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Slovo starosty úvodem
Mírně opožděn, přichází k vám tento náš
Občasník. Myslím, že tím se toho zas tolik
nestalo, protože celá řada informací už se
stejně
prodiskutovala
i s
patřičnými
komentáři nezasvěcených. Ostatně, je to tak
asi správné, protože z toho plyne, jakýsi
neskrývaný zájem lidí o dění v našich
obcích.
Letošní rok nám začal velmi smutně, když
jsme se záhy po otevření nového kalendáře
museli rozloučit
s našimi spoluobčany
panem Vojtěchem Janečkem a paní Marií
Štychovou. Tak si říkám - kéž by to pro rok
2012 byla ta poslední nevyhnutelná a krutá
daň.
Životy všech ostatních jdou samozřejmě
dále a opakující se koloběh všedních
starostí se nezastavil. Jinak tomu není
samozřejmě
ani
v
případě
obecních
záležitostí. Úřady nám nesmyslně přidělávají
práci
vymýšlením
dotazníků
a jiných
pitomostí, které zabírají spousty času, bez
nichž by se dalo normálně žít, které uměle
zaměstnávají neproduktivní síly na vyšších
úřadech z nichž zase nevyjdou žádné jiné
smysluplné hodnoty pro náš život, ale jen
hromady dalších papírů za pěkné peníze
daňových poplatníků. Každý se s tím čas od
času přímo setkáváte. Tak proč to tady
vlastně píšu? Protože chci, abyste věděli, že
jsme se dostali do fáze boje s pověstnými
"větrnými mlýny", které se sice točí, ale
mouku na chleba nenamelou. A je to všude
kolem nás - ve zdravotnictví, v zemědělství,
v dopravě, ve školství atd.,atd.
Školství uvádím skutečně záměrně, neboť
i nás se změny a požadavky vydávané
shora,
bezprostředně
týkají.
Otázka
konkurzů na funkce ředitelů škol, což je

jeden z posledních - a já si dovoluji říci,
přímo šikanujících - nesmyslů, staví nás
opět do pozice,
která
má vyvolávat
nevraživost,
pochybnosti,
závist,
podezíravost z korupce atd. Vždycky snad
bylo v kompetenci ministerstev školství, aby
svoji problematiku řídilo v rámci resortu. Teď
je všechno jinak! Zbavují se zodpovědnosti
za vzdělanost
národa,
aby
mohli
v
budoucnosti svádět všechno na obce, které
jsou zřizovateli
škol a budou říkat takového šéfa jste si tam dosadili, tak ho
máte. Nebo si snad myslíte, že to dopadne
jinak?
Všechno
se točí kolem slova
devastace. Devastace lidského potenciálu,
lidské práce v průmyslu i zemědělství,
zdravotnictví - teď už i ve školství. Všichni
to víte ze sdělovacích prostředků, kde se
veřejně hovoří o likvidaci škol a o tom, jak
na to doplatí zejména a především školy
malého typu. To by se asi otec národů Jan
Amos Komenský divil - a nebo také nedivil vždyť i on vlastně tehdy na zvůli doplatil a
byl ze své české vlasti vypovězen.
O dalších událostech v obci a plánech
obecního zastupitelstva se zmiňuji v jiných
článcích, ale tady na úvodní straně - aby to
nikdo nepřehlédl - musím vznést kritiku na
všechny,
kteří
se
vyhýbají
řádnému
nakládání s komunálním odpadem. Je to
jednoduché - nemají popelnici! Výmluvy a
povídačky o tom, jak třídí odpad nebo ho
ukládají na svých pozemcích - to jsou
prostě blbosti. Kdybychom šli do důsledku,
tak takové řešení neexistuje! Začal nový rok
a občané si kupovali známky pro vývoz
komunálního odpadu, zajišťovaný svozovou
firmou. To znamená, že na obci vznikl
přehled (tak jako v každém roce) o tom, kdo
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pokračováni na str. 2

