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Slovo starosty úvodem
Vážení
spoluobčané
a
milí
čtenáři
Občasníku
Horšicko.
Počátek
každého
nového roku přináší s sebou spoustu
povinností nejen pro zastupitelstvo obce,
ale také pro vás - občany. Mám tím na
mysli zejména celou řadu poplatků - např.
za svoz komunálního odpadu, poplatky ze
psů anebo nájemné z hrobových míst. Pak
jsou ještě další, které se netýkají obecní
pokladny,
ale
významně
zahýbají
s
financemi v rodinných rozpočtech. Různé
druhy pojištění, dálniční známky apod. Po
předvánočních
výdajích je to
bohužel
hodně krutá skutečnost,
ale jak jinak
nastavit
takovéto
platby, zatím
nikdo
nevymyslel, resp. neuvedl do běžné praxe.
Ze zmíněných povinností se snaží někteří
naši občané jaksi vyvléci a zkouší to
opakovaně
různými
výmluvami,
zkreslováním
údajů
apod.
Tak
např.
dokážou tvrdit, že nemají komunální odpad,
tudíž, že nepotřebují platit vývoz popelnic
(resp. nádob k tomu určených). Nebo - jsou
držiteli několika psů a přiznají jen jednoho z
důvodu úspory na poplatcích. A proto
musím tímto článkem upozornit na to, že
stále platí obecně závazné vyhlášky Obce
Horšice a jsou závazné pro všechny! Z toho
analogicky
vyplývá,
že
nedodržování
vyhlášky naplňuje podstatu přestupku, který
ovšem nemůže naše obec řešit přímo, ale
musí věc za patřičný poplatek postoupit k
projednávání k MěÚ v Přešticích.
Pak
záleží
na
rozhodnutí
přestupkové
komise,
jakým
způsobem viníka potrestá. Pokud
se tedy vzájemně známe a víme,
že jsou i tací, kteří "žalují" na

druhé, pak je nasnadě upozornit provinilce
na to, že jsou
trnem
v oku těm
spoluobčanům, kteří si svoje povinnosti vůči
obci řádně plní. Z toho pak vyplývá jedna
zásadní otázka pro zastupitelstvo
obce,
které vyhlášky schválilo, jak se s podobnými
upozorněními nebo zjištěnými skutečnostmi
hodlá vypořádat. Z mého pohledu je to
jednoznačné
a věřte, že mi není zcela
lhostejné,
že
musím
přistupovat
k
nepopulárním řešením takových záležitostí.
Nebo si kdokoliv snad myslí, že jsem
starostou jen proto, abych bral na svá bedra
povinnosti lidí, kteří nerespektují "naše"
zákony a musím být dlouhodobě tolerantní
a benevolentní? Omyl - je to veliký omyl! A
proto někteří obyvatelé
dostali do rukou
dopisy vyzývající je k nápravě. To je ten můj
vstřícný krok, kterému se, jak známo, celá
léta nevyhýbám. Ale co pak? Co v případě,
že se moje snaha o smírné řešení mine
účinku? Pak nezbývá, než aby se provinilci
chytili za nos ve chvíli, kdy dostanou obsílku
od přestupkové komise z Přeštic.
Tyto
řádky
čtěte
pozorně!
Legrace,
shovívavost, benevolence apod., má svoje
meze. Mě už se nechce
poslouchat
stěžovatele a tolerovat lajdáky. Promiňte,
ale řekli jste si o to sami. Namluvil a napsal
jsem se o těchto
problémech,
už v
minulosti, až přespříliš mnoho upozornění a
možná i proseb. Dejte své povinnosti vůči
obci do pořádku a bude to to
nejjednodušší
řešení pro dosažení
vyrovnaného
vztahu
mezi
spoluobčany i zastupitelstvem obce.
Ale neodkládejte to příliš dlouho!

Miroslav

Čepicky, starosta
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Informace z Výroční valné hromady SDH Horšice
Vážení spoluobčané,
jako každý rok, tak i letos se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Horšice, dne
5.ledna 2013 od 14:00 hodin v hostinci .Na tečné" v Horšicích.
Na schůzi se dostavilo celkem 14 členů z celkového aktuálního počtu 21 řádných členů SDH Horšice
a dále 5
přispívajících
členů z 18-ti vedených
v evidenci SDH Horšice. Této schůze se též zúčastnili
i 4 pozvaní hosté, zástupci SDH Dolce a SDH Týniště.
Za OÚ Horšice se schůze zúčastnil starosta obce a
člen SDH p.Miroslav Čepický, za okrskový výbor se
zúčastnil starosta okrsku č.8 p.Josef Rašplička.
Jednání WH zahájil starosta SDH Horšice p.František
Beneš st., přivítal členy sboru a ostatní hosty. Po
zahájení schůze a přednesení
programu
vyzval
starosta SDH Horšice všechny přítomné k uctění
památky zesnulých členů minutou ticha. Další řízení
schůze
předal
starosta
p.
František
Beneš
místostarostovi
p.Josefu Bělohlavému.
Dle dalšího
bodu programu
byla provedena
volba návrhové
komise.
Zprávu o činnosti SDH za rok 2012 zpracoval a přednesl jednatel SDH Horšice p.Josef Duchek. Tato
zpráva obsahovala veškerý výčet činností, účast na školení a různých akcích. Stručně se jednalo
zejména o účast na okrskových aktivech, schůzích WH ostatních SDH, účast na odborných
přípravách a ostatních akcích včetně sportovních, dále brigádnická činnost zaměřená na úklid
veřejných prostranství, hasičské zbrojnice a odvoz starého železa do sběru. V této souvislosti
děkujeme všem, kteří se aktivně na těchto činnostech podíleli. Následujícím bodem programu byla
přednesená zpráva o hospodaření SDH za rok 2012, s jejím zněním seznámil všechny přítomné
hospodář a pokladník SDH p.Karel Fořt. Další zprávu kontrolní a revizní rady za rok 2012 přednesl
předseda KRK p.Jiří Janeček st.. Jako další bod programu byl projednán plán činnosti a rozpočtu SDH
na rok 2013, s jehož návrhem seznámil přítomné velitel SDH p.Miroslav Hřebec st.. Dále byli všichni
seznámeni s našimi oslavenci za rok 2012 a na rok 2013 (počínaje věkem 50 let), seznámení provedl
starosta SDH p.František Beneš st..
Jednatel SDH p.Josef Duchek poté přednesl návrh změny ve složení výboru SDH Horšice ke
schválení WH. Tato změna byla provedena pouze ve funkci starosty a náměstka starosty. Výroční
valnou hromadou bylo tedy schváleno nové složení výboru SDH Horšice se změnou v těchto funkcích:
starosta - p.Josef Bělohlavý, náměstek starosty - p.František Beneš st.. Stejně tak byl přednesen
návrh na volbu dvou nových členů na jejich žádost ke schválení WH. Oba navržení p.Pavel Kocanda
a p.Daniel Šimek byli WH schváleni jako řádní členové SDH horšice.
V diskuzi všichni diskutující vyslovili především poděkování a přání všem přítomným i jejich rodinám
do nového roku. V průběhu celé diskuze nebyly
vzneseