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Slovo starosty úvodem
Vážení čtenáři! Minulý měsíc jsme - každý
po svém způsobu - oslavili velikonoční
svátky. Bezpochyby byla nádivka, barevná
vajíčka ( i když poněkud dražší ), od
zeleného čtvrtka chodili obcí .chřlstáci",
z nichž se dopoledne na bílou sobotu stali
koledníci. Tradice byla zachována! A tak
mě napadá: proč také není zachována
tradice v čistotě obce. Že by děti nevěděly
jak udržet pořádek, že by za vše chtěly vždy
nějaký pamlsek nebo peníze? Kdo jim
poradil: jděte a vyděláte si. Pochybuji, že to
byla škola. Tak bych si dovolil znovu
požádat mládež, aby dbala na udržení
čistoty v místech, kde se scházívá a aby se
o udržení pořádku příště mohlo psát jen
pochvalně. Úzce to také souvisí s oslavami
stavění májky a jinými aktivitami
probíhajícími např. na hřišti. Nyní trochu
z jiného soudku. V minulém občasníku jsem
čtenáře informoval o zamítavém postoji
k plánované stavbě klubovny a také o
stanovisku majitelky horšického rybníka.
Podal jsem tedy žádost o dotaci z Programu
stabilizace, který vyhlašuje každoročně
Plzeňský kraj. Týkala se rozpočtu na opravy
místních komunikací, jejichž havarijní stav
jsem dokladoval patřičnou fotodokumentací
v detailech. Musím opět říci - bohužel!
Bohužel nám dotace přidělena nebyla.
Utěšující je snad takové sdělení KúPK, že
naše obec byla zařazena do náhradních
uchazečů, tady z toho vyplývá, kdyby někdo
dotaci nepřijal, resp. vrátil, mohlo by dojít na
přerozdělení peněz mezi náhradníky. Držme
se pořekadla, že naděje umírá poslední, ale
velkou naději si opravdu nedělám! Znamená

to tedy pro nás jedno jediné. V letošním
roce hospodařit s obecním rozpočtem bez
dotací. Snad by se daly hledat ještě finanční
prostředky jinde, ale jde o to, zda už není
pozdě. Návštěvník horšického hřbitova si
určitě povšiml, že od vstupních vrat zmizely
zídky, že osvětlení kostela bylo osazeno na
pilíř u vrat a betonový sloup u hřbitovní zdi
byl odstraněn. Vše směřuje k výstavbě
chodníku podél hřbitovní zdi od školy ve
směru ke kontejnerům. Ovšem i na to by
bylo dobré sehnat nějaké dotační peníze.
Proto ať se tedy čtenáři a návštěvníci
nediví, pokud bude po nějakou dobu tato
záležitost stagnovat. V průběhu května a
června dojde na úpravu veřejného
prostranství mezi pomníkem a kontejnery u
hřbitova, čímž bude takřka z jedné poloviny
toto prostranství definitivně upraveno.
Oprava místních komunikaci je projednána
s firmou Silnice Chmelíř a byla by
provedena jen v nejnutnějším měřítku,
nikoliv tedy původně plánovaným
položením asfaltového koberce. Mnohým

obyvatelům neuniklo, že věžní hodiny opět
fungují a odbíjejí čas tak jak bylo původně
nastaveno včetně poledne a klekání
v 18.hodin. Děkuji proto panu Petru
Raušovi, který se do problému doslova
"zakousl" a na rozdíl od specializované
firmy, která si nevěděla rady, problém
s věžními hodinami vyřešil. Ještě bych rád
také poděkoval členům SDH Horšice za
provedený sběr železného šrotu, který se
uskutečnil v sobotu 21.dubna. Nejen, že si
hasiči přivydělají do spolkové pokladny, ale
také zároveň pomohli občanům vyřešit



dokončeni ze str. 1

problém "kam s ním?" A kde jinde bychom
to všechno tak nějak pořádně probrali? U
piva v hostinci! A tam se dohodlo, že by se
na podzim uskutečnil sběr šrotu znovu.
Proto už nyní shromažďujte nepotřebné
železné věci někde v rohu dvorku, ať je
máte pak ihned, jak se říká "po ruce".
Závěrem tohoto úvodníku chci pozvat

všechny občany a čtenáře k účasti na
tradiční vzpomínkovou akci .Šlajsova 55",
která se uskuteční v sobotu dne 19.května.
Bližší informace najdete na plakátech,
v tomto občasníku i na webových stránkách
Obce Horšice. Přeji vám nádherné dny, plné
jarní pohody a květů.

Miroslav Čepicky, starosta

t<arnevaJové vesdí ve šJ?,oJce
v týdnu od 27.2. do 2.3.2012 byl hlavním
tématem školkového dění blížící se
karneval. Děti se seznamovaly s tradicemi
masopustu, vyráběly škrabošky, malovaly
klauny, zdobily hernu. Karnevalové veselí
ve školce vyvrcholilo v pátek 2.3.2012, kdy
do školky přicházely různé postavičky -
břišní tanečnice, indiánka, víla Amálka,
Spiderman, klaun, princezny, čarodějové,
vodníci a hastrmani. Nejprve jsme udělali
průvod masek po celé škole i paní kuchařce
v kuchyni jsme se představili. Pak už
následovalo tancování, zpívání a soutěžení.
Samozřejmě nesměly chybět odměny.
Karnevalový rej ve školce skončil a děti
nerady odkládaly své krásné převleky. Ale
ne nadlouho. V neděli 4.3.2012 se nám masky opět předvedou v celé své kráse na dětském
maškarním karnevalu v hostinci "U Knaizlů".

Dětský maškarní karneval v Horšicích
V neděli 4.3.2012 sál v hostinci U Knaizlů v
Horšicích zaplnily děti z okolí, které se chtěly
alespoň na chvíli stát svou oblíbenou
pohádkovou postavou. Sešlo se zde
nespočet krásných princezen a princů,
pirátů, mocných čarodějů, Spidermanů,
zelených vodníků a vodnic, zvířátek a klaunů
a spoustu dalších postaviček. Ti všichni se
přišli pobavit na tradiční dětský maškarní
karneval pořádaný Mateřskou školou v
Horšicích. Odpolednem tance, zábavy a
soutěží nás provázela skupina Asfalt
manželů Květoňových, kterým tímto
děkujeme. Nechyběla ani tradiční tombola, o

Čáry, Máry, Fuk
Naši mateřskou školu navštívil kouzelník pan
Burda z Karlových Varů. Děti byly natěšené a to
vůbec netušily, co je čeká. Květy kytiček se
najednou barevně proměňovaly, z prázdných
krabiček se vytahovaly barevné šátky. Před zraky
dětí mizely karty. Děti se také zapojovaly do

Dana Řihošková

kterou se postarali rodiče a sponzoři.
Děkujeme těmto rodičům: Voráčkovým,
Polanským, Bečvářovým, Petrovým,
Bradovým, Janečkovým, Špirkovým,
Sedláčkovým, p. Farkašové a sponzorům:
Elastoform Přeštice, Tvořeníčko p.
Soukupová, cukrárna V Háječku, hračkářství
Bambule. V neposlední řadě patří dík našim
provozním zaměstnankyním, které se
postaraly o výdej tomboly a panu Knaizlovi
za pronájem sálu. Co dodat na závěr? Jak
jsme mohli všichni poznat z rozzářených očí
dětí, karneval se opět vydařil.

Učitelky MŠ Horšice

kouzlení. V ruce držely barevnou kostku, která
změnila barvu jedním zaklínadlem. Předměty
navlečené na provaze rázem byly opět volné.
Ještě štěstí, že děti nám zůstaly všechny. Moc se
nám to všem líbilo.

Jarka Jeslínková



Měsíc březen patří knihám.
I v naší školce v Horšicích
jsme si povídali o knihách
poučných, encyklopediích,
pohádkách, zpěvnících , ale i
kouzelnických apod. Hádali
jsme názvy knih. Říkali si,
kdo je autor, ilustrátor. Děti
kreslily pohádkové postavy
a vyráběly záložky do knih.

Na zaver týdne jsme
navštívili Městskou knihovnu
v Přešticích. Celým dopoled-
nem nás provázela Mgr.
Michaela Hrubá., která
dětem pověděla, jak to u nich
v knihovně vůbec chodí.
Četla dětem pohádky a
dávala hádanky. Na závěr děti kreslily obrázky a mohly si některé knihy prohlédnout.
Návštěva byla inspirující a snad se některé děti stanou pravidelnými návštěvníky knihovny
nebo se alespoň stanou čtenáři knih. Jarka Jeslinková-učiteika MŠ Horšice

Kouzelný kouzelník
V úterý se žáci v naší škole potkali s opravdovým
kouzelníkem v klasickém černém obleku a cylindrem
na hlavě. Byl jím Kamil Burda a vykouzlil pro nás
všechny úžasnou zábavu. Po shlédnutí jeho asi

• desetiminutového vystoupení následovala druhá část,
během níž si některé děti mohly na vlastní kůži
vyzkoušet, jaké je to být asistentem kouzelníka či
dokonce kouzelníkem samotným. Spolupracovaly i
sedící děti, které vtipným slovním doprovodem zcela
vtáhl do děje. Příjemný zážitek završilo kouzlení
s modelovacími balónky a především dárek v podobě
kouzelné hůlky pro každého.

Blanka Velkoborská

Návštěva knihovny v
Přešticích

Na indiánské stezce
Na indiánskou stezku za poznáním se vydali žáci 1., 2. a
3. ročníku v třídenním projektu od 19.3. do 21.3. 2012.
Během něj, rozděleni do 4 kmenů, se seznamovali při
rozmanitých úkolech i praktických činnostech se životem
severoamerických indiánů. Dozvěděli se ,jak indiáni
přišli ke svému jménu. Zjistili, že není indián jako indián,
ale že to může být i sladký zákusek. Svoji slovní zásobu
obohatili o další nová slova, která pak využili při
vymýšlení příběhu podle obrázkového indiánského
písma. Fantazii a tvořivost předvedli při výrobě
indiánských ozdob, chřestidla, kmenového totemu či
vymýšlení a ztvárnění indiánského tance. Při lovu bizona
(házení kruhů na svislé tyčky) a krocení divokého
mustanga (proběhnutí slalomové dráhy s maketou koně
na čas) si naopak vyzkoušeli svoji obratnost.
Po celou dobu projektu se malí indiáni snažili řídit indiánskými zásadami a uplatňovat indiánské
vlastnosti, což bylo pro některé docela těžké. Většinu úkolů a zkoušek však splnili se ctí, za což jim
bylo na závěr odměnou orlí pírko do čelenky. Blanka Velkoborská



Výprava na zříceninu hradu Skála
Na třetí jarní výpravu jsme se vydali dne
16. března na zříceninu hradu Skála.
Vyšli jsme opět hned po obědě od školy
po silnici směrem k Vytůni. Počasí nám
opět přálo, byl krásný jarní den a tak se
nám šlo velmi dobře, až na úsek od
Vytůně k lesu, který vede přes pole do
prudkého kopce. Při příchodu ke
zřícenině nás přivítal kopec pokrytý
blankytně modrými květy jaterníku. Na
ohraničeném ohništi tentokrát rozdělávali
oheň nejstarší chlapci Dan Křížek a
Vojtěch Bořík. Jelikož byl Vojtěch
perfektně připravený a z domova si
přinesl i suché třísky, nebylo problém
oheň rozdělat. Ostatní žáci posbírali
dřevo na přikládání po cestě lesem. Po
upečení špekáčků, párků klobás a jiných
dobrot jsme oheň důkladně uhasili a
vydali jsme se zpět do školy.

