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Slovo starosty úvodem
Vážení občané a milí čtenáři! S potěšením
mohu dnes napsat, že se podařilo udělat
další kousek práce ke zvelebení naší obce.
Letmý pohled zpátky připomíná jarní akci
týkající
se vzrostlých
a některých
nebezpečných stromů, následovala úprava
terénu za pomníkem směrem ke hřbitovním
kontejnerům,
kterou
občané
převážně
hodnotili
kladně a v současné době se
můžete setkávat s firmou opravující naše
místní komunikace. To je prostě nekonečný
koloběh.
Jedním
rokem
se vyspraví
výtluky, zima ukáže na jiné závady a objeví
se nové díry volající po záplatách. A tak protože jsme se žádostí o dotaci na opravu
místních komunikací neuspěli - musíme
zase "tlastrovat"
a takovým způsobem
udržet komunikace alespoň natolik sjízdné,
aby někdo ve výtlukách neurazil kolo. Dne
18. 6. 2012 se konalo 2. veřejné zasedání
zastupitelstva obce, na němž byl projednán
další postup v souvislosti
s finančními
možnostmi obce. Zatím očekávám cenové
nabídky na zhotovení chodníků na hřbitově
a podle toho bude rozhodnuto o výběru
firmy a hlavně o způsobu financování - zda
budou ještě stačit vlastní zdroje a na jaký
rozsah prací nebo budeme muset počkat do
dalšího kola podávání žádostí o dotace
(2013). Z hlediska dodržování nepsaných
zásad o nedělním a svátečním odpoledním
klidu bych mohl s poděkováním
všem
ukázněným konstatovat, že se vcelku jakási

siesta koná, přestože to není stanoveno
vyhláškou jako je tomu v jiných obcích
nebo městech. Zarážející je ovšem jiná věc,
která se stává trnem v očích obyvatel i
okolních obcích. Jsou to případy množících
se krádeží. Dokonce se vyskytují u
některých
občanů
obavy
o
vlastní
bezpečnost.
Tomuto
jevu
je
třeba
zamezovat
všemi
možnými
způsoby.
Jedním z takových je důvěra občanů
v Policii ČR, která má ve svém prohlášení
motto "Pomáhat a chránit". Proto apeluji
na každého, kdo se ocitne v nebezpečí nebo
pojal podezření, že viděl nějakou nekalou
činnost, aby neváhal a volal známé číslo
158. Jak s jeho oznámením policie následně
naloží, to nelze předvídat, ale každopádně
bude mapovat pohyb podezřelých osob a
může vyhodnocovat zda v dané lokalitě a
v inkriminované
době
došlo
k nějaké trestné činnosti. Já osobně, v době co
nejkratší, vstoupím v jednání s policejním
oddělením v Přešticích a na objevující se
případy upozorním. Je v zájmu celého
zastupitelstva, aby v našich obcích byl
zákon na ochranu majetku a životů lidí
maximálně dodržován.
Všem čtenářům
přeji v nastávajícím letním čase dovolených
a prázdnin, aby jim vyšlo hezké počasí, aby
nabrali sílu do dalších dnů.měsíců
a roků a
celkově si od všedních i nevšedních starostí
oddychli.

Miroslav Čepicky, starosta obce

HASIČI, PRODEJNA a TO DALŠí
Všechno se vším nějak souvisí. Různá propojení rozličných lidských činností mohou mít společného
jmenovatele. Podle názvu tohoto příspěvku lze vytušit o co právě v těchto dnech šlo. Hasiči nedávno
uskutečnili sběr železného šrotu a stálo za to. Hned vzápětí schůzovali a naplánovali si další akci.
Tou byl úklid sklepa v budově obecního úřadu, umytí terasy , úklid okolí i nátěr zábradlí před poštou,
které opravil Daniel Šimek. Že by se ledy pohnuly? Zdá se, že nepěkný vzhled naší návsi není trnem
v oku jen někomu, ale že se počet rozčilených nebo nespokojených občanů stále rozšiřuje. Dovolím si
veřejně poděkovat horšickým hasičům a vyslovit přání, aby jim plamínek aktivity nevyhasl. Prodejna
souvisí s hospodou, s tou zase kromě všeobecného plkání souvisí i jiné lidské konání. V pátek 8.6. se
zde uskutečnil další ze srazů důchodců a sobotní grilovačkou selátka bylo završeno tříleté působení
Martina s manželkou Eli v naší prodejně, kterou otevřeli a k průměrně dobré spokojenosti občanů
provozují již od 10.června 2009. Stali se součástí naší obce. Zvykli jsme si na to, že máme čerstvé
pečivo i o sobotách a nedělích nebo ve svátek, přivykli jsme dennímu provozu hostince a také přijali i
jejich snahu mluvit naším jazykem. Také jim děkuji, protože v podstatě až doposud plní onu
nenahraditelnou službu veřejnosti s ochotou a vstřícností. A když o hasičích, tak nelze opomenout
těch několik aktivních členů SDH v Újezdě. I tam se z gruntu jedná o symbiosu hasičů a proslulého
pohostinského místa .Na Kanárku". Konání akce ke "Dni dětí" mívalo své kořeny v tzv. totalitě a
ejhle, na mnohých místech se vynořují staré dobré zvyklosti. V Újezdě nezůstali stranou. Aktérům
rovněž děkuji a těším se na nějaké milé překvapení, se kterým se určitě brzy ohlásí. A jestli se
nemýlím, tak dne 24.srpna v roce 2002 byla slavnostně otevřena hasičská hala .Na Kanárku" a to u
příležitosti too.výroč!
založení hasičského sboru v Újezdě. Matematika hovoří jasně: Na letošní rok
připadá 110. výročí a lze tedy právem nějakou spontánnější akci očekávat. A že snad je pozdě? Nebo,
že by nebylo dost peněz? Nebo, že se zapomnělo v předstihu požádat na obci o nějaký příspěvek?
Odpovím zpětně použitím první věty: "Všechno se vším nějak souvisí !"
Miroslav Čepický, starosta obce
Malá oslava v rodině? Ano - jsou k ní důvody - a
hned
dva!
Dne 28.května
2012
se narodilo
děvčátko
- Anetka
a do rodu
Hřebcových
v Horšicích čp.11 přibyl další člen. Chvíle radosti i
dojetí za několik dnů vystřídala další oslava. Pan
Josef Hřebec
(nejstarší z rodu) oslavil v pondělí
4.června t.r. své významné
životní jubileum - 80
roků. A tak se u pomyslného
rodinného krbu sešly
hned
čtyři
generace
pan
Josef
Hřebec
s manželkou
Růženou, jejich starší syn Miroslav
Hřebec
s manželkou
Zdeňkou
a jejich
syn
Miroslav
s přítelkyní
Monikou
- maminkou
výše
zmíněné Anetky. U oslavence
se vystřídala
celá
řada gratulantů.
K osmdesátinám
přišli blahopřát
příbuzní,
horšičtí
hasiči
i zástupci
obce
se
starostou v čele. A protože byl stůl pro návštěvy velice přebohatě prostřen až z toho praskla
čočka ve fotoaparátu,
vybrala redakce Občasníku
obrázek na němž určitě poznáte kdo je
nejstarší a naopak kdo je u Hřebců ten nejmladší a v této chvíli úplně nejspokojenější
člen
rodiny. Tak všem ještě jednou přejeme pevné zdraví a štěstí,
aby při nich stálo

vždycky v pravou
dosaženo bude.

chvíli, čímž na dlouhá léta spokojenosti

rodinné

i

všeobecné
Redakce

Šlajsova 55" a její význa:m
Pro někoho událost spojená se sportem, občerstvením a popíjením, možná i se spoustou legrace.
Ostatně - tak je tomu dobře, protože žijeme v relativně mírové době a klidném prostředí. Není tedy
nejmenších důvodů obávat se o svoje životy tak jako tomu bylo v době války. Není důvodů ke strachu
z vojska a jeho počínání, nikdo se nemusí skrývat ani není nutné ukrývat potraviny. Zvony na věžích
kostelů a kapliček nebijí na poplach ani nejsou sbírány pro válečné účely. Jen čas plyne dál a
dovoluje lidem zapomínat, nic a nikdo je nenutí něco z minulosti si společně a spontánně připomínat.
Téměř všechno se podřizuje faktoru dobrovolnosti. Počínaje výchovou, prací, sportem, přes jakékoliv
zájmové činnosti až k občasnému vzdání úcty našim předkům. Předkům, kteří tady tvořili náš domov
v širším slova smyslu, prostředí v němž jsme se učili a mnozí k němu zůstávají připoutáni po celý

Šlaisova

55" a ieií vvznam

-nnkračnvání na nřednnsl. straně

í SOUTĚŽ V BLOVICíCH

V pátek 4. Května se čtyři vybraní žáci
ze čtvrtého a pátého ročníku naší školy
zúčastnili okresního kola dopravní
soutěže mladých cyklistů v Blovicích.
Letos byli vybráni tito žáci: Vojtěch
Bořík,
Dominik
Trhlík,
Simona
Macháčková a Magdalena Benešová.
Po úvodním slavnostním nástupu všech
družstev a proslovech pořadatelů i
pozvaných hostů z řad policistů i
zastupitelů
z městských
úřadů, se
soutěžící vydali plnit dané úkoly.
Nejdříve museli
na kolech v daném
limitu bezchybně projet stanoviště na
dopravním hřišti, pak žáky čekala jízda zručnosti s velmi obtížnými překážkami. Následovala
zdravověda, kde žáci museli zvládnout ošetřit zraněné osoby a nakonec je čekalo psaní testu.
Po zvládnutí všech úkolů jsme si všichni pochutnali ve školní jídelně na výborné svíčkové
omáčce a poté následovalo vyhodnocení soutěže a slavnostní zakončení. Naše družstvo
skončilo na desátém místě.
Sylva Seidenglanzová

Oslava dne čarodějnic ve ŠD
Dne 3D. dubna jsme se se žáky školní družiny sešli na školní
zahradě, abychom oslavili den čarodějnic. Dívky rozstříhaly
barevné krepové papíry na pruhy, kterými ozdobily vybraný
strom- májku na školní zahradě. Dan Křížek zatím vyrobil
čarodějnici-symbol
dnešního dne, kterou pak zapíchl do
dřevěné hranice, kterou připravil na ohniště Vojtěch Bořík.
Úkolem dívek bylo přeskočit ohniště s čarodějnicí. Všem
dívkám se to úspěšně podařilo a tak mohl Vojtěch hranici
podpálit. Když čarodějnice shořela, napíchli jsme si na pruty
vuřty, klobásy i chleba na topinky, a dali jsme se do opékání.
S chutí jsme všechny dobroty snědli a tím jsme oslavu dne
čarodějnic zakončili.
Sylva Seidenglanzová

plavání

v Klatovech

Děti z mateřské školy Horšice
absolvovaly ve dnech 26.4. a 3.5. 2012
předplavecký výcvik v plaveckém bazénu
v Klatovech
Naučily se základní plavecké dovednosti
s p I Ý v á n í, d Ý c h á ní, pot á pěn í.
Malí plavci překonávali statečně strach z vody
zábavnou a hravou formou.
Děti byly doslova nadšené a celý předplavecký výcvik si
náramně užily.
Dana Řihošková

Poznávání domácích zvířat ve Vy tůni

Pohádkový

Na dnešní odpoledne - 7.6. nás spolužačka
Maruška Smolová pozvala na prohlídku rodinné
farmy ve Vy tůni. Cestou do Vy tůně jsme se
zastavili u rybníka, kde jsme v tichém zákoutí
obdivovali krásného vodníka sedícího na vrbě. Po
kratší zastávce jsme vyšli opět na silnici a to už
jsme zpozorovali oranžovo- žlutá vrátka, ve kterých
nás vítali rodiče Marušky. Jako první děti zaujal asi
30 cm velký pejsek jménem Kvaska, který putoval
z náruče do náruče celou dobu prohlídky. Na dvoře
jsme obdivovali ryby v připravených akváriích, ve
kterých plavali kapři, neonky, štika, jeseter, okouni
závojnatky
a právě klubající
se žabičky
přeměňující se z pulců. Na další zahradě jsme se
seznámili s kachnami
a husami, slepicemi
a
králíky. Na zahradním jezírku jsme viděli právě
rozkvetlé nádherné lekníny. Po prohlídce farmy se
žáci občerstvili v místním altánku, prohlédli si
Marušky hračky, zhoupli se na houpačce, svezli se
na motokáře.
Nakonec
jsme
poděkovali
za
prohlídku a vydali jsme se zpět do školy

V pátek 8. června žáci školní družiny
připravili pro děti z MŠ zábavné soutěžní
odpoledne.
V lese
nedaleko
za
Horšicemi
si
žáci
školní
družiny
převlečení
do
masek
pohádkových
postav
pečlivě
připravili
stanoviště
s úkoly,
schovali
se za stromy
a
vyčkávali příchodu dětí z MŠ. Po jejich
příchodu
se
na
povel"skřítkové,
strašidla vylezte z úkrytů, ukažte se!" Se
za stromy začali ukazovat čarodějnice,
klauni piráti, víly a kouzelníci. Každé dvě
bytosti měli na starost jedno stanoviště,
kde děti plnily své úkoly. Hodit šiškou do
kruhu, přebírat barevné tvary, přeskočit
potok,
porazit
kuželky,
poznat
a
pojmenovat několik rostlin a zvířat, a
nakonec proběhnout překážkovou dráhu.
Jelikož se děti moc snažily, a úkoly
splnily, dostaly za odměnu bonbón a
strašidla
jim zatleskala.
Akci jsme
ukončili pokřikem hurá, hurá, hurá!

Sy/va Seidenglanzová

les

Sy/va Seidenglanzová

Beseda s policií
Do školy v Horšicích přijeli v úterý 29.5.2012 policisté. Ukázali všem žákům vybavení policejního auta.
Mohli jsme si vyzkoušet houkačku, vysílačku, nasadit policejní čepice. Velmi nás zajímala policejní
pouta. Zlobivé děti policisté spoutali a chtěli je odvést, ale jenom z legrace. Paní policistka si s námi
povídala, jak se máme chovat na silnici. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny a zkoušeli přecházení po
přechodu podle jejich pokynů rukama. Nakonec jsme si mohli prohlédnout její odznak i policejní
průkaz. Beseda se všem líbila.
Lucka Náprstková (2. ročník) a Bára Bečváiová (3. ročník)

Cesta do Vitouně

JAK JSME HLEDALI POKLAD

Měsíc
červen
je
měsícem
výletů a radovánek. A tak jsme
se
hned
druhý
den
po
stopované v Příchovicích vydali
pěšky do Vitouně
k panu
Smolovi. Cílem naší návštěvy
bylo seznámení se s chovem
akvarijních
rybek.
Děti zde
mohly
pozorovat
barevné
neonky,
pestřence,
štiku
živorodou, tetry, jesetery, kapry,
karasy, závojnatky, amury a jiné
vodní
živočichy.
Velkou
společnost
nám také dělala
čivava Kvaska a zakrslý králík
Beran. Při zpáteční cestě jsme
se pozdravili s vodníkem, který
hlídá zdejší rybník a šli zpět do
školky. Tento výlet se opět
vydařil a dětem zůstane jistě
pěkná vzpomínka.
Děkujeme
paní Fišákové a panu Smolo vi

Po loňské .vodnické stopovačce", která se konola v Horšicích,
se naše mateřská škola tentokrát vypravila hledat poklad do
Příchovic. A tak jsme se ve středu 6.6.2012 s batůžky a velkou
svačinou
vydali vstříc
novým
dobrodružstvím.
Ranním
autobusem jsme přijeli do Příchovic, kde už na nás v místní
mateřské škole čekali naši kamarádi. Velká stopovaná mohla
začít. A protože všechny děti mají jistě rády pohádky, letošní
výprava za pokladem byla přímo pohádková. Naším prvním
úkolem bylo vyrobit postavičku, která každý podvečer uvádí
pohádku na dobrou noc. Ano, byl to Večerníček. A tak děti
stříhaly, lepily a kreslily. Po dokončení tohoto úkolu jsme již
postupovali po vyznačených šipkách, hledali a plnili další úkoly.
Děti lovily zlatou rybku z pohádky O zlaté rybce, jako v
pohádce O Popelce netřídily hrách s popelem, ale barevná
víčka. Na hřišti "U čápa" jmenovaly pohádky, kde se vyskytují
zvířátka a kreslily za sebou jdoucí postavičky z pohádky O
veliké řepě. Cestou okolo zahrádek poznávaly a jmenovaly
květiny, které opyluje možná naše známá včelka Mája. A tento
úkol nás již zavedl ke včelařům Sedláčkovým,
kteří nám
povídali o životě včel. Paní Sed láčková měla pro nás
připravený perník, na kterém si děti moc pochutnaly. Po sladké
svačince jsme se pomalu vraceli zpět do mateřské školy. Na
zahradě v MŠ Příchovice už na nás čekali kamarádi a konečně
slíbený poklad s lízátky. Společně jsme se vyfotografovali,
rozloučili a s krásnými zážitky se vydali na autobus, který nás
zavezl zpět do naší školky v Horšicích

za pěkně strávené dopoledne.

2x Dana Řihošková

Výlet do ZOO v Plzni
Návštěva do ZOO v Plzni se nám opravdu vydařila.
Počasí nám přálo hned od rána. Zvířátka se asi na
nás moc těšila, protože byla všechna po ránu čilá, a
tak jsme si je mohli krásně prohlédnout a vyfotit.
Dětem se nejvíce líbily opice, medvědi a žirafy. Byly
tak plné dojmů, že někteří na cestě zpět usínaly v
autobuse.
Jarka Jeslínková

Policie ČR v MŠ Horšice
V měsíci květnu a červnu je u nás v MŠ Horšice stále živo.
Navštívila nás Policie ČR s preventivním programem o
dopravě dětí v silničním provozu. Nejprve nás tisková
mluvčí seznámila s tím, kdo vůbec patří a nepatří na silnici,
s bezpečnostními prvky při jízdě na kole, s přecházením
přes přechod pomocí pokynů policajta bez semaforů a
nakonec
si děti mohly
prohlédnout
policejní
auto.
Vyzkoušely si houkačku, vysílačku, policejní čepice i pouta.
Beseda se dětem moc líbila a snad ji budeme moci v
příštím roce zase zopakovat.
Jarka Jeslínková

Jak jsme v MŠ slavili
Oslava Dne dětí patří v naší mateřské škole k nejoblíbenějším svátkům. Děti se už od rána moc těšily.
Čekali na nás soutěže, jako třeba házení kroužků, slalom na koloběžkách, stavění komínů z kostek a
házení míčků na cíl. Na všechny děti čekala sladká odměna a diplom. Na závěr jsme si na zahradě
opékali vuřty. Na děti pak čekalo ještě malé překvapení. Dostaly hrad se sklápěcím mostem a
bojovníky a panenku Barbie jako lékařku. I když nám počasí moc nepřálo a všechny soutěže probíhaly
v tělocvičně, na radosti to dětem v žádném případě neubralo.
Jarka Jeslínková

Do Protivína za krokodýly
Cílem našeho letošního školního výletu byly jižní Čechy, především pak město Protivín, kde se
nachází Krokodýlí ZOO.
Všichni se moc těšili a nemohli se dočkat čtvrtka 31.5.2012. Asi po 2 hodinách jízdy autobusem jsme
dorazili na místo. Při vstupu do bloku s terárii nás uvítalo velké horko a vlhko. Krokodýli, aligátoři,
kajmani a gaviálové se rozvalovali u svých bazénků nebo leželi nehnutě ve vodě, pozorovali okolí a
v nás vzbuzovali respekt.
Vedle možnosti prohlédnout si jednotlivé exempláře zblízka, se děti dozvěděly od průvodců řadu
zajímavých informací z krokodýlího života, např. že krokodýl dokáže vydržet pod vodou až 6 hodin, že
se mu obměňují zuby po celý jeho život, nebo že krokodýlí
oči mají troje víčka. V inkubátoru
viděly vajíčka
a
několikadenní mládě. Kromě ZOO jsme v Protivíně navštívili
i další atraktivní expozici - Zoologické muzeum. Zde si děti
zvědavě prohlížely ohromné kostry nejen pěti nosorožců, ale
i žirafy či geparda. Nešlo o žádné napodobeniny, ale o
skutečné
originály.
V podkroví
ZOO jsme
pak ještě
obdivovali něco úplně jiného, úžasné modely hradů a zámků
vyrobené z tisíců špejlí.
Tímto však náš výlet neskončil. Cestou zpět jsme se
zastavili ještě v ráji chladnokrevných a teplokrevných koní
v Zemském hřebčíně v Písku. A když už jsme byli v Písku,
nezapomněli jsme si prohlédnout a projít po nejstarším
dochovaném kamenném mostě v Čechách. Pro všechny to byl náročný den, ale zážitky a nové
poznatky vše vyvážily.
Blanka Velkoborská

Domácí mazlíčci

Chameleón je divný plaz,

Mít doma nějakého zvířecího kamaráda je přáním většiny dětí. Co to
barvu mění na rozkaz.
však pro ně znamená? Na tuto otázku jsme se snažili odpovědět s žáky
Na větvích se jen houpe,
1. až 3. ročníku v dvoudenním projektovém vyučování 11. a 12.6.2012.
sem tam ňákou mouchu
Děti se na zahájení projektu důkladně připravily, donesly si fotografie,
knihy a předměty týkající se jejich mazlíčka. Hned na začátku jsme
schroupne.
zjistili, že v naší třídě je nejvíce milovníků psů, pak koček, morčat a
A když už je nacpaný,
dokonce i chameleóna. Při prezentaci jednotlivých zvířat a vyprávění
barvu mění ke kmeni.
jejich životních příběhů jsme se dozvěděli řadu zajímavostí, např. jak je
Hnědá barva ta mu sluší,
důležité správně je krmit, venčit, hrát si s nimi, ale také respektovat jejich
přitom
má tak malé uši.
potřeby a zájmy. Nejvíce žáky zaujala výtvarná výchova, kdy každý
nakreslil svého mazlíčka a k obrázku napsal své chovatelské zkušenosti.
(Aneta Míšková, 2. ročník)
Někteří dokonce
připojili vlastní básničku. Viz rámeček - malá
ochutnávka:Nakonec
dospěly děti k závěru, že pořízení zvířecího
mazlíčka jim přináší nejen radost, ale i povinnost - péči o něj. Blanka Velkoborská

Jak žili naši předci
Třídenní projektové vyučování, které proběhlo ve 4. a 5. ročníku
ve dnech 11. 6. - 13. 6. 2012. Toto projektové vyučování bylo
zaměřeno na dobu před 100 - 150 lety. První den děti shlédly film
r Páni kluci. Nečekala jsem, že většina dětí tento film neznala.
Přiblížili jsme si dobu, ve které kluci žili, dobové oblečení, domácí
zvyky, pokrmy, které se připravovaly. Potom jsme se zaměřili na
školu, vybavení třídy, sborovny, ředitelny. Nakreslili jsme si třídu
před lety a dnes. Důležité bylo, abychom zhodnotili kladné a
záporné stránky života lidí v době před 150 lety a nyní. Druhý den
jsme se věnovali dobovému oblečení, historii Horšic a okolí. Po
dohodě s p. knihovnicí Maškovou jsme navštívili též knihovnu v
Horšicích, prohlédli si její vybavení a zabrousili jsme i do historie,
kdy si děti podle opálených dveří v knihovně vzpomněly na požár Hasičské zbrojnice. Také jsme si
prohlédli kapličku, kam vlastně sahala voda při povodních a srovnali budovu školy teď a před lety dle
fotografií. Třetí den byl věnován staročeské kuchyni a pokrmům, které vařily naše babičky a
prababičky. Děti vytvořily společnou Školní kuchařku, kde sepsaly recepty, které se používaly před
mnoha lety a nakonec si odhlasovaly jedno staročeské jídlo .vošouchy", které si samy připravily,
upekly a nakonec snědly. Přesto, že jsme zvyklí pracovat nad projektovým vyučováním i týden, vše
jsme zdárně dotvořili a zvládli. Myslím, že pochvala za výborné" Vošouchy " a krásné kostýmy nám
stačí a my jsme spokojení. Ještě nesmím zapomenout a poděkovat p. Maškové a její dceři, že nás
velmi ochotně přijaly v knihovně. Děkujeme .

..Jen vzlítnout
Tak bych chtěla přiblížit naše páteční dopoledne. Jsem
ráda, že p. učitelky z MŠ nám nabídly, abychom se
s nimi zúčastnily akce na letišti v Líních.
V ranních hodinách jsme se vydali směr Chotěšov,
Zbůch . Na letiště jsme dorazili v půl deváté. Výklad
začal v hangáru promítnutím ukázek cvičení a závodů
helikoptér a stíhaček. Děti byly nadšené z výrazů, které
měli piloti na obličeji při letu střemhlav nebo při
otočkách. Instruktor jim vysvětlil, že se pilotům překrvuje
mozek a mohou i v kabině díky tomu usnout.
Po tomto výkladu jsme se přesunuli k samotným
helikoptérám. Tady si děti mohly osahat celou palubní
desku, knipl, zadní část helikoptéry, kde se přepravují
nemocní nebo úrazem postižení pacienti. Když si všichni
vše vyzkoušeli alespoň třikrát, následoval výklad z oboru
zdravotnické pěče. Mohli jsme si vyzkoušet oživování člověka a masáž srdce na figuríně, změřit tlak,
udělat EKG. Nejvíce se dětem líbil přenos nemocného ve speciálním vaku. Jsem ráda, že jsme se
mohli zúčastnit takové akce, která byla obrovským přínosem nejen pro naše děti, ale i pro nás
dospělé.
2x Jana Tolarová

tř. uč. 4. a 5. ročníku

Jízda zručnosti
Ve čtvrtek 3. 5. 2012 ráno v 8 hodin jsme se vydali se 4. a 5. ročníkem na naši každoroční
akci - Jízda zručnosti na jízdních kolech. Tuto akci pořádáme pro žáky, protože si každý
musí uvědomit, jak se chovat bezpečně na komunikacích, ale i mimo ni. Vyzkoušeli jsme si
slalom, trychtýř, drncadlo, přenášení kalíšku s vodou, překážky a osmičku. Disciplíny
vypadaly jednoduše, ale opak byl pravdou. Po vyhodnocení nejlepších časů a nejméně
trestných bodů se děti umístily takto:

4.ročník:
1. Filda Hodan
2. Domík Trhlík
3. Jary Muchka a
Kubík Fornouz
S.ročník:
1. Hyneček Dražský
2. Máťa Tolar
3. Elinka Bláhová

Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. ročníku

Návštěva keramické dílny
V pondělí 24.4.2012 navštívily děti z mateřské školy keramickou dílnu při ZUŠ v Přešticích. Během
dvou hodin pilné práce jsme vyráběli, vykrajovali, modelovali a jinak upravovali keramickou hlínu.
Zjistili jsme, že vůbec není jednoduché s hlínou pracovat, že to vyžaduje zručnost, rozvahu a v zásobě
mít dobré nápady. Děti se seznámily s vytvářením keramických předmětů a samy poznaly, že je to
proces náročný a zdlouhavý. Paní Jana Bošková si pro naše malé šikulky připravila také ukázku práce
na hrnčířském kruhu. Děti se zaujetím pozorovaly její šikovné ruce, které ve chvilce vytvořily krásný
svícen, vázu a misku. Co "malí umělci" vyráběli, nemohu prozradit, protože to bude překvapení pro
maminky ke Dni matek. Děkujeme tímto paní Janě Boškové za příjemně strávené dopoledne ajiž teď
se těšíme na další návštěvu.
Dana Řihošková

Výlet do Prahy
Dne 27.4.2012 jsme jeli skoro celá škola na výlet do Prahy, který organizoval DDM Přeštice.U ZUŠ
jsme nastoupili do autobusu a vybrali si místa. Jeli dva autobusy a my
jsme měli výhodu, protože jsme měli klimatizaci, která se nerozbila.
Jeli jsme dlouho a bylo až moc velké horko.
Poprvé jsme navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka. Sedli jsme si a
zazněl třikrát zvon, představení začalo. Viděli jsme poprvé Hurvínka
naživo. Asi po hodině byla přestávka a my jsme si mohli něco koupit.
Vyfotografovali jsme se u nadživotních loutek Spejbla a Hurvínka. Po
chvilce představení opět začalo. Představení mělo ponaučení a důvtip.
Pak jsme dlouho čekali na autobus a mezi tím jsme si povídali, jaké to
bylo. Poté jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme na parník, ale
situace se zvrtla a zabloudili jsme. Pan řidič nevěděl kudy kam.
Nakonec jsme se s lodí našli a všichni jsme nastoupili. Paní ředitelka
měla strach, že nám ujedeVšechno dobře dopadlo a my jsme vyjeli po
Vltavě. Někteří
si koupili studené nápoje, jiní si užívali krásného
počasí. Potom jsme vylezli na horní palubu a pozorovali jsme okolí.
Mohli jsme vidět Karlův most, Prašnou bránu, Pražský hrad, Kampu,
zdymadla. Plavba na lodi byla krásná. Na zpáteční cestě jsme se
stavěli u McDonalds. Tím byl náš výlet završen. Už se ale těšíme náš
školní výlet do Protiví na.
M. Benešová, E. Bláhová a S. Macháčková žákyně 5. ročník

Oblastní

kolo

soutěže
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2012

Již se stalo tradicí, že se naše děti ze ZŠ účastní oblastního kola soutěže Zlatá srnčí trofej. Tuto akci
každoročně pořádají myslivecké spolky z různých částí západočeského
kraje. Letošní kolo se
uskutečnilo v Mýtě u Rokycan v prostorách bývalé sladovny. Než jsme však v sobotu ráno vyrazili
směr Rokycany, myslela jsem, že se snad ani nezúčastníme, díky strašnému počasí. Nakonec jsme
se v 8 , 00 sešli před školou a vyrazili. Za myslivecký spolek Diana se dětí ujmuli p. Kasl a p. Soukup,
kteří se dětem věnovali v průběhu celé soutěže. Po příjezdu do Mýta se děti zaregistrovaly, dostaly
své osobní složky a hlavně svačinku. Poté následovaly již známé disciplíny - poznávačka, testy a
střelba. Doprovodné programy byly - ukázky izraelského
2. - Vojtěch Bořík
sebeobranného umění, ukázky vývoje zbraní a jízda na
koloběžkách. Soutěžili jsme v kategorii A, kde z 25 dětí se
3. - Daniel Křížek
naše děti umístily takto:
11. - Filip Lehr

Všem účastníkům b~ahopřejeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci
ško~y.
Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. ročníku

13. - Martin Tolar
15. - Magdalena Benešová
17. - Ivanka Bělová

Ukázka práce žáku z hodin českého jazyka -tvoření básně dle daných rýmu
Dominik Trhlík
4. ročník

Jakub Fornouz
4. ročník

Vojtěch Bořík
4. ročník

Když jsem přišel do dvora,
Vašek vykouk z javora.
Pojď dolů kluku,
podat mi ruku.
Tu je pro tebe čepice,
koupil jsem ji v Africe.
Vašík ještě na stromě,
těší se už ohromně.
Najednou se ozval hrom,
a otřásl se celý strom.
Z javoru se ozval hlásek,
unikl jsem jen o vlásek.
U stromu byla vodička,
z ní vykoukla rybička.
Vykročil jsem ze vrátek
a pak zase nazpátek

Kluku, kluku, podáš mi ruku?
Běžel jsem ze vrátek,
musel jsem se vrátit nazpátek.
Na podzim z javora,
padá listí do dvora.
Za bouřky se ozval hrom,
až se zatřás celý strom.
Po kamenech teče vodička,
z ní vyskočila malá rybička.
Má tenký hlásek,
jak její černý vlásek.
Co myslíš v Africe,
nosí se také čepice,
máme bunkr na stromě,
vypadá tam krásně a ohromně

Hele, kluku, dej mi ruku!
Máma volá ze vrátek,
ať jsme brzy nazpátek.
Seskočíme z javora,
doběhneme do dvora.
Když je slyšet hrom,
může padat strom.
V potoce je vodička
a v ní plave rybička.
Vlaštovka má hlásek,
tenký jako vlásek,
že nenosí čepice, tráví zimu v Africe.
Straka sedí na stromě,
vypadá fakt ohromně.

Den s přáteli z Fischbachu
Po roce, v pátek 18.5.2012, se žáci 3., 4. a 5. ročníku opět setkali se svými německými kamarády ze
Základní školy ve Fischbachu.
Ti sice dorazili s půlhodinovým
zpožděním,
ale o s o to větším
nadšením byli přivítáni. Po oficiálním uvítání se děti k sobě vrhly, aby si navzájem předali dárky. Poté
se společně vydaly do tříd, kde byly přichystány pracovní dílny. Zde si dle své chuti vyráběly náramky
přátelství, závěsné obrázky ze sádrových odlitků, či pletené přívěsky. Naše děti to neměly vůbec
lehké, neboť se každý z nich věnoval dvěma německým kamarádům.
Po obědě následoval přesun na
okraj Plzně, kde se nachází West Park. Zde se děti přenesly na americký západ do dob indiánů,
kovbojů, zlatokopů a lovců kožešin. Mohly si vyzkoušet svoji zručnost při střelbě z luku, házení
tomahawkem,
lasem, výrobě čelenek nebo rýžování zlata. Vedle těchto aktivit byl pro ně připraven
doprovodný program: vystoupení kovboje s kolty, lasem či práskáním bičem. V krytém prostoru Show
Arény pak zhlédly indiánské tance (motýlí, rolničkový).
Všichni společně jsme se pak rozloučili
takzvaným
hadím tancem. A protože při všech činnostech
všem řádně vyhládlo, nikdo nepohrdl
vlastnoručně
upečenými párky na indiánském ohni. A protože vše musí jednou skončit, nadešel kolem
16. hodiny čas opravdového
loučení. Příští rok opět nashledanou.
Blanka Velkoborská

Šlaisova

55" a ieií vvznarn -nokračován!

život. Není tady řeč např. o Památce zesnulých, ale o obětech oné neskutečně kruté - I. a lI.světové
války. V mnohých vesnicích stojí památníky se jmény obětí a často je vidět, že je o ně dobře
pečováno. Ozdobení květinami, ve výročních dnech i hořícími svíčkami, dokladuje s jakou úctou
alespoň někteří z obyvatel té- které vesnice nebo města přistupují k událostem a obětem našich
dějin. Ano - právě lidské oběti dotvářely historii. Jmenovat lze osobnosti významné i méně
významné, s kladnými anebo negativními rysy a postoji.
Z našeho pohledu se tedy vzpomínková
akce "Šlajsova 55" nevymyká postojům ke vzdávání úcty obětem války. Můžeme připomínat i období
let bezprostředně po II. světové válce následujících, pompéznost s jakou byl pomník v lese Nevěrná
odhalován v srpnu r.1945, zejména členy Sokola Horšice někdejší branné závody naší mládeže
v době socialismu, které byly k této nešťastné události situovány a další. Letošní - už 12.ročník znovu
obnoveného uctívání oběti četnického strážmistra Josefa Šlajse, který v tehdejší době sloužil na
služebně v Horšicích a právě v Nevěrné dne 20.května 1945 byl postřelen natolik, že vážným
poraněním podlehl v klatovské nemocnici, je důkazem toho, že jsou mezi námi ještě lidé, kterým tato
místopisná dějinná událost stále připomíná hrůzy a oběti válek a umějí v hloubi svého "já" najít špetku
úcty k těm, kteří v souvislosti s válkami položili své životy za mír a svobodu pro naše generace. Ať se
vysvětlují události a příčina smrti četníka Šlajse jakýmkoliv způsobem, vždycky se mi vrací na mysl
důvody, které tomu předcházely. A ten největší a nejpodstatnější stále shledávám v tom, že tomu
všemu byla příčinou právě lI.světová válka a její konec, resp. oněch několik bezprostředně po ní
následujících dnů a týdnů, v nichž vládnul patrně nekontrolovatelný chaos, různé osvobozenecké i
poraženecké nálady a pomstychtivé choutky. Mladické nerozvážnosti a touha pochytat ustupující
německé vojáky, nedaly se snadno krotit slovy starších a moudřejších. A nebýt oné války, nikdo by
tehdy nenahlásil pohyb německých vojáků v Nevěrné - protože by tam nebyli, nikdo by je tam nešel
zatýkat a bratr sokol, četnický stržm. Josef Šlajs by - vlastně už po válce- nepoložil život, tak říkajíc pro nic a za nic. Pohřben je na Chudenickém hřbitově u hořejších vrat v hrobce rodiny Kacerovských.
Součástí vzpomínkové akce je také položení květin na náhrobek. Pro naše generace spočívá význam
"Šlajsovy55" v dobrovolném, ale upřímném uctívání obětí válek. Tato akce je pouze prostředkem
k vyjádření našeho vztahu k jejich nesmrtelnému odkazu. (A ještě jedna poznámka na vysvětlenou:
Ke znovuobnovení vzpomínkových akcí došlo 55 let po skončení lI.světové války - poprvé v r.2000.
Z Nevěrné od pomníku do Chudenic k hrobu četníka Šlajse je 27,5km - tedy tam a zpět
55. Nebo,
chcete-li jinak - cyklisté začali v roce 2000 jezdit do Chudenic z Horšic a končili v Újezdě - ujeli 50
km a pěší turisté z Horšic k pomníku do Nevěrné a zpět urazili 5 km - dohromady 55 km.) Závěrem
chci poděkovat členům SDH Újezd za údržbu okolí pomníku i účast na akcích. Obecnímu
zastupitelstvu děkuji především za podporu finanční a všem občanům, kteří se akcí zúčastňují patří
poděkování organizátorů za vstřícný postoj k uctívání obětí válek.
Miroslav Čepicky, starosta

=

Po vlasti české je mnoho památných
stromů.
Jedním z nich je i 600 roků stará lípa v obci
Sudslavice u Vimperka. Říká se jí také Husova nebo
Husitská, protože podle pověsti k ní měl chodit a
zde se s lidmi setkávat právě Mistr Jan Hus. Po
obvodu ve výšce 130 cm nadzemí má bez několika
centimetrů 12 metrů a kupodivu je každoročně
zelená i když zub času jí také poznamenal. Roste v
blízkosti říčky Volyňky a u ní jsou budovy dvora
Vanických, jehož součástí byl také malý mlýn.
Mlýnice je stále zachovalá i když mlýnské kolo chybí
a z vantrok zbylo jen torzo na ukázku. Prochází
tudy naučná stezka, která vede také kolem vápenky
za
železniční
tratí.
Místo
je
stále
hojně
navštěvováno turisty a každoročně se pod onou
památnou lípou konají setkání lidí ze širokého okolí.
Nevím proč, ale z určité úcty a národní hrdosti,
napsal jsem původně písničku o památné lípě v obci
Malinec u Kbela, kterou můžete znát z CD mojí
Myslivecké kapely Atlas. A prosím za prominutí,
neumím vysvětlit, co mě dalo vnuknutí, abych
vyjádřil úctu i k jiným památným stromům - snad
právě onou písničkou "Sudslavická lípa". Možná je
to proto, že letošní slavnost se tam bude konat v
pátek 6.července
ve sváteční a výroční den
upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.
Mír. Cepícký

SUDSLAVICKÁ
Polka

LÍPA (HUSOVA

LíPA)

Melodie a text: Mir. Čepickýl 512012

1)

Na vrcholku Sudslavické llpy ptáček ~vá
jabloním do kvítků růžových.
Na starý mlýn u Volyňky vzpomínka jen ~vá
jak (: mouku mlel tak bílou jako sníh :)
2) Na vrcholku Šest set roků ~ček
libě ~vá,
stará llpa svoji duši má.
Qdkaz Mistra Jana Husa ve svém nitru skrývá
a (: s každým jarem vždy se zelená :)
REFRAIN:

Zpívám dál,
památným stromům tou písní svou poctu
vzdávám.
Sen se mi zdál,
rozkvetl rázem celý svět kolem nás.
Půjdu dál,
památným stromům na pozdrav už z dálky
mávám
a přání mám
ať naše lípa rozkvétá zas a zas.
(česká)
3) Stará lípa ještě lidem stále sílu dává,
přistup k ní vždy s úctou, pokorou.
Víra Tvá Tě uzdraví a někdy se to stává,
že (: vzácné stromy také pomohou :)

1• setkání rodáků obce Týniště
V sobotu 16.6 ..2012 proběhlo 1. setkání
rodáků z obce Týniště. Celá akce se konala
v Hostinci u Kaiserů - "ve stodole", účast
byla opravdu
veliká,
sešli se staří i mladí, ti
kteří se potkávají denně
a také ti, kteří se
neviděli 1O, 20 i více let
- o to větší byla radost
""",_10.
ze shledání, a protože
zub času pracuje na
nás všech, bylo občas
úsměvnou
hádankou,
kdo je kdo? Ale téma
k popovídání se našlo
vždycky. Místní zastupitelé
a
hasiči
se
vytáhli,
na hosty čekaly upravené stoly
s čerstvými jahodami a slanými dobrůtkami,
které napekly místní ženy. Pestrý program
zahájil a přítomné uvítal
starosta pan
Lubomír Kasl , ve zkratce promluvilo
životě
obce od jejího vzniku až po současnost.
Následovalo divadelní představení ochotnického spolku Buřina z Příchovic, volná
zábava,
prohlídka místní kapličky, dobrá
večeře a taneční zábava. Je vidět, že v této
maličké vesnici, jejíž součástí je i osada
Luh a která nemá ani 50 stálých obyvatel

jsou zapálení lidé - starousedlíci i chalupáři,
kteří i přes v současné době stále omílaný
nedostatek financí, sami přiloží ruku k dílu
a zvelebují obec
pro sebe i pro
návštěvníky. Objevily
se nově
upravené plochy,
z obou směrů
KPRVNÍMU sETKÁNÍ RODÁKů,
SfAROUSEOLÍKů A pMTEL
dřevěné "cedule"
OBCE 'fYNIŠTĚ
vítající v obci,
kaplička
prodělala rekonstrukci
a u dominanty
obce - vodojemu
přibyla nová dřevěná
zvonička,
prostě je na co se dívat. A rodáci? - někteří
zůstali, protože tu stále bydlí a ostatní, které
život zavál na jiná místa se loučili plní
dojmů, sytí a s drobnými dárky - pamětním
listem, novou pohlednicí obce a symbolicky stolními hodinami s obrázkem vodojemu,
které budou měřit čas do dalšího setkání snad za pár let? Myslím, že nebyl člověk,
kterému by se tu nelíbilo. Spokojeni byli jistě
i hosté z partnerského Týniště (nad Orlicí),
kteří sem rádi jezdí, a také nyní si zde užili
příjemný slunečný víkend plný zábavy.

v

Homolková

Dětský den v Újezdě
2.června
od 14 hodin konal
v Újezdě "Na kanárku" dětský
den. Od rána jsme čekali, zda
vydrží počasí. Naštěstí vydrželo.
Po druhé
hodině
se začali
scházet děti a jejich rodiče. Sešlo
se asi 25 dětí, pro něž bylo
připraveno několik stanovišť, na
kterých plnily soutěžní úkoly a
dostávaly za ně sladké odměny.
Děti se na soutěže s nadšením
vrhly
a byly velmi
šikovné.
Nakonec dorazil i slibovaný kůň,
na kterého se stála dlouhá fronta.
Po rozdání medailí, diplomů a
balíčků místní hasiči připravili
občerstvení. Bylo to fajn odpoledne a myslím, že se bavily nejen děti. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se na tomto dni podíleli a příští rok v červnu se opět budeme
těšit.
Mir. Farkašová
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