jednoduše najít odpověď: Sochu
prostě otáčí nenechavec, který si ničeho neváží, nic
mu není svaté - nevíme jak to ještě jinak pojmenovat.
O žádný zázrak se nejedná, nýbrž o co?

Vchod do horšického hřbitova
nemá vrata. Důvod je prostý. Už
dříve bylo přece avizováno, že
dojde k výrobě nových vrat.
Sledujete-Ii informace v Občas-
níku Horšicko dobře, tak už se o
této záležitosti napsalo v
minulosti. Cenové nabídky zá-

mečnických firem jsou dosti
vysoké a proto bylo rozhodnuto,
že se osloví firma, která by je pouze opravila, vyztužila nebo vyrobila hlavní rám, opatřila
zámkem a přitom dokázala zachovat jejich historickou vrchní výzdobu. Je samozřejmé, že
vrata dostanou jinou vizáž a to zejména z důvodu odstranění plechových výplní ve spodní
části, které jsou příčinou toho, že pod nápory větrů dochází k samovolnému zavírání a
bouchání vratových křídel. Proto bude ve spodní části vyrobeno mřížování, které by mělo
korespondovat s "fazonou" v části horní. V současné době jsou tedy vrata odvezená, nikoliv
odcizená! Již začátkem měsíce října 2011 by mělo být vše dokončeno a vrata osazená zpět.

Zastupitelstvo obce

Redakce



N á hod a nebo o s u d ?

Když jsem se po různých změnách v mém životě rozhodl
zakoupit nemovitost na vesnici, dal jsem si dvě podmínky -
vzdálenost od Plzně cca 30 km a v obci vzdálenost do 200 m od
nemovitosti k hostinci. Někdy v roce 2006 jsem začal číst inzeráty
a objíždět krásné plzeňsko ze všech stran, ale když mě něco
nadchlo nebyl ve vsi hostinec, nebo byl vzdálen 250 m.
V začátcích hledání mě cosi přinutilo zajet i do mě zcela
neznámých Horšic, které od první prohlídky zaměstnaly svým
kouzlem moji hlavu natolik, že jsem téměř přestal hledat
nemovitost jinde a začal doufat v jejím objevení v této obci.
Inzerát nabízející nemovitost v Horšicích, bylo to čp. 3, se objevil
až v roce 2008, ale již první prohlídka mě řekla ano, to je to pravé

ořechové. Během týdne tedy
došlo k podepsání smlouvy a
mohlo se začít s celkovou
rekonstrukcí. Vyšlo najevo, že
téměř celá obytná část je
klasická roubenka ukrytá celá
léta pod omítkami, které byly
ihned odstraněny, vadné
dřevěné části vyřezány, všechny
trámy opískovány, povrchově
upraveny, a dnes je v té roubené
části velice příjemné bydleníčko.

Vdobě rekonstrukce se začal můj syn zajímat o naše předky a zjistil něco neuvěřitelného. Do té doby
jsem vědělo mojí babičce (matce mé matky) jen to, že byla nar. 24.3.1874 a
byla rozená Pelíšková. O dalších předcích jsem ale neměl ani páru. Až od
syna jsem se dozvěděl, že její otec Petr Pelišek, nar. 17.5.1840, pocházel
z Horšic 41 (křtícífarář Benedikt Kolář, por. as. Kateřina Kohout z Horšic,
kmotr Petr Rajšpis z Horšic), matka Magdalena roz. Hrubá, nar. 19.8.1841,
z Kucin 18 ( křtící kaplan Václav Velkoborský, por. as. Kateřina Petrle
z Horšic, kmotra Magdalena Wuchtr z Dolců). Otec Magdaleny byl Josef
Hrubý z Kucin, matka Anna roz. Fořt z Dolců; otec Anny byl Josef Fořt
z Dolců, matka Barbora roz. Dětka z Knih.

Otec Petra Peliška byl Šimon Pelišek z Horšic 41, matka Anna roz. Janota
z Krašavce. Otec Anny byl Václav Janota z Krašavce, matka Doroty roz.
Rypl z Vodokrt.
Nejzojimavějši jsou ale rodiče Šimona Peliška. Jeho otec byl Václav Pelišek
z Horšic 41, matka, a to je právě ta " bomba ", byla Kateřina rozená
Macháček z Horšic 3. Takžejájsem v roce 2008, nic netuše, koupil chalupu
ve které se někdy kolem roku 1760 narodila moje prapraprababička. Chalupu ve vesničce, kam mě
cosi lákalo už na začátku hledání v roce 2006, a kde jsem dnes tak spokojen.

Za tři roky jsem tady
poznal velké množství
dobrých a slušných lidí.
Patří mezi ně chrabří junáci
od hasičů, kterým by v
případné bitvě se živlem
nechyběla odvaha, nýbrž
vybavení. Patří k nim i lovci
divé zvěře, považující podle
mě hony za procházku
přírodou s příjemným za-
končením, ticho na posedu
pak za čas nutný ke
klidnému dospání, i když
pod nimi špacírují hejna
divočáků či srnčího, které
oni samozřejmě nemohou
slyšet natož vidět. Poznal
jsem zde i jedince,

kteří ještě nedávno určitě dělali díky své bujné kudrnaté kštici
reklamu na Brillantinu. Když ovšem kohokoliv požádám o pomoc
nikdo neodmítne a já na oplátku poradím jak pěstovat švestky,
jahody, brambory, česnek, slimáky, atd. Seznámil jsem se s panem
starostou Čepickým a s jeho spolupracovnicí paní Homolkovou, o
kterých jsem přesvědčen, že pro Horšice chtějí to nejlepší. Zaujal mě
článek pana starosty v Občasníku č. 63 kde nás všechny žádá o
udržování pořádku v celé vsi, o dodržování klidu alespoň v neděli
odpoledne, o věnování se více svým psím miláčkům, z nichž někteří
opravdu otravují celé své okolí ne zpěvem, ale nepříjemným
celodenním štěkotem.
V Horšicích jsem nepoznal jen dobré a slušné lidi ale i jejich hodně
velký opak, nemající o slušnosti základní vědomosti. A bohužel tu
často vídám i flákající se skupinku omladiny, která se od žákovského
věku místo sportu nebo jinak slušně využitému volnému času věnuje
raději lahváči, cigaretě a po celé obci vytváření nepořádku. Ovšem
tato jejich "aktivita" by měla vyburcovat hlavně rodiče, protože to je
pouze krůček k tomu než se začnou (a já myslím že už někteří začali)
ohlížet po něčem zcela jiném, ale daleko horším a nebezpečnějším.

Bohuslav Simandl.
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