2 x Sylva Seidenglanzová

Výprava k pomníku J. Šlajse
Poslední cesta vedoucí z Horšic kterou jsme se
letos rozhodli prozkoumat nás zavedla
k pomníku J.Šlajse. V pátek dne 23.března 2012
jsme vyšli od školy směrem na Újezd. Za
poslední zahradou v Horšicích jsme odbočili
vpravo. Prošli jsme kolem statku směrem na
kopec Nevěrnou. Zde jsme narazili na hlavní
silnici vedoucí na Nepomuk, kterou jsme museli
přejít a tak bylo nezbytné, aby si několik žáků
vzalo reflexní bezpečnostní vesty, aby nás při
přecházení bylo dobře vidět. Po zdolání kopce
jsme na kraji lesa odbočili vlevo a po chvíli
chůze jsme stanuli u pomníku strážmistra Josefa
Šlajse. Sotva jsme si stačili přečíst nápis
vytesaný v kamenném pomníku, z ničeho nic se
najednou přihnala bouřka. Rychle jsme se tedy
napili a občerstvili a spěchali jsme zpět do školy.
Na zpáteční cestě jsme stačili ještě sebrat
několik krásných a zajímavých kamínků na
malování. Sotva jsme zavřeli dveře od školy,
začalo pršet a přihnali se i první blesky. My jsme
však dorazili včas.

Peníze z EU do školy
V květnu loňského roku jsem na MŠMT podala orgány. Finanční částka pokryje zakoupení už
žádost o finanční dotaci z operačního programu druhé interaktivní tabule a deseti notebooků,
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vyřízení které budou žáci využívat při výuce, dále pak
žádosti jako všechno v tomto státě nebylo vůbec bude zajištěno kompletní propojení celé
jednoduché, o pomoc jsem musela požádat počítačové sítě. Ale nic není zadarmo.
poradní orgány v Plzni, které s těmito žádostmi Podmínkou pro čerpání peněz je vypracování
mají zkušenosti. Mnohým kolegům se totiž stalo, 252 kusů digitálních učebních materiálů pro
že pouze drobná chyba v jejich žádosti, (pro žáky, které musí splňovat určitá kriteria a musí
obyčejného smrtelníka naprosto nepodstatná), mít danou strukturu, a které musíme vypracovat
zapříčinila neschválení žádosti. Naše žádost my, kantorky. Kontroly čerpání peněz z EU jsou
uspěla a na podzim nám MŠMT přidělilo na totiž neúprosné. Navíc každý půlrok musíme
projekt částku 475159,- Kč. Nutno podotknout, zasílat na MŠMT monitorovací zprávy o
že jako ve všem, jde o peníze úzce vázané na pokračování projektu. Ale na druhou stranu
projekt a nesmí být použity na cokoli jiného. nevyužít takovéto možnosti získání finančních
V našem případě se jedná o další rozšíření prostředků pro naši školičku by byla škoda.
informačních technologií, což v současné době
vyžaduje jak inspekce, tak další nadřízené

Mgr. Pavla Nohavcová, ředitelka školy

Hodina zpěvu ve zvěřinci /I Jaroslav Uhlíř
Tak se jmenoval komponovaný program určený pro malé i velké uši. Děti i dospělí si mohli se
samotným autorem za jeho klavírního doprovodu zazpívat známé písně s texty Zdeňka Svěráka, jako
jsou: "Není nutno", " Každý den", " Když se zamiluje kůň" a další, které jsou známé z populárních
televizních pořadů a pohádek. Děti byly nadšené nejprve z krásného prostředí Měšťanské besedy v
Plzni a potom ze samotného představení. Celé dopoledne se opravdu vydařilo a děti byly spokojené.