nokračováni ze str. I
si odvoz zaplatil a kdo nikoliv. Ti, kdož
nezaplatili si možná myslí, jak nad zákonem
vyzráli. Ale omyl přátelé! Oni neplatiči nejen,
že jsou evidováni na obci, ale oni jsou
evidováni i svými sousedy a spoluobčany. A
co si myslíte? Že ti, kteří řádně zaplatili, že
budou
mlčet,
že
budou
tolerovat
vychytralce?
Nebudou!!
Ta doba možná
byla, ale časy se mění. Ani zastupitelstvo k
tomu nemůže přihlížet jen tak, jako - že o
tom neví. Proto příští zasedání ZO projedná
postup nápravy a ti, kdož se do svozu
komunálního
odpadu
řádně
nezapojili,
budou
voláni
k
odpovědnosti
za

nedodržování
zákona.
Jako - stručně
řečeno - kam bychom to jinak došli? Přece
- vztah mezi Obci a občanem musí být
vyrovnaný
vzájemně
propojený
a
uspořádaný v mezích platných zákonů nebo
obecně závazných nařízení. A když to jinak
nepůjde, budeme muset ze strany Obce činit
i nepopulární kroky a opatření. Je mi to líto,
ale jak jinak? Odpovězte si sami!
Hezké jarní dny, prosycené slunečním
svitem, více relativního klidu a spokojenosti,
příjemné prožití velikonočních
svátků a
všeobecnou pohodu vám přeje

Miroslav Čepický, váš starosta.

JARO
M.Čepický/5.3.20
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Jaro!
Ty, neodolatelná naše touho!
O Tobě veršů bylo již mnoho.
Když nepsané písně vše kolem zapěje jsi láska, jsi život. Jsi naše naděje!
Jaro!
Přicházíš tichými krůčky
přes kaluže a přes potůčky.
A z chladných nocí, když rodí se den jsi život, jsi naděje. Jsi kouzelný sen!

PŘEJEME VŠEM SPOLUOBČANKÁM
A ZAMĚSTNANKYNÍM ZÁKLADNÍ A
MATEŘSKÉ ŠKOLY V HORŠICÍCH
U PŘÍLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
VŠECHNO
NEJLEPŠÍ,
PEVNÉ
ZDRAVÍ,
DOBROU
NÁLADU A
TRVALOU SPOKOJENOST.
Zastupitelstvo obce Horšice

Jaro!
Kéž bylo bys navždycky laskavým!
Můj život stal by se květem růžovým,
a v nesmrtelnosti budoucích věků proměnil by se v tekoucí řeku.
Vypfnánf elektřiny
O přerušení dodávky elektrické energie do obce rozhoduje dodavatel. Obec má za povinnost
vyrozumět odběratele, což činí zpravidla dvojím způsobem -a) vyvěšení na úřední desce, za -b)
vyhlášení místním rozhlasem. (... a také má svoje internetové stránky!)
A teď nastává problém - ten či onen člověk se diví, že o vypínání proudu nevěděl, že to nečetl, že to
neslyšel a co je to zase za bordel atd. Je možné, že místní rozhlas v některém místě není slyšet nebo
je slyšitelnost horší, je možné, že v době vysílání nebyl někdo doma, takže hlášení neslyšel.
Ale přátelé! Ruku na srdce - nejsou daleko ty doby, kdy spolu totiž lidé více komunikovali a takové
informace si navzájem předávali. A nebylo tolik technických vymožeností! Jenomže - doba je jiná!
Celá řada sousedů spolu nemluví, proč by tedy měli začít mluvit právě kvůli elektřině? Celá řada lidí
spolu sice mluví, ale vypínání elektřiny - to není hit! Jó, kdyby to byly drby, že ten drží s tou a ta
.zahejbá" s oním, a kdo má zase nové auto a kampak asi jezdí každou neděli a pětkrát v týdnu .... atd
..... o tom se mluví, to se musí i zastavit na návsi nebo dokonce zazvonit u vchodových dveří
dotyčného spoluobčana jenž má být informován nebo možná nějaké informace by mohl poskytnout. V
zásadě - nic proti tomu! To bylo, je a bude a na vesnicích obzvášť. Ale chtělo by to skutečně více té
komunikace o zásadních věcech a nejen to drbání!
= Elektřina bude opět vypnuta ve středu dne 14.března 2012. I n for mu jet e se navzájem!

