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Slovo starosty úvodem
Milí čtenáři!
Začínat slovy - "jak ten čas letí" - nebývá mým
zvykem, ale dnes to skutečně
konstatovat
musím. Hlavně proto, že čtyři měsíce z nového
roku uběhly jako voda a kromě běžných
záležitostí ještě nedošlo - jak se řekne - na nic
pořádného. Už aby se do obcí nastěhovaly firmy
a začaly plnit plán prací na letošní rok.
Připomínám, že to bude výstavba chodníků na
hřbitově a před ním, zběžná oprava místních
komunikací po zimním období a asfaltování MK v
Újezdě od "Kanárku" ke Drábovým. Žádost o
dotace na výstavbu dětského
hřiště nebyla
úspěšná a proto nebude v letošním
roce
vybudováno.
Podání
žádosti
o
dotaci
zopakujeme na počátku roku 2014. Se žadateli
tohoto zaměření jako by se najednou roztrhl pytel
- zkrátka je jich přespříliš. Upustili jsme od
finančně náročné údržby zeleně, ale v příštím
roce se tomu patrně opět nevyhneme. Jak mnozí
z vás zaznamenali,
docházelo
k častým
poruchám veřejného osvětlení. V současné době
už je snad vše v pořádku, ale zase vypověděl
službu veřejný rozhlas v Újezdě. Právě začátkem
května by mělo dojít k opravě. Proběhly lokální
společenské akce jako byly vepřové hody v
Újezdě a následně v Horšicích. Pokud vím, tak
se obě akce vydařily bohužel nikdo z
pořadatelů o tom nenapsal do občasníku. Škoda.
Kdyby to jen pár řádek bylo, vědělo by se nejen v
Horšicích, že hasiči zapracovali. Proběhl sběr
železného šrotu, a výtěžkem z toho si SDH
Horšice přispělo do své pokladny. Bylo by dobré,
kdyby se takové sběry opakovaly, protože stále
se v domácnostech nachází něco nepotřebného
a hasičům to naopak pomůže. Proběhne sběr
nebezpečného odpadu, akce bude plakátována.
Prosím, aby občané dodržovaly dobu odkládání
takových věcí, které do nebezpečného odpadu
patří a nedávaly tam věci, které patří např. do
sběrného dvora, který je v Přešticích. Praxe
ukazuje, že odložený nebezpečný odpad bude
muset být někým střežen,
aby nedocházelo k
jeho odcizování,
demontáži,
vylévání tekutin
apod. A nyní k té lepší stránce dalšího dění v
obci. Májky byly uhlídané v Újezdě i v Horšicích.

5,- Kč

Jen mě trošinku zamrzelo, že jsem si v Újezdě
pod májkou nemohl opéci buřta, protože nehořel
ohníček. To v Horšicích bylo roztopeno na dvojí v grilu i táborák. Trochu vše pokazila dešťová
přeháňka, ale na dobré zábavě náladě při kytaře
to neubralo. Smutnou a zároveň odsouzení
hodnou bilancí je krádež české vlajky z budovy
obecního úřadu. Poberta se nestyděl a ukradl ji
za bílého dne v podvečerních hodinách 1.května.
Neznámý
pachatel
přestupku
- tak je to
hodnoceno dnešními zákony. Chcete k tomu
něco víc? V sobotu 18.května se uskuteční již
13.ročník vzpomínkové akce "Šlajsova 55". K
účasti jsou zváni všichni, kdož si tragickou
událost z roku 1945 chtěj í takto připomenout.
Zakončení bude tradičně v Újezdě .Na Kanárku".
Další společenskou událostí bude malá společná
oslava uspořádaná ve spolupráci Mysliveckého
sdružení Diana, SDH Horšice a horšické školy
pod záštitou zastupitelstva Obce Horšice dne
8.června 2013. Oslavíme
90.roků Českomoravské myslivecké jednoty společně s 50.výročím
sdružení myslivců v horšickém spolku a zároveň
67. výročí založení SDH v Horšiclch, společně s
oslavou Mezinárodního
dne dětí. Zdá se, že
chceme jednou ránou zabít více much najednou,
ale za předpokladu, že bude naplněn plánovaný
program, bude si moci každý vybrat podle svého
gusta - děti i dospělí, hasiči i myslivci. Akce bude
plakátována a z toho plyne, že jsou automaticky
zváni všichni. Samozřejmě,
že někteří hosté
budou zváni pozvánkami - tak to prostě bývá a
být musí. Chci upozornit, že proběhne také
beseda a autogramiáda se spisovatelem panem
Otou Bouzkem, který přislíbil, že přijede ze
vzdálených Jeseníků, kam se jako přeštický
rodák kdysi přestěhoval.
No a opékání buřtů, guláš a pivo na takové akci
přece nesmí chybět. Samozřejmě, že pro děti to
budou limonády a také nějaký pamlsek. Bude
také umožněna asi půlhodinová prohlídka naší
krásné školy. Pokusíme se vyhovět milovníkům
lidovek i rockové muziky. A závěrem? Přijďte i za
nepříznivého
počasí
o
přístřeší
bude
postaráno.
Miroslav čepic!ci starosta

Maškarní párty
V sobotu 23. února 2013 se sešla parta kamarádů na malém posezení v hospůdce "Na Točně
- u Martina. Přišlo 22 lidí, z toho
jich
bylo
15 v maskách
a
převlecích.
Z
nemaskovaných
účastníků
byla sestavena
tří
členná porota, která hodnotila a
určila 3 nejlepší masky. Na
bronzovém - 3. místě skončil
převlek "za Genzera", stříbrné 2. obsadila "Chřipka" a na 1. zlatém stupni maska "Zrzavá
společnice". Posezení bylo pěkné,
a proto je předběžně domluveno,
že v příštím roce uděláme další
maškarní - tentokrát i pro širokou
veřejnost.
Pavel Draksel

Českomoravské
V letošním roce
mají
myslivci
pádný
důvod
k oslavám.
Od
založení Českomoravské myslivecké jednoty uplyne právě 90 roků a
od sloučení
myslivců
z
Horšic a okolních obcí do
mysliveckého sdružení Horšice to je 50 let. Samozřejmě,
že
při
každém
takovém výročí je celá řada
důvodů ohlédnout se zpět a
bilancovat.
Není
účelem
tohoto článku dělat nějaký
výčet
práce
a
činnosti
myslivců, ale z místního
pohledu víme, že konají
spousty užitečného. Velice
stručně
uvedu
tisíce
brigádnických hodin jak pro
zvelebení
myslivosti,
pro
obce nebo zemědělské
a
lesní hospodářství,
tisíce

myslivecké jednotě je 90.let
kroků
ke
krmelcům
a
zásypům v zimním období
proto, aby zvěř nestrádala.
Mnozí si mohou připomenout i nádherné myslivecké
plesy konané dříve střídavě
v Horšicích
a vDolcích.
Také poslední leče, na nichž
se veřejnost dobře bavila při
kulturních vložkách a improvizovaných scénkách nebo
mysliveckých soudech. Nezapomenutelné jsou rovněž
bohaté zvěři nové i věcné
tomboly. Nelze opomenout
ani to, že se naši myslivci
zapojili do práce s mládeží,
především spoluprací z naší
Základní školou a dokladem
toho
je
především
už
desetileté
trvání znalostní
soutěže
"O zlatou srnčí
trofej", kde se v oblastních
kolech naše děti celkově
vždycky dobře umísťovaly.

Vzpomeňme i na výstavbu
kaple
v Dolckém
lese,
navázání kontaktů s německým myslivci i další aktivity.
Bylo by patrně nedůstojné,
takové
50. výročí vůbec
nepřipomenout
nebo neoslavit. Protože i zastupitelstvu obce záleží na udržení
spolkové činnosti, v našem
případě Sboru dobrovolných
hasičů Hor-šice i Újezd a
Mysliveckého sdružení Diana Horšice, je nasnadě to,
že se obec i škola připojí
k oslavě takového
výročí,
které je naplánováno
na
sobotu dne 8.června 2013.
Program bude plakátován a
akce pořádaná ve spolupráci myslivců, hasičů pod
záštitou obce je veřejná.
Proto jsou zváni všichni
občané

Miroslav Cepický - jednatel MS Diana
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a s n é uzavření poštovního úřadu v Horšicích