Jana To/arová

V úterý 3.4.2012 se celá naše mateřská a základní škola vypravila do Měšťanské besedy v Plzni na
hudební pořad s názvem "Hodina zpěvu ve zvěřinci". Během celého programu si děti mohly se
skladatelem Jaroslavem Uhlířem za jeho klavírního doprovodu zazpívat známé písně s texty Zdeňka
Svěráka. Představení se dětem velice líbilo, pan Uhlíř sklidil veliký potlesk a děti si odnesly domů, jak
se zpívá v jedné písničce, Pribiňáček - pramen zdraví z Posázaví. Dana Řihošková



Moje nejoblíbenější
zvířátko

V letošním roce proběhlo
4.kolo výtvarné soutěže
"Moje nejoblíbenější zví-
řátko", kterou pořádá Dům
dětí a mládeže v Přeš-
ticích. Z naší mateřské
školy se této soutěže
zúčastnila děvčata: Mag-
dalenka Skálová, Hanička
Bečvářová, Klárka Boříko-
vá, Terezka Farkašová a
Evička Polanská. Všem
patří velká pochvala a
Magdalence Skálové gra-
tulace za krásné 3.místo ..

D.Řihošková

Velikonoční tajemství
Poslední den před prázdninami patřil
oslavám Velikonoc. Ve 4. a 5. ročníku
proběhl jednodenní projekt s názvem
VELIKONOČNí TAJEMSTVí. Žáci řešili
rozličné úkoly z historie tohoto svátku, o
zvycích, neobvyklé rébusy a vyhledávali
informace z různých koutů naší vlasti. Ráno
se nejprve děti rozdělily do tří skupin nejen
podle barev vajíček, ale i podle oblečení,
které si děti připravily. Členové první skupiny
se jmenovali ČERVENÁČCI, druhá skupina
ŽLUŤÁSCI a poslední skupina se jmenovala
ORANŽOVí. Chlapci si přinesli řehtačky,
děvčata pomlázky. Celý den provázely nejen
hlasy řechtaček, ale i výkřiky děvčat. Na
závěr tohoto dne jsme se rozloučili
velikonočními koledami a těšili se na
Velikonoční prázdniny.

Jana Tolarová- třídní 4. a 5. ročníku

Školní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej
V pátek 20. 4. 2012 jsme se opět sešli při školním kole Zlaté srnčí trofeje, kterou pořádá

škola ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Diana Horšice. Školního kola se zúčastnili žáci
3. - 5. ročníku. První disciplínou je test ze znalostí myslivecké mluvy. Jako druhá disciplína je
poznávačka rostlin a živočichů. Před samotnými testy p. Kasl s dětmi diskutoval na téma
ochrana přírody a s potížemi, které jsou v přírodě, dále předvedl typy vábniček a různé
trofeje. Pak se vše již rozbíhá a napětí mezi žáky vzrůstá. Mezi dětmi kolují řeči typu: " Kdo
asi pojede do Rokycan? Kdo bude nejlepší? Já jsem zkazil testy." apod. A nakonec to
nejlepší - umístění: 5. - Daniel Křížek, 6. -Magdalena Benešová

7. - Ivana Bělová a Jaromír Muchka

Žáci, kteří se umístili na 1. - 4. místě
získali krásné ceny s mysliveckou
tématikou a ostatní děti sladkou
odměnu.

Všem vítězům blahopřejeme a Ti, kteří
se letos neumístili nemusí být smutní,
příští rok to zkusíte znovu. Za
pedagogický sbor bych také chtěla moc
poděkovat p. S. Kaslovi, kteří si na naše
děti udělal čas a těšíme se na další
spolupráci. Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. ročníku