Mir. Čepicky

Vážená paní
Ing. Velíšková Michaela
33204 Nebílovy
Čj. 2/12-10
V Horšicích dne 2.ledna 2012
Věc: Rybník na návsi v Horšicích
Zastupitelstvo Obce Horšice, projednávalo na svém
S.veřejném zasedání dne 27.12.2011
situaci na úseku
veřejného pořádku a ochrany životního prostředí. V průběhu
jednání došlo také na neutěšený stav rybníka na horšické
návsi, který je ve Vašem vlastnictví. Jelikož od roku 2000,
kdy byl z Vaší
strany
pokus
o jeho
odbahňování
nedokončený, a nedošlo k další akci, která by směřovala ke
kýženému výsledku, kterým by mělo být dosaženo zlepšení
životního prostředí
a zvelebení právě této historické části
obce, dospělo zastupitelstvo obce k závěru, že by jedno
z možných řešení bylo odkoupení rybníka do vlastnictví Obce
Horšice. Pokud byste projevila zájem vstoupit s námi
v jednání o případném prodeji, kontaktujte v této věci starostu
obce, který je jednáním s Vámi pověřen.
Jednání o ceně za nemovitost by mělo být podložené
znaleckým posudkem a mohla by pak dosáhnout takové
výše, která by nebyla pro rozpočet obce likvidační.
Zastupitelstvo Obce Horšice by přivítalo s povděkem,
kdyby Vaše rozhodnutí bylo v této věci nanejvýš vstřícné.
Jménem Zastupitelstva obce Miroslav Čepický, starosta

Věc: Přístavba klubovny
Vážený pane starosto
Již nyní se mi nelíbí neustálý
hluk z místní hospůdky - jak v
denních, tak večerních i ranních
hodinách.Neustálé uklízení
odpadků ( krabiček od cigaret,
papírů od nanuků, lahví a
nedopalků). To vše narušuje naše
soukromí.
Mým podpisem o realizaci stavby,
bych potvrdila,že s danou situací
souhlasím.
Sousedství se vzniklým
pohostinstvím mi není
lhostejné. Váš návrh i stavba mi
snižuje kupní hodntou mé
nemovitosti, tudíž si nepřeji a
neschvaluji přístavbu této
klubovny.
Děkuji za pochopení Voráčková
llona

Věc: Vyjádření k dopisu ze dne
2.1.2012 č.j.2/12-10

K vašemu dopisu ze dne 2.1.2012
sděluji, že nemám zájem o
odprodej rybníka na horšické
návsi. V současné době probíhá
jednání s Klatovským rybářstvím
a.s. ohledně pronájmu a provozu
rybníka. O výsledku jednání
budete průběžně informováni.
Spozdravem Ing. Michaela
Velíšková, zastoupená Václavem I
Kašparem Nebílovy
•• '_

V Horšicích 4.ledna 2012
Paní
Ilona Voráčková
31200 Plzeň - Doubravka
Věc: Přístavba klubovny
Zastupitelstvo Obce Horšice schválilo plán činnosti na r.2012,
jehož obsahem je také přístavba klubovny ke stávajícímu výčepu
v domě čp.S9 v Horšicích ( st.parc.11),
sousedící se st.parcelou
č.12, které jste dle výpisu z katastru
nemovitostí
jediným
vlastníkem.
V současné době je zpracovaná studie přístavby
objektu a pro další pokračování - tj. zpracování projektové
dokumentace
potřebujeme
Vaše vyjádření, zda dáte souhlas
k provedení
přístavby,
která bude těsně sousedit
s Vaším
pozemkem. Za tím účelem by bylo vhodné, seznámit se v termínu
do 10.února 2012 se zmíněnou studií. V případě, že byste souhlas
nedala, bylo by z naší strany zbytečné pokračovat v pořizován!
další stavební dokumentace a tím ušetřit finance z rozpočtu obce.
Vzhledem k tomu, že dosavadní pohostinství se sálem U
Knaizlů není možné pravidelně a s uspokojením využívat, rozhodlo
zastupitelstvo obce tak, jak je výše uvedeno, ve snaze vyhovět
požadavkům obyvatel a spolků na zajištění náhradních prostorů pro
setkávání občanů, konání schůzí, menších příležitostných nebo
rodinných oslav atp.
Věřím, že zaujmete k věci vstřícný postoj a nezablokujete
možnost realizace zmíněné přístavby. Studie je k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu. Doporučuji předem si telefonicky
dohodnout termín Vaší návštěvy na OÚ - (po dohodě možno i o
víkendech).
S pozdravem

Miroslav Čepický, starosta obce

To mě tedy nadzvedlo ...
"Vážení a milí spoluobčané, milé děti, dámy a pánové, vítám vás opět po roce na horšické návsi.
Scházíme se tady pod vánočním stromečkem ... atd. Vítám také děti z naší školy, které stejně jako
každým rokem zazpívají několik vánočních koled"
takový začátek a pohled do davu přihlížejících.
Ejhle - nevidím žádnou představitelku
pedagogického
sboru horšické školy, ačkoliv mi na
předvánočním posezení v pondělí dne 19. prosince 2011 slíbily, že se domluví a některá z nich
předstoupí před veřejnost s dětmi. Slušelo by se to, a lidé by neměli oprávněný důvod ke kritice. Ale nestalo se!! A to mne jaksi řádně nadzvedlo a zvýšilo hladinu adrenalinu. Neudržel jsem svůj špatný
dojem za zuby a vznesl kritiku na adresu sboru ihned a veřejně. A slíbil jsem občanům, že tohle
nenechám bez povšimnutí ani v Občasníku. Mám na to právo? Jsem pyšný na to, že v Horšicích
máme školu, i když její provoz každoročně zatěžuje obecní rozpočet částkou zhruba 600.000,-Kč. Jiné
obce takové peníze mohou investovat do komunikací, chodníků, do koupaliště do dětského hřiště a
nevím do čeho ještě. Naše zastupitelstvo obce investuje do školy, MŠ, kuchyně, jídelny atd. A máme
školu hezkou, vybavenou, plně sloužící svému poslání. Ale přece jen - veřejnost by přivítala jistou
větší dávku aktivity ze strany pedagogů alespoň při takových akcích, jako jsou vánoce. Nebudeme
přece čekat např. až na další setkání rodáků, abychom viděli paní učitelky s dětmi "v plné kráse".
Škole přeji mnoho zdaru, pedagogům i ostatním pracovníkům ZŠ a MŠ, ŠJ a družiny pevné zdraví i
nervy a těším se na další spolupráci školy a obce.
Miroslav Čepický, starosta

Řežu, řežeš, řezáme? Nebo řežeme?
V plánu činnosti zastupitelstva Obce Horšice
je mj. také údržba a ochrana
veřejných
prostranství a veřejné zeleně. S tím souvisí také
prořezávka nebo pokácení některých stromů.
Jak je
patrné
ze znaleckého
posouzení
vzrostlých a starých stromů, je nezbytné v co
nejkratším časovém rozmezí učinit nezbytné
zásahy. Toto právě probíhá i za pečlivého
dohledu některých občanů. Je dobré vědět, že
stromy jsou napadené hnilobou, některé jsou
duté, jiné značně prosychající,
zejména ve
vysokých korunách apod. Evidentně máme také
stromy, které zasahují do elektrického vedení
nebo
se k němu rok od roku více a více
přibližují.
Odstranění
nebezpečných
větví
popřípadě celých stromů bude možná po nějaký
čas trnem v oku starousedlíkům, vyvolá to celou
řadu dohadů a otázek, na které bych rád
odpověděl
už nyní v předstihu.
Nejprve je
nutné zmínit to, že máme v plánu výstavbu
chodníku
kolem
hřbitova,
který
bude
pokračováním
toho stávajícího,
který už je
hotový kolem bývalé fary. Máme tedy na mysli
zvýšení bezpečnosti chodců v tomto, dopravně
frekventovaném
úseku.
Následně by se měl
v příští etapě vybudovat další úsek chodníku od
hřbitova
kolem
pomníku
směrem
k návsi.

Původní záměr byl na postupnou
likvidaci
starých kaštanů a lip u hřbitovní zdi, protože
skutečně
byly prohnilé
a duté. Snahy o
prodloužení jejich životnosti snížením korun už
ztratily na svém významu i když po určitou dobu
bylo vyhověno stížnostem občanů, kteří mají
pronajaté hroby těsně za zmíněnou hřbitovní zdí.
Snižující se význam této zeleně a narůstající
potřeba zajištění
bezpečnosti,
daly zelenou
tomuto poslednímu
rozhodnutí.
Obdobně je
potřebné pohlížet i na pokácení stromů před
čp.10 (u Náprstkových). Nejen hniloba, výška ale
rovněž blízkost elektrického vedení jsou oním
pravým důvodem likvidace vysokých stromů. Zde
bude zeleň obnovena výsadbou nízkorostoucích
dřevin. U trafostanice v Újezdě asi není vůbec o
čem polemizovat a likvidace vrby .Na Kanárku"
v Újezdě poslouží k prostoru po vznik malého
dětského hřiště. Asi by nebylo hezké, kdyby bylo
hřiště na podzim zasypáno listím a suchými
větvemi z tohoto vzrostlého
starého stromu,
nehledě na to, že se jedná také o vytváření
bezpečných podmínek pro hry dětí. A stejně
jako na zahradách, tak i v obci je nutné o stromy
a veřejnou
zeleň určitým způsobem téměř
každoročně pečovat.
Zastupite/stvo
obce

A máme vymalováno ....
Musím se svěřit široké veřejnosti s velikým zklamáním, které mne v poslední době potkalo. Jedna
strana mince je - chtít, druhá je - moci. Zastupitelstvo Obce Horšice, projednalo, že chce- ale bohužel
nemůže. Z následujících dopisů, které uveřejňujeme včetně odpovědí stran oslovených k jednání,
každý čtenář vyrozumí, kde je zakopaný pes a že máme jaksi vymalováno ... Záměr nazvaný
.Horšický rybník" ani ten druhý nazvaný "Klubovna" nedojdou svého naplnění z důvodů dále blíže
specifikovaných. Proto ani žádost o dotaci vyhlášenou Plzeňským krajem v programu PSOV pro rok
2012 na přístavby, přestavby nebo opravy staveb v majetku obce nemohla být podána, i když jsme
měli pro žádost připravené základní požadované dokumentace. Proto byla podána náhradní žádost o
finanční dotaci pro opravu místních komunikací. Zpravidla však bývá žádostí stejného zaměření
podáváno velmi mnoho a buď se tedy na nás nedostane nebo lze v lepším případě očekávat částku
značně procentuálně sníženou. Nebudeme házet flintu do žita, jak praví staré přísloví, ale budeme se
zabývat jinými aktivitami, které přispějí ke zlepšení vzhledu našich obcí.
Mir. Čepicky, starosta

DO-RE-MI

***2012

V úterý 10.1.2012 se v naší školní družině konala pěvecká soutěž, kterou jsme nazvali DO-RE-MI.
V soutěži zazpívalo devět soutěžících, porotu tvořili žáci čtvrtého a pátého ročníku- Vojtěch Bořík,
Martin Tolar, Dan Křížek a Filip Lehr. Ostatní žáci se zúčastnili jako diváci. Nejdříve jsme si společně
všichni zazpívali píseň: "Pod naším okýnkem", to aby se soutěžící rozezpívali a ztratili ostych, pak si
soutěžící vylosovali pořadí, ve kterém se se svými písněmi předvedli. Porota tentokrát neměla lehký
úkol, chlapci se snažili hodnotit soutěžící co nejspravedlivěji.
Pořadí soutěžících a jejich písní
dopadlo takto:
1. Terezka Vondrovicová - "Na kopečku v Africe"

2. Lucka Náprstková
» Zavolejte páže"
3. Tomášek Hrdlička - .Prši.prší"
+

Sy/va Seideng/anzová

Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 19. ledna 2012 jsme v naší škole přivítali a zapsali
9 nových žáků. Děti předvedly své znalosti a dovednosti.
/
Poznávaly písmenka, číslice, geometrické
tvary, zarecitovaly
básničku nebo zazpívaly písničku. Budoucí prvňáčci nás velice
mile překvapili, protože většina z nich již znala písmenka i
číslice. V září tedy nastoupí opět šikovné děti, na které se
učitelský sbor moc a moc těší
V době probíhání zápisů do 1. ročníků
základních škol nás hezky naladilo divadelní
představení krejčíka Honzy pod názvem "Školní
taškařice". Děti nejenom tanečně doprovázely
texty písní, ale poznávaly číslice, písmenka a
dozvěděly se, jak se správně chovat ve škole.
Představení bylo pro děti poučné i zábavné.
Jarka Jeslínková