Tak je mi ze všeho
toho
jednání-nejednání,
dohadování a přemlouvání,
vysvětlování a nepochopení
i dopisování,
zkrátka
alibismu
a
neschopnosti
i nechuti
ze
strany podniku
Česká pošta,
hodně špatně I
Skoro bych
řekl, že je mi na bli ... !! S
politováním
musím
přijmout
stav
"dočasného
uzavření
pošty v Horšicích"
a občanům
sdělit,
že
bohužel
je tato
situace
neměnná I
V Lužanech byla dočasnost
uzavření
pošty pochopena
tak, že už je
ona dočasnost
několik
roků
trvající. Dostal jsem vyjádření
ředitele
Pošty
pana Mrvíka,
dostal jsem vyjádření
manažera z klatovského
střediska
pošt pana Šaška. Obě jména
jakoby
sama
o sobě
vyjadřovala to, co pošta s námi občany - dokáže dělat. Rád
bych se mýlil a ani si nechci
hrát na jasnovidce,
ale neustálá dlouhotrvající
činnost pošty
směřující
k jiným
zájmům,
nežli pružnému
a kvalitnímu
doručování zásilek mně doslova nabízí jednu malou úvahu:
Úvahu
o dalším
tunelu
v
České
republice,
který
je
dlouhodobě
alibisticky
a fiktivně
připravován
k jednomu
cíli managementu.
Dokonce
sdělení pana Šaška, při únorovém jednání na OÚ Horšice,
o tom, že možná
krachne
i
pošta v Přešticích - jako že to
není zcela jisté, že nám bude
přeštická pošta tou nebližší a
že klidně
může
dojít i na
doručování zásilek až z Plzně,
pokrylo
mi důvody
k této
domněnce:
Zdá se mi, že
management
České pošty si
prostřednictvím
svých zaměstnanců nasbíral,
opatřil a nachytal
klientelu
pojištěnců
a
spořitelů
pro
tzv.
dceřiné
pobočky
nebo filiálky
České
pošty
a podle
neutajených

informací

zaměstnanců

jsou

tito k dalšímu získávání
klientů stále nějakým způsobem
~uceni. Doručování
zásilek tak z mého pohledu není pro
Ceskou
poštu
prioritní
záležitostí!
Prioritou
je rito
spatřované
ve střadatelích
a pojištěncích,
kteří skýtají
zaručené
příjmy s vynaložením
co nejmenších
nákladů tu nejhorší práci-získávání
klientů- už totiž odvedli v rámci
své denní činnosti právě zaměstnanci
na té nejnižší úrovni
pošty. Až nebudou
získávat
další pojištěnce,
tak je
management
propustí,
protože už je nebude potřebovat.
Nebude
potřebovat
tedy
ani tu poštovní
úřadovnu
v Přešticích nebo .možná jen k omezeným
službám, které
ještě snad bude Ceská pošta vykonávat.
A může se pak
naplnit
ona moje
domněnka,
že tunel
dojde
svého
uskutečnění,
až se z oslabené
České
pošty stane
prosperující
pojišťovací
a spořitelní
ústav,
podobný
bankám
a pojišťovnám
již fungujícím,
které
vlivem
přelévání
peněz sem a tam nekrachují.
Mazání medu
kolem mých úst v tom smyslu,
že bylo dne 17.4.2013
nějaké výběrové řízení na vedoucí pošty v Horšicích a že
z osmi zájemců vybrali dva a ti nakonec tu práci nevzali to je blaf!!
Proč
tedy
neoslovili
další
z těch
šesti
zývajlcich?
Nevím!
A
nikdo
mi
na
to
neodpoví
kvalifikovaně.
V závěru mi - považte- byla dána nabídka,
že pokud
bych
se chtěi
dalšího
výběrového
řízení
zúčastnit, že mi to bude umožněno.
Je to k smíchu' Proč
mne nepozvali už na to první zmiňované
výběrové řízení?
A ptám
se sám
sebe:
Také
si bere
např, CHKZ
Chlumčany,
nebo JZD, nebo kterýkoliv podnik nebo firma
do výběrového
řízení starostu obce? Z jakého důvodu by
to dělali -- vždyť to je problém podniku a nikoliv obce. Když
chce firma Jednota nebo Coop obsadit místo prodavačky
ve vesnické
prodejně,
také si k tomu volá do výběrové
komise starostu?
Nevím o tom I Ale zjevně je to další
falešný tah managementu
pošty v alibistické podobě. Aby
mohli říci - starosta u toho byl, a na vlastní oči viděl, že
prostě obsadit poštovní úřadovnu v Horšicích nelze. "A my
- pošta - my nicl To starosta vašich obcí!" Tak na tohle já
neslyším a voličům se omlouvám,
že jim předkládám svoje
domněnky a vize o možné budoucnosti.
A také si laskavě
uvědomte,
že vy občané
jste
pro záchranu
pošty
v Horšicích
nehnuli
ani
prstíčkem.
Nebo
jste
snad
z vlastního popudu sepsali nějakou petici, kde byste svým
hlasem dali najevo nesouhlas
s uzavřením
pošty - byť
dočasným?
Proto se distancuji od všech vašich narážek a
připomínek v tom smyslu, že obec - jmenovitě asi starosta
nebo zastupitelstvo
- existenci
pošty
neuhájila
nebo
dostatečně
za její nezrušení
nebojovala.
Nemáte totiž
pravdu a do mého vnitřního svědomí prosím nezasahujte I
Uzavření pošty mrzí stejně tak mně, jako vás! To, zda
bude obec společně
s Českou
poštou
hledat
nějaké
náhradní
řešení
pro podávání
a doručování
zásilek,
některou - z poštou nabízených
forem, to je otázka další.
Úzce totiž také souvisí s výší nabízené finanční odměny
ze strany České pošty
Miroslav Čepický, starosta

13. ročník

ŠLAJSOVY 55 - 18.,května 2013 v 10 hod startují cyklisté, ve 13 hod
ěší turisté cíl ie v Uiezdé Na kanárku- občerstvení zaiištěno,

Popis trasy cyklistů:
Vážení, rok se s rokem sešel a je tu další ročník tradiční "Šlajsovky" letos s pořadovým číslem 13!A
aby nebyla nuda, pokusil jsem se sestavit trochu jinou trasu místy, kudy jsme ještě nejeli. A aby té
nudy bylo ještě méně, vezmeme to letos tak trochu proti srsti. Totiž - je konec nic neříkajícímu
rozjíždění a rozdýchávání se směr Radkovice atd. Letos to vezmeme zostra hned od počátku a
odpočineme si (možná) až ke konci. Takže k věci:

Po tradičním motivačním proslovu starosty a startu z návsi pojedeme vzhůru kolem školy,
bytovky přes potok kostelní cestou do kopečka až k Dolcům (komu se to nelíbí může
klasicky po asfaltce přes Újezd - je to stejně do kopce). Na Dolclch z hlavní doprav~ kolem
Rigipsu pořád za nosem, přes les, nikde neodbočovat. Neuklid-ním vás, z Dotců je to cca 3
km pořád do kopce, kvalita cesty místy tzv. nic moc. U kapličky sv. Huberta si můžeme lehce
orazit. Pokračujeme do vršku
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sjíždíme
až
k cestě
Libákovice - Letiny. Směrem
"~'
na Letiny po cca 600 m
rovného
úseku
krásné
asfaltky odbočíme doprava.
Nyní
nás
čeká
zdánlivě
jednoduchý
rovný úsek (2,5
km) po lesní asfaltce
až
k Čertovu břemenu. Po tomto
,úseku
přijíždíme
na
křižovatku tvaru T, odbočíme

·
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'Unětice. Projedeme Únětice,
nezapomeneme odbočit na návsi z hlavní doprava (jine« nás to hodí až do Seče) a
z kopečka odpočíváme, kocháme se, diskutujeme až do Chocenického Újezda. Tady, bude-Ii
otevřená hospoda, natankujeme pohonné hmoty, načerpáme
další síly (budeme je
potřebovat). Po odpočinku a rozsezení se pozvolna rozjedeme směr Drebkov, kolem pily
přijedeme k "hlavní", zabočíme doprava a šlápneme směr Letiny. Cca 60 m za konzumem
odbočujeme doprava mezi chalupy, směr k lesu a polňačkou pořád za nosem (a do kopce).
A pořád do kopce. A pořád do kopce. Překřížíme cestu, kterou jsme již dnes jeli. A pořád do
kopce. A navíc po (slušně řečeno) ne zrovna ideální cestě (místy mazlák, bláto, louže - stav
k 1. 5., kdy jsem trasu testoval). Po 2 km do kopce vyjíždíme (vycházíme a neklejeme)
z lesa, Libákovice na dostřel, rozhledna Kožich na dohled. Kdo chce, může z trasy odbočit a
dojet (dojít) na Kožich a tam se pokochat blízkým i vzdálenějším okolím. Má to jeden háčekje to překvapivě do kopce. Proboha, proč jen jsou rozhledny na kopcích? Kožich je prý
údajně otevřen nepřetržitě. Po návratu z rozhledny na původní trasu pojedeme notoricky
známou trasou Libákovice, Plevňov, polňačkou na Agnes a nepřeženeme-Ii to s kocháním
z kopečka, nezapomeneme odbočit z hlavní těsně za Agnesem doleva mezi pole a při lese
se dostaneme na lesní cestu Dolce - Libákovice. Pro remcaly, které neuspokojila letošní
délka trasy (jenom 27 km) - ti odbočí doleva a dají si okruh ještě jednou (případně ovekrét).
Lidé (délkou trasy a zážitky) uspokojení odbočí vpravo - směr Rigips, Dolce - Ujezd,
hospoda Na Kanárku.A to už je opravdu konec.
•
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Několik postřehů z průzkumu - 1.5. všechno kvetlo, byla to paráda (odrnysltrn-li trasu). Pokvetou
řepky ..... Možná to trochu přeháním s náročností, byl jsem letos na kole poprvé .... bolelo naprosto
všechno. A nakonec, nemusíme šlapat všechny vršky v sedle, kolo jde i tlačit, hrdinů jsou plné
hřbitovy. Sportu zdarl