Cesta za zvířátky
Dva týdny jsme si v naší školce povídali o zvířátkách. Děti
rozeznávaly mláďata, říkaly, čím se živí, zpívaly písně se
zvířecí tématikou, vyráběly a kreslily. Povídání o zvířátkách
jsme zakončily návštěvou u pana Sikyty v Újezdě. Děti
viděly býky, kohouta, páva s pávicí a koně. Pan Sikyta
povozil děti na koni v kovbojském klobouku a Honzík
Hrdlička nám zap6zoval jako kovboj i s koltem. Měli jsme i to
štěstí, že se nám páv ukázal v plné své kráse.Děti si z
návštěvy odnesly nejen čokoládové vajíčko s překvapením,
ale i spoustu zážitků. Velký dík patří panu Sikytovi .
Jarka JesHnková.
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ICyklisté start v 1000 hod před OÚ - trasa cca 31 Km
Pěší Turisté start ve 13.00 hod - před OÚ - k pomníku J. Šlajse.-.- -.- na vrcholu kopce Nevěrná

VŠICHNI cíl: Újezd "Na Kanárku"

Popis cyklotrasy
Při tvoření letošní bylo mou snahou snížit počet najetých

kilometrů, "vyžehlit" a odstranit z cesty ty nejnepříjemnější
kopce a tím umožnit zúčastnit se letošní vyjížďky i rodičům
s dětmi. Tak to je oficiální verze. Skutečný důvod zkrácení?
Hm, nemáme letos nějak natrénováno, zima byla
dlouhá..... © ... nebo lenivíme? V každém případě je
letošní trasa dlouhá (krátká) jen 31 km a i pro děti a rodiče
a vlastně pro nás všechny snáze absolvovatelná.

Tak k trase - v podstatě pojedeme trasu z loňska (viz
mapa). Jen na Hrázi pojedeme pořád rovně, žádné
kličkování a odbočování na Třebýcinu a Předslav, prostě
..... pořád rovně na Nedaničky a Nedanice. (trochu
škodolibosti, komu budou chybět kopečky, může si to
z Hráze "zkrátit", odbočí-Ii vlevo na Mečkov a dál na Kbel,
Vochozí atd.) A z Nedanic pojedeme vlastně opět loňskou
trasu až k Vlastě na Kanárek. Co se mi nepovedlo, je Smet
za Měčínem, ten vyžehlit skutečně nešel, takže se předem
omlouvám. Teď si už můžeme přát jen hezké počasí,
hojnou účast a pohodové kilometry bez komplikací.

Ing. Fr. Janoušek

Motorové sekání, řezání - aneb i

Milí spoluobčané, chalupáři a ostatní
majitelé travou zarůstajících realit! Jarní
počasí přišlo v neočekávané intenzitě a
následkem toho se všechno kolem rychle
zazelenalo i rozkvetlo. Nádhera sama kolem
nás! Kdyby to měli ve skalnatých a písčitých
zemích! Do té doby, než našinec zjistí, že
travní porost neodpovídá jeho představám a
vyrazí na jeho kosení za pomoci strojů
produkujících hluk - řečeno jinak "kravál".
Jasně! Technika nám pomáhá a proto asi
málokdo bude brousit kosu. Stejně to platí i
o přípravě otopu na zimní období. Proč by
dva stáli proti sobě a střídavě tahali pilu při
řezání dřeva, když máme na to motorové
pily řetězové nebo okružní, řečené

jiná "kraválotvorná" zařízení

cirkulárky. Pak jsou také další stroje
vytvářející hlučný doprovod ke své
prospěšné činnosti , jako jsou např. různé
brusky, strojní u ruční nazývané flexy, a
další jsou třeba motorové kompresory apod.
Je mnoho lidí, kteří vyslyšeli volání svých
sousedů a začali respektovat i znění článku
uveřejněného v jednom loňském Občasníku
Horšicko. Zkrátka a dobře: V neděli
odpoledne od 13 hodin alespoň do 16
hodin nechme "kraválotvorná" zařízení
odpočívat a odpočívejme také. Jak se
praví - že Pán Bůh stvořil sedmý den
(neděli) k tomu, aby člověk odpočíval.
Tak o d poč í v e jme alespoň v
neděli odpoledne!

Doslov: Stejně tak - prosím vás, ctěme státní svátky! Když už ne jinak, alespoň odpoledne
dejme rukám klid!

Miroslav Čepický-starosta
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