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Slovo starosty úvodem
Vážení občané a milí čtenáři!
... a že nám to léto uteklo! Podzim klepá na
dveře, začíná se přitápět a topit. Proto hned
v
úvodu připomínám
povinnost
revize
komínů. Obecní úřad v minulém roce zajistil
kominické služby pro celou řadu občanů. Ti
si zpravidla s kominíkem dohodli následné
kontroly. Jiní si zařídili revize soukromě, bez
pomoci obce. Pro letošní nastávající topnou
sezónu obec tyto služby zprostředkovávat
nebude! Je tedy na každém vlastníku
nemovitosti, aby se sám postaral a revizi si
zařídil. Ohlédneme-Ii se trochu zpátky do
událostí v našich obcích, připomínáme si
přívalové deště, které neočekávaně zasáhly
také do rozpočtu obce, neboť neplánované
prostředky
musely
být investovány
do
odstraňování následků a likvidace způsobených škod. K tomu přijatá opatření byla
realizována
zcela
bezprostředně
a ke
spokojenosti obyvatel. Odrazem zvýšeného
přílivu vody byla mj. stížnost majitele
bývalého mlýna ve Vitouni, na základě níž
bylo provedeno šetření Odborem životního
prostředí z přeštického MěÚ, který upozornil
majitele rybníka na zjištěné nedostatky a
termínově určil jejich odstranění. Z mého
pohledu jsou to ovšem více či méně jen
papírové úřednické záležitosti a s přímou
účastí majitele rybníka na odstraňování
následků
přelití
hráze
to
nemá
nic
společného.
Proto
zastupitelstvo
Obce
Horšice na svém 3. veřejném zasedání
rozhodlo o podání stížnosti přímo na Povodí
Vltavy S.p. s tím, že je nutné z jejich strany
zvýšit pozornost zdejší lokalitě, kde protéká
Zlatý potok, který se stává v případě většího
přílivu vody nebezpečným
povodňovým

zdrojem zejména také proto, že rybník
v Horšicích zásadně není schopen plnit
protipovodňové
funkce
z
nám dobře
známých důvodů. Jakým způsobem
se
Povodí Vita vy s.p. k problému postaví
zůstává však otázkou.
Současně jsme
požádali o jeho spoluúčast na finanční
úhradě odstraňování škod. Jednání zastupitelstva proběhlo také v duchu revize
finančních prostředků obce, jejich přesunu
v rámci rozpočtu a k tomu závěru, že pro
letošní rok nebudou už uskutečňovány
žádné investiční akce. Pro rok 2013 bude
především opět žádáno o různé dotace a
podle úspěšnosti
a objemu přidělených
financí bude přistoupeno
k případným
realizacím našich záměrů. Jakýsi .stopstav"
není nic výjimečného
ani v hospodaření
jiných obcí.
Ještě krátce o zahájení školního roku
v naší Základní škole. Rád jsem přijal
pozvání
paní
ředitelky
Mgr.
Pavly
Nohavcové a s potěšením jsem shlédl
předávání šerpy deseti prvňáčkům. Ještě
jednou přeji touto cestou všem žákům naší
školy i dětem v mateřské škole, aby se jim
nejen líbilo, ale aby zde dostaly péčí našeho
pedagogického sboru a vychovatelů dobrý
základ pro další studia i do života samého.
Samozřejmé je, že k tomu všemu je nutná
dobrá spolupráce s rodiči a pěstouny,
kterým přeji, aby měli dostatek trpělivosti
s jejich ratolestmi. Všichni se těšíme na
podzimní houbařskou
sezónu, která se
nezadržitelně také blíží. Přeji houbařům
radost z .houbařských úlovků" a všem hodně zdraví a hezké babí léto!
Miroslav

Čepicky, starosta obce

Horšická moštárna, aneb "Máš rád mošty? Já ne-což ty ... "

Pěstování
ovocných
stromů
je
nepopíratelně stoletá tradice. Změnila se
však struktura
zahrad a vysazovaných
druhů i odrůd. V Horšicích, Újezdě i
okolních obcích má tato tradice svoje
hluboké kořeny. Nejsou ovšem tak hluboké,
aby se nedalo se starými stromy něco
hospodárného
učinit.
Tak
můžeme
nezávazně pozorovat zahrady malé i větší,
dokonce
veliké,
různé
upravené,
neupravené, zarostlé či provzdušněné a
prosluněné. Některé potěší zraku i na duši,
jiné zaslouží politování. Stav zahrad a
stromů je samozřejmě záležitostí vlastníků
a redakce se může pouze všímat. A tak
např. - podle názoru odborníků není dobré
nechávat přestárlé stromy v sousedství těch
mladých a nově vysazovaných, dokonce
pak
nechávat
v zahradách
i stromy
prosychající, na nichž se tvoří houby a
plísně, jejichž spory vítr roznáší po okolí,
tedy i do sousedních zahrad. Obdobný
problém
vzniká
v
případech
spadaného ovoce, které pod stromy
zahnívá. Každý venkovský občan to

dobře zná. A je toho dostatek k vidění
všude na mezích, silničních příkopech - tak
proč ještě v zahradách? Vlastně - ono se to
ze zahrad postupně likviduje do moštáren,
palíren, kompotů, štrůdlů apod. [Nezřidka
kdy se objevují padaná jablka a hrušky také
po okrajích lesů, při polních cestách,
v kontejnerech u hřbitova i jinde. A tak
redakce Občasníku
Horšicko zjistila na
základě upozornění občanů jednu takovou
moštárnu díky čpícímu zápachu, který od
západu zavane do nosu každému, kdo
vyrazí na procházku směrem k Henigarovu.
Fotografie zahnívajícího ovoce dokresluje
více. Ochrana životního prostředí by se
k tomu mohla snad také vyjádřit. Tohle
přece
nelze
považovat
za
normální.
Zejména, když se jako řešení nabízí mj. i
výkupny padaného ovoce. Je zajímavé, že
někteří lidé nacházejí ve sběru a odvozu
padaného ovoce alespoň jakýsi dočasný
zdroj finančních příjmů, pro jiné je to
záležitost
bezvýznamná.
Právě
proto
s ovocem
nakládají
výše popisovaným
způsobem. A nebylo by dobré, kdyby si
sami odpověděli na zásadní otázku: "Proč
vlastně ovocné stromy mají, když ovoce
nezkonzumují, nezpracovávají a pokud jim
přijde chuť na jablíčko, jdou ho koupit do
supermarketů?"
Spolky zahrádkářů, zahradníci a pěstitelé ovoce už napsali
spousty článků, pojednání
i odborné
literatury stran pěstování, ošetřování
a
využití ovocných stromů a jejich plodů.
Nikde se však nedočtete o tom, že takové
zacházení
se stromy
a plody má
vyvolávat v lidských duších zármutek,
nevysvětlitelný údiv a lítost zároveň.
Redakce

SBOHEM LÉTO, SBOHEM PRÁZDINY, SBOHEM LAVIČKY
CO je moc, to je příliš! Jen se
podívejte na fotografii. To co vidíte,
to je poškozený stůl a lavičky při
cestě k Henigarovu. A jsou tam sotva
jeden rokl! Myslel jsem, že budu na
místě plakat, zároveň mne pojímal
vztek. D i vít e s e s nad
?
Úsudek si udělejte sami!
"

Horšický chalupář

Pohádkové tancování
Píseň o podzimu
Mir.Čepický 19.9.2012

yž sluriíčko přestává hřát
a malíř rozlije barvy z palety,
k~yž sychravý vítr začíná vát
a vlaštovky jednoho dne odletízačíná podzim.
Když jablíčka padají dříve než listí
a z bobulí hroznů burčák se kvasí,
když mrazivá tráva pod nohou šustí
a temné mraky lijáky hlásízačíná podzim.
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Když zavoní natě a brambory
a jeleni do říje zatroubí,
když první sníh dopadne na hory
a před deštěm vyhledáš podloubízačíná podzim.