Ing. František

Janoušek

@

Výtvarná soutěž
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Kulturním a
komunitním centrem v Přešticích vyhlásil na měsíc
únor dětskou výtvarnou soutěž MOJE NEJMILEJší
ZVÍŘÁTKO. Do této soutěže bylo posláno 407 prací z
21 škol a školských zařízení. Z naší mateřské školy se
zapojila
děvčata:
Magdalenka
Skálová,
Evička
Polanská, Verunka Hrubá a Barunka Janečková. Všem
děkujeme za účast a Barunce Janečkové gratulujeme
ke 4. místu.
Dana Řihošková

Z pohádky do pohádky.

·~'J>
t\...
N\.'
J r<t.JJ

Březen je měsíc knihy, a proto ani u
nás ve školce nechybělo povídání o <,
knihách. Děti se seznamovaly
s
~
různými žánry knih, se spisovateli a ilustrátory. Prohlížením se učily, jak s knihou
správně zacházet a kde najít to, co je nejvíce zajímá.Samozřejmě nechyběly pohádky,
které jsme nejenom četli, vyprávěli, ale děti se vžívaly i do pohádkových bytostí. Na závěr
nesměla chybět návštěva Městské knihovny v Přešticích, kde se nám celé dopoledne věnovala
Mgr.M.Hrubá a dětem ukázala, jak se v knihovně chovat, kde najít tu správnou knihu a jak se
stát členem knihovny. Tato návštěva byla pro děti určitě přínosem.
Jarka Jeslínková
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Beseda

o modrém

království

" Poruchy phlmu potravy"

KINO V PŘEŠTICíCH
Kulturní a komunitní
centrum
v Přešticích
zorganizovalo
pro
školní družiny filmové
představení. Na jejich
pozvání jsme
i my,
žáci z naší školí družiny shlédli film "Norman
a
duchové".
Některým žákům se
film líbil, ale někteří
odcházeli se smíšenými pocity, jelikož se
báli
nadpřirozených
bytostí,
zvláště
v
první části filmu.

V rámci
minimálního
preventivního
programu
proběhla
na naší škole
beseda na téma " Poruchy příjmu
potravy". Žáci se zde dozvěděli o
možných
onemocněních
vzniklých
z nesprávného stravování, o důsledcích
při nedostatku
některých
důležitých
základních látek. Dále jsme besedovali
o tom, jak se správně stravovat a také o
prevenci poruch příjmu potravy. Ve
druhé polovině besedy si žáci vypočítali
své BMI ( BODY MASS INDEX) a
porovnali s tabulkou, aby zjistili, jak jsou
na tom se svojí hmotností. Vyplnili si
test,
do
květiny
napsali
svým
Sylva Seidenglanzová
spolužákům, " Co se vám na mě líbí",
do "Deštníku sebeúcty" napsali své
kladné vlastnosti, co dobře umí, v čem
Dana Řihošková
jsou úspěšní. Na závěr napsali dopis paní kuchařce, jaké jídlo
mají nejraději a proč. Cílem této besedy bylo, aby si žáci
uvědomili, že každý jedinec je individuální a nezáleží až tolik na jeho vzhledu, ale na jeho
povaze, jeho znalostech a dovednostech a na dalším možném rozvíjení těchto kladných
vlastností každého jedince.