Dne 24.1.2012 jsme si ve školní družině opět po roce
uspořádali již tradiční a oblíbenou balón kovou diskotéku. V první části si žáci nafoukli balónky, ve
dvojicích je vložili mezi hlavy. Po spuštění hudby Vojtěchem Boříkem jsme všichni začali tančit. Které
dvojici balónek spadl, musela taneční parket opustit. V této části nejdéle vydržela a tím i vyhrála
dvojice Vojtěch Bořík a Majda Benešová, ve
druhém kole to byli Dan Křížek a Martin Tolar.
Druhou část jsme nazvali .řoukaná". V této části
proti sobě nastoupili dvojice a snažili se jeden
druhému odfouknout
balónek ze soupeřovo
poloviny stolku. V této části se celkovým
vítězem stala opět Majda Benešová. Poslední
část jsme nazvali "kopaná". Tady měli žáci za
úkol překopnout balónek přes provázek na
druhou polovinu. Pokud balónek spadl na zem,
musel hráč z kola ven. Tuto poslední soutěž
vyhrál Vojtěch Bořík. Na tyto soutěže se žáci
moc těšili a zúčastnili se i ti, kteří běžně do
školní družiny nechodí. Toto zábavné odpoledne
se žákům moc líbilo.
Sylva Seidenglanzová

3alónková di$kot~ka

Co nám poví kalendář
Kalendář bylo téma,
o kterém jsme si v
naší MŠ povídali.
Jaké máme dny v
týdnu, které známe
měsíce,
kdo
má
svátek apod.
Měsíce
jsme
si
rozdělili do ročních
období a podle toho
jsme se také ob-

lékali. Začali jsme zimou, ke
které patří bílá . K jaru jsme
přiřadili zelenou. Léto bylo
žluté a červenou jako jablíčka
jsme dali k podzimu. Barvy
nás tak provázely celý týden.
Vše jsme zdokumentovali
a
podívat se na to můžete na
našich webových stránkách.
Jarka Jeslínková

Maškarní karneval
Dne 7.2.2012 se v naší školní družině konal maškarní karneval. Jako každý rok se žáci na tuto akci
velmi těšili. Po obědě se převlékali do masek , a rázem se
začali přeměňovat v kouzelníky, indiánky, vodníky, piráty a
princezny. Masky byly krásné a tak porota vůbec neměla
lehké, vyhodnotit tři nejlepší. Po krátké poradě porota rozhodla
takto:

1. - Terezka Vondrovicová - vodnice
2. - Lucie Náprstková - čarodějnice
3. - Maruška Smolová - indiánka
Ve druhé části porota hodnotila vystoupení a představení
jednotlivců. Tentokrát jednoznačně zvítězil Daliborek Hlavatý
se svým vtipným vystoupením kouzelníka. Na druhém místě
se umístil Péťa Rauš také v roli kouzelníka a třetí místo obsadil
také kouzelník Zbyněk Pavlátka. Po vyhodnocení jsme pokračovali v tanci a nezapomněli jsme ani na
naše oblíbené soutěže jako je sedaná a hra na Popelku- přebírání barevných tvarů. Maškarní jsme
ukončili opět tancem.
Sylva Seidenglanzová

Zoo na cestách
Ve čtvrtek 16.2.2012 navštívil naši školu zástupce Environmentálního centra při Zoologické a
botanické zahradě v Plzni s
programem Zoo na cestách aneb
zvířátka z pohádek. Cílem této výuky
bylo přiblížit dětem, jak se zvíře
chová v pohádce a jak ve
skutečnosti. Pomocí projekce děti
poznávaly zvířátka z animovaných
pohádek a seznamovaly se s jejich
reálnou podobou.
Na závěr nechyběla ani živá zvířátka
- ještěrky a potkan, které si děti
mohly pohladit.