Or

Když léta ti stříbro pohodí do vlasů
a ve tváři přibývají vrásky,
když svět vidíš jinak a žiješ pro krásu
a pohádkou stanou se vzpomínky láskyzačíná podzim.
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V pondělí
17.9.2012 navštívila naši
mateřskou školu nám již známá divadelní
společnost Ivety Kunderové z Jihlavy.
Pořad
Pohádkové
tancování
nám
představil pohádku O veliké řepě. Během
celého představení měly děti možnost
zapojit se do děje a vcítit se tak do role
herců. Tančily,
cvičily,
soutěžily
a
povzbuzovaly se navzájem. S Ivetou,
Janou a Honzou jsme se rozloučili
bouřlivým potleskem a již teď se těšíme na
další
slíbené
tancování,
tentokrát
kamevalové

O

Dana Řihošková

Můj kousek země 2012
Pod tímto názvem se skrývá výtvarná soutěž pro děti a
mládež, kterou pořádá
Česká geologická
služba
společně s řadou partnerů. Její letošní ročník, v pořadí
šestý, se konal pod záštitou Ministerstva životního
prostředí. Úkolem dětských výtvarníků bylo ztvárnit
problematiku
ozónové díry, důvody jejího vzniku,
průzkum její tloušťky nebo se pokusit vymyslet, jak ji
zacelit. Dnem "O" se pro účastníky soutěže stalo pondělí
17. září, kdy v prostorách Planetária hlavního města
Prahy došlo k slavnostnímu vyhlášení a předání cen
vítězům. Jedním z nich byl i žák naší školy Vojtěch
Bořík, kterému za práci nazvanou "Ekologické řešení
problému", byla udělena Cena poroty za přínos vědě.

Blanka Velkoborská

Zamyšlení nad školním rokem 2011/2012
Školní rok 2011/12 končí, slušelo by se bilancovat, co se povedlo
a co ne. Ale protože nejsme ani na úřadě, ani ve vládě, nechám
bilancování spát a vyzvednu jen to, na co jsme se v letošním
roce soustředili, a co se nám povedlo. Bylo to úspěšné
projektové vyučování pro žáky, ať už z historie či přírody,
vydařený jednodenní pobyt německých dětí u nás, tradiční
soutěž o Zlatou srnčí trofej, perfektní školní výlet na krokodýlí
farmu v Protivíně a do státního hřebčína v Písku nebo skvělý
zážitek z ukázek záchranného sboru na letišti v Líních. Součástí
školy je i MŠ, výčet jejích akcí, stejně tak jako akcí ŠD, by však
zabral několik stran. O všech akcích naší příspěvkové organizace
Vás, čtenáře,pravidelně informujeme v Občasníku.
Z programu peníze EU školám se nám podařilo získat velkou
finanční částku a školu jsme vybavili další interaktivní tabulí a 11
notebooky. Co nás moc potrápilo, bylo nařízení MŠMT vykonat
ověřovací testy žáků 5. ročníku počítačovou formou. Tahle akce
byla z ministerstva
naprosto nepřipravená
a nedotažená, a
přestože jsme
proti ní protestovaly, bylo nám to málo platné.
Ovšem přineslo to jen stres pro nás i žáky.
Ale teď už pohled do blízké budoucnosti školy. Po prázdninách
čekají naše žáky nově vymalované prostory v I. a II. třídě a v I.
třídě i nové lino. Staré, které vydrželo téměř celých dvacet let, už
opravdu dosloužilo. Toho už se nedočkají naši páťáci, devět jich
odchází na druhý stupeň.
Velmi pozitivní zprávou je, že k zápisu do 1. ročníku přišlo 9
žáků, v průběhu května byl přijata do budoucího 1. ročníku další
žačka, takže 10 prvňáčků, z nichž pravděpodobně dva budou mít
odklad školní docházky.
Také mateřská škola poprvé za dlouhou dobu naplní svoji
kapacitu. K zápisu přišlo tolik dětí, že bohužel musela být vydána

dvě
rozhodnutí o nepřijetí do
MŠ z důvodu naplnění kapacity
MŠ stanovené ministerstvem.
O naplněnosti
školní družiny
není potřeba ani hovořit a při
přijetí do ŠD musíme dávat
přednost žákům 1. až 3. ročníku,
jejichž
oba
rodiče
jsou
celodenně zaměstnáni.
Za celoroční práci patří všem
pedagogickým
pracovnicím
v ZŠ, MŠ a ŠD dík.
Nesmím
zapomenout
na
provozní personál, bez něhož by
škola nemohla fungovat.
Poděkování patří paní kuchařce
Černé, která vařila až 55 obědů
denně
a
k tomu
ještě
připravovala
svačiny pro MŠ,
paní
Fišákové,
která
uklízí
veškeré prostory školy a panu
Kotovi,
bez jehož
časného
ranního vstávání a zatápění do
dvou uhelných kotlů, aby žáci
měli po příchodu do školy teplo,
bychom se neobešly.
Na závěr přeji žákům, aby si od
školy odpočinuli, škola aby si
odpočinula od nich a v září se
těším na shledání.

Mgr. Pavla Nohavcová, ředitelka školy
Vítáme nový školní rok
Do nového školního roku 2012/2013 jsme přivítali 11 nově zapsaných dětí: Jakub Bořík, Jiří
Brada, Soňa Dobrá, Magdaléna Farkašová, Tereza Kocandová, Jaroslav Pechan, Jiří
Polanský,
Petr Vachovec,
Zuzana
Vondrovicová,
Adriana
Zápotocká
a Nella
Lebedová. Celkem naši mateřskou školu navštěvuje 24 dětí. V letošním roce nám bude dělat
společnost všem dětem blízký kamarád Krteček. Proto náš Třídní vzdělávací program nese
název "ROK S KRTKEM". Pomocí této známé postavičky budeme děti seznamovat s
přírodou a jejími zákonitostmi, s každoročně se opakujícími ději, s důležitostí vzájemné
pomoci a s kamarádstvím.
Ve čtvrtek 6.9.2012 se společně s rodiči a dětmi sejdeme u táboráku a přivítáme tak nový
školní rok 2012/2013.
Dana Řihošková

ZAHÁJENÍ

ŠKOL

ÍHO ROKU

Přivítali jsme nové prvňáčky a nové žáky do vyšších ročníků:
Kryštůfek Koukolík
Adélka Gočeva
Hanička Bečvářová
Zuzanka Golonková
Klárinka Boříková
Terezka Farkašová
Natálka Kaslová
Klárinka Satková
Antonín Šváb
Kristýnka Satková-2.ročník
Michalka Golonková -3. ročník
Pavlík Lebeda

Všem žákům přejeme mnoho úspěchů a sil ve školním roce 2012/2013
1. Tolarová

V Týništi hodnotili sraz rodáků
V měsíci červnu uspořádalo zastupitelstvo obce
I. setkání rodáků. O prázdninách
byl čas
ohlédnout se zpět a celou akci zhodnotit. Bylo
zjištěno, že se sešlo 86 lidí, a to rodáci a rodinní
příslušníci, starousedlíci a hosté z přátelského
města Týniště nad Orlicí těch přijelo 6
dospělých a 2 děti. Všichni jsme se sešli
v místním hostinci U Kaiserů ve .vyčepené"
stodole. Z celkového počtu zúčastněných byla
radost veliká. A věřte, ještě větší překvapení
bylo, když se při prezentaci hlásili rodáci, které
jsme nepozvali, protože jsme o nich nevěděli.
Jsme jim vděčni za to, že se neurazili, naopak
termín akce našli na webových
stránkách
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Týniště
a prostě přijeli! Zase naopak domácí
rodáci pozvaní nepřišli a ani se neomluvili. No ale
to tak bývá! V programu bylo divadelní představení
příchovických
ochotníků
"Jak
oženit
pana
lékárníka",
poté mohli zájemci
navštívit a
prohlédnout
si zdejší kapli po její
úpravě.
Následovala večeře a zábava - k tanci a poslechu
hrála skupina Mars z Klatov. Z této akce mělo
zastupitelstvo obce obavy, zda vše zvládne a jak to
ve finále dopadne, ale myslím, že byly zbytečné.
Všem se moc líbilo a těší se na další setkání. Toto
znělo z úst většiny účastníků při loučení a odchodu
do svých domovů.
V. Rašpličková

Vzpomínejte se mnou···
Uplynulo kulatých 10 roků od dostavby nové hasičské zbrojnice v Újezdě. Slavnostně byla otevřena
v den konání oslavy 100. letého výročí založení místního hasičského sboru - dne 24.srpna 2002. Při
té příležitosti byla také vydána brožůrka o činnosti hasičů včetně fotografické přílohy. Počin vskutku
chvály hodný, bohužel jeden z posledních významných. Od té doby se sice ze strany sboru konalo
několik společenských akcí v hale hasičské zbrojnice nebo na ploše před ní, která byla před deseti
roky oddrenážovaná a použitelná jako hřiště, ale to vše se za uplynulou dobu hodně změnilo. Členská
základna prořídla nejen proto, že by někdo zemřel, ale také proto, že někteří občané zrušili své
členství v SDH Újezd. Je to politování hodné a ve srovnání s jinými fungujícími sbory to jednomu
prostě přijde i líto. Z druhé strany se mnohdy člověk ani nemůže divit, protože soudržnost a
kamarádství, to jsou v dnešní době slova poněkud ztrácející na významu a pochopení. Že to vše
poznamenala .posarnetová"
doba, o tom není diskuze, protože nechuť a nevole občanů k jakési
angažovanosti ve věcech veřejných, je projevem téměř na každém lidském kroku nebo občanské
činnosti. A z toho právě vyplývá ona nečinnost. Kdysi prohlásil současný pan prezident - tehdejší
předseda vlády - pan Václav Klaus - "že neviditelná ruka trhu vše vyřeší". A jsme toho svědky téměř
každodenně. Tedy i v konání dobrovolných spolků,
a tím nemám nyní na mysli pouze hasiče
z Újezda. Já osobně jsem rád, že se ke stoletému výročí udělalo to, co všichni pamatují, že hala i
s klubovnou stojí a může sloužit i jiným věcem, jako jsou např. rodinné nebo přátelské oslavy, akce
pořádané zastupitelstvem Obce Horšice nebo Mysliveckým sdružením Diana Horšice. Hasičům patří
na druhé straně alespoň malé poděkování za občasnou podporu akcí organizovaných jinými subjekty
- jako je např. dětský den, novoroční pochod nebo "Šlajsova 55" i dodržování vánoční tradice
obcházení
domácností
s vánočním a novoročním přáním. Oslava 110.výročí SDH Újezd se
v letošním roce nekonala!! Škoda! Jinde jsou na taková jubilea hrdější, mají k hasičské historii
poněkud jiný - asi srdečnější vztah. Ať každý čtenář sám posoudí tato slova a hlavně, pokud sám nic
nedělá, tak prosím - ať příliš nekritizuje. Nebo ještě lépe - ať se zapojí do činnosti hasičského sboru a
přinese tam svůj díl nápadů a jejich realizaci. A hlavně, aby to nezačínalo slovy - " tak nám na to dejte
peníze a my pak ... " Přeji všem obyvatelům co nejméně mimořádných události, které by vyžadovaly
pomoc hasičů nebo i dalších spoluobčanů a věřím v udržení Sboru dobrovolných hasičů v našich
obcích.
Miroslav Cepický - starosta obce

Děkujeme občanům
za pomoc po povodni ve Vitouni
Dne 3.7.2012 kolem 23:00 hodiny se přesně po
deseti letech opět přelila hráz Vitouňského
rybníka. Silný déšť toho večera přispěl k
mimořádné vodní vlně, kterou přinesl Zlatý
potok od Skašova z lesů nad Luhem. A tu
nestačil Vitouňský
rybník pobrat, jelikož jeho
stavidly už dlouho předtím byla nastavena
maximální výška hladiny, bez v tu chvíli
potřebné rezervy.

o

události a škodách jsme hned druhý den po
povodni informovali majitelku rybníka. O své
vůli však spoušť přišel posoudit starosta Horšic
pan Miroslav Čepický. A právě on ve
spolupráci s podnikatelem Otou Malým ihned
zajistil opravu příjezdové cesty. Po týdnu
intenzivních
zemních
prací
a navážce
materiálu
je cesta
od
II. 7.2012 opět
provozu schopná a nově chráněná strouhou.

Přelévající se voda strhla a zle narušila několik
úseků hráze nad bývalým mlýnem a nad
příjezdovou cestou k němu. Část hráze nad
mlýnem se sesunula a živel v délce asi 50
metrů rozbil příjezdovou cestu pod ní. Sesunutí
hráze hrozilo a hrozí nadále dalšími škodami,
nejen za předpokladu deštivého počasí. Cestu
pod hrází voda místy vymlela až najejí podloží
natolik, že se stala neprůjezdnou. Majitelé
domů pod hrází David Louda, Petr Kodl a
Stanislav Bobřík tak nemohli jezdit autem do
práce, provádět běžné zásobování, nehledě na
další omezení.

Proto děkujeme touto cestou občanům Horšic
a Vitouně, že na opravu cesty přispěli.
Stanislav Bobřík,
spolumajitel domu pod hrází rybníka
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