V rámci našeho tématu Z
pohádky do pohádky jsme
pozvali do naší mateřské
školy divadelní společnost
"Bublinka". Ve středu
13.3.2013 se tak děti
mohly těšit na pohádku O
modrém království.
Během celého představení
byly děti stále zapojovány
do děje a na závěr je
čekalo velké překvapení.
Po skončení pohádky
následovalo bublifukové
představení, které sklidilo
u dětí obrovský úspěch.

Sylva Seidenglanzová

Den vody
V roce je mnoho dnů, které
jsou
stanoveny
jako
Mezinárodní den něčeho. I
voda má svůj den. Žáci 1. až
5. ročníku zjistili, že připadá
na 22. března a že se zrodil
před dvaceti lety. Aby si děti •.
ještě více uvědomily, jak je
voda pro nás důležitá a že
nezávadná pitná voda není
pro některé obyvatele naší
planety
takovou
samozřejmostí jako pro nás,
věnovali jsme 27. 3. 2013
v rámci
environ-mentální
výchovy této problematice
celé dopoledne. Při projektu
žáci pracovali ve smíšených skupinách, kde
zábavnou formou plnili nejrůznější úkoly,
pozorování a pokusy týkající se vody. Při
pokusu odstranit z vody nečistoty (jar, olej)
zjistili, že to není vůbec jednoduchá
záležitost a došli k závěru, že bez čističek a

úpraven vody to nejde. Zajímavá byla i
diskuse, při níž žáci vyjadřovali své vlastní
zážitky, zkušenosti a nápady, jak znečištění
odpadních vod snížit, jak šetřit vodou
v domácnostech ajak vodu v přírodě chránit.
Blanka Velkoborská

Můj oblíbený večerníček
Takový byl název výtvarné soutěže, které se
byla zahájena 9. dubna 2013 v Městské
naše děti z 1. ročníku -5. ročníku z účastnily
knihovně v Přešticích. Výsledky nejlepších
před měsícem. Každý si vybral takovou
malířů
budou
hodnoceny
v průběhu
pohádkovou bytost, která jim byla nejbližší.
výstavy. Na tuto výstavu byly vybrány
Pracovaly různými technikami. Výstava
práce:
Terezky Vondrovicové, Tomáše Hrdličky, Lucie Náprstkové, Michaly Mukové,
Filipa Hodana, Dominika Trhlíka, Jakuba Fornouze, Jaryho Muchky a Káji Dražské.
Jana Tolarová
Blázinec v hotelu
Sál příchovického kulturního domu zaplnilo
v sobotu 27.dubna 2013 před 18 hodinou na
200 diváků, kteří přišli na premiéru divadelní
hry, kterou napsal pan Ludvík Pouza
Členové ochotnického
spolku
.Buřina"
přijali jeho dílo s nadšením
a z jejich
provedení to bylo skutečně patrné. Zejména
výkony některých herců byly rozhodně na
úrovni profesionálů a dovolím si kriticky
připomenout, že mnohé rádoby televizní
hvězdy,
honosící
se
sice
patřičným
vzděláním ( na DAMU, JAMU, FAMU atd.),
by příchovičtí amatéři strčili do kapsy. Smích

v publiku byl střídán spontánním potleskem
diváků. Děj divadelní hry "Blázinec v hotelu"
měl spád i vtip. Premiéra se skutečně
vydařila a spokojení návštěvníci závěrečnými ovacemi vytleskáva/i herce ve stoje. To
byla pro účinkující asi ta největší odměna.
Dokonce se ani nedivím, že repríza se bude
konat už v sobotu 11.5. 2013 od 19.30 hod.
v KD Příchovice. Autorovi vyslovuji veřejné
uznání, obdiv a gratuluji. Hercům děkuji za
krásný zážitek sobotního podvečera a držím
jim palce - pokračujte tak dále! Přijdu se
opět podívat a pobavit.
Miroslav Če ie '

Vydává OÚ Horšice. Adresa redakce: Horšice čp.?, 33455. e-mail: horsice@obec-horsice.cz,
www.obechorsice.cz. Povoleno Mnisterstvem kultury ČR, registrač. Č. MK ČR E 12063, šéfredaktor Miroslav Čepický,
tel. 377 986 666, cena výtisku je 5,-Kč. Plošná inzerce: 50,-Kč (8 x 5 cm). Nevyžádané příspěvky se nevrací