Dana Řihošková

První jarní výprava - Henigarov
Sotva vykouklo
první jarní sluníčko,
rozhodli jsme se ve školní družině, že
opět prozkoumáme, kam vedou všechny
cesty z Horšic. Na první výpravu jsme se
vydali dne 2. března,a první cesta kterou
jsme
si vybrali
nás
zavedla
na
Henigarov. Ze školy jsme vyšli hned po
obědě s batohy na zádech, směrem
k lesu, na křižovatce u lesa jsme odbočili
doprava a to už jsme byli na naší
vybrané cestě. Cestou lesem jsme si
zasoutěžili v poznávání stromů, v házení
šiškou a také nechyběla naše oblíbená
hra schovka. Za
svoje vědomosti a
dovednosti žáci získávali body. Nejvíce
bodů získal a také zvítězil Péťa Rauš,
druhý byl Tomášek Hrdlička a třetí se
umístila Míša Muková. Na Henigaru jsme se rozhlédli po okolí, a vydali jsme se zpět do
školy.
Sy/va Seideng/anzová

Jak a kdy se co slaví?
Tak napříkklad, všíchni vědí o tom, že vánoce začínají
každoročně narozením Ježíše Krista - Štědrým dnem
24.12. To je datum neměnné, obdobně jako např. Silvestr a
Nový rok. Rovněž mezinárodně uznávané a stanovené
svátky připadají na jeden určitý datum v roce. Uvedu Mezinárodní den žen - 8.3., další je např. sv.Jan
Nepomucký, jehož památka se vztahuje k datu 16.května,
5.července - k tomuto datu je vzpomínán
příchod
slovanských
věrozvěstů
Cyrila a Metoděje,
uctívání
památky Mistra Jana Husa 6.července, k jehož upálení
došlo v Kostnici na břehu řeky Rýn onoho data v roce
1415, nebo stabilní svátky jako je 19.březen - sv.Josef,
26.červenec-sv.Anna, 28.září - sv.Václav .... a mohl bych
vzpomínat další. Různé státy mají uspořádány oslavy
státních svátků různým způsobem. U nás např. 17.listopad
zůstává státním svátkem jako upomínka na boj studentů
proti zvůli Velkoněmecké říše, v rámci oslav české státnosti
28.října, což je spojováno s úmrtím tehdy při manifestaci
zraněného studenta Lékařské fakulty v Praze, Jana
Opletala, který posléze zemřel a popravou dalších devíti
studentů, ke které došlo právě 17.listopadu. K tomuto datu
se váže ještě další událost vystoupení studentů v r.1989
proti komunistickému vedení naší republiky. V minulosti
slavil celý východní socialistický blok Velkou říjnovou
socialistickou revoluci. Její oslavy připadaly na 7.listopad.
Zvláštností je právě ono pojmenování - říjnová - protože v
tehdejším Rusku platil jiný t.zv.pavoslavný kalendář. Není
tedy divu, že se ve světě různé - jakoby celosvětové svátky
drží v jiných termínech, nežli je tomu podle našeho
křesťanského kalendáře. Např. oslavy vánočních svátků a
nový rok jsou ve východních zemích - Čína, Vietnam - v
jiném období, jakoby zhruba o měsíc později nežli u nás.
Velikonoční svátky jsou oslavou vzkříšení Pána Ježíše

Krista a jejich
datum je
pohyblivé.
Rídí se podle
prvního
jarního
úplňku
měsíce- tedy po 21.březnu.
Měsíční úplněk v letošním
roce připadne na 6.dubna a
Velikonoční svátky na první
neděli a pondělí po něm, tj.8.
a 9 dubna 2012. Pohyblivými
oslavami
jsou
také
masoupustní
úterý, kterými
se vlastně oficiálně Masopust
uzavírá.
Masoupstní
úterý
připadne vždy do sedmého
týdne
před
Velikonocemi.
Letos to bylo úterý 21.února a
příští rok bude masopust
ještě kratší - končit bude v
úterý 12. února.
A jaké to má všechno
souvislosti? Jak pro koho a z
jakého - moderně řečeno úhlu pohledu se na to dívá.
Protože například pohled na
kalendář z přeštického úhlu je
trochu jiný. Tam se koná
letošní masopustní
průvod
klidně tři týdny po konci
masopustu,
dokonce
ve
dnech, kdy už by se měl
slavit Mezinárodní den žen.
Není
to
tak
trochu
paradoxem?
Mir.Čepický

FOND
V lednu a únoru na naší škole proběhla
sbírka pro nadaci Fond Sidus. Této akce se
zúčastňujeme již několik let, kdy naši žáci
přispívají ze své pokladničky na pomoc
závažně nemocným dětem v ČR. Jsem moc
ráda, že se děti zapojují do takových akcí.

SIDUS
Snažíme se touto cestou v dětech probouzet
cit a porozumění
k těm slabším nebo
nemocným. Touto sbírkou jsme dětem ,
které to potřebují přispěli částkou 595,- Kč.
Vím, není to moc, ale doufáme, že i tento
obnos bude potřebný.
Jana Tolarová

Školní kolo recitační soutěže
V úterý 28. 2. 2012 jsme se sešli ve školní družině
s dětmi, které se přihlásily do školního kola soutěže
v recitaci.
Porota
Pavla
Nohavcová,
Blanka
Velkoborská, Sylva Seidenglanzová a Jana Tolarová.
Soutěžící : Lucinka Náprstková, Baruška Bečvářová,
Ivanka Bělová a Madlenka
Benešová.
Všechna
děvčata se snažila předvést co nejlepší výkon.
Samozřejmě, že všichni nemohou být první a proto
umístění bylo takové:
Všem účastnicím blahopřejeme a těšíme se na další
školní kolo v recitaci.
Jana Tolarová

Výprava do minulosti

První kategorie:

1*Ivanka Bělová
2*Lucinka Náprstková
3*Barunka Bečvářová
Druhá kategorie:

1*Madlenka Benešová

ZOO na cestách

Protože jsme mimoplzeňská škola a navštěvovat
programy
ekologicky
zaměřené
v Environmentálním
centru při Zoologické a
botanické zahradě v Plzni je nad naše možnosti,
uvítali jsme nabídku nazvanou ZOO na cestách,
která umožnila uskutečnit vybrané programy
přímo v naší škole.
V první části "Naše příroda" si lektor Mgr. Jan
Sedlák s našimi žáky povídal o jednotlivých
přírodních prostředích a živočiších, kteří v nich
žijí. Vyprávění bylo oživeno projekcí, ale i
aktivitami žáků, kdy ve skupinách pomocí
tiskátek se stopami známých zvířat vytvářeli
příběhy, které se v přírodě mohly odehrát či
vyhledáváním
nesmyslů
v pracovním
listu
"Zmatený les".
Druhý blok "Zvířátka z pohádek" byl určen
dětem z mateřské školy a žáků 1. a 2. ročníku.
Pomocí projekce nejprve poznávali zvířátka
z Večerníčků a animovaných filmů a vzápětí je
konfrontovali,
jak se dané zvířátko chová
v pohádce a jak ve skutečnosti. Získávali tak
hravou formou důležité jednoduché poznatky.
Poslední část s názvem "ZOO hrátky" patřila
starším žákům. V ní si mohli ověřit své znalosti
z přírody ve třech soutěžních
disciplínách:
Riskuj!, Kdo se tu ozývá? a Poznáš, co jsem a
komu patřím? Vyvrcholením celého dopoledne byla pro děti možnost pohladit si či pochovat živá
zvířata jako jsou gekončík noční či potkan.

Tak se jmenovalo
týdenní projektové
vyučování, které proběhlo ve 4. a 5.
ročníku. Statečný a mocný král Artuš
provázel žáky, vlastně rytíře obdobím
středověku. Rytíři plnili statečně úkoly,
které jim byly zadány. Dokázali vysvobodit
princeznu ze zakletých hradů- hledání
hradů, zámků a zřícenin na slepé mapě ČR.
Dále tvořili svůj strom života - rodový
strom předků, nakreslili
osobní erb,
vyhledávali nejdůležitější data a vytvářeli
časovou osu, v matematických hádankách
řešili názvy hradů, seznamovali se se
životem na vesnici a ve městě v období
středověku, tvořili a sestavovali modely
rytířů a jejich zbroj, zhotovovali si krásné
helmice a královské koruny a poslední den
projektu
završili
kostýmy,
které
si
připravili. Celý týden byl velmi náročný,
jak pro rytíře, tak i pro krále Artuše, ale
určitě budeme všichní dlouho vzpomínat na
toto období, které známe jen z pohádek a
vyprávění.
Jana Tolarová

Blanka Velkoborská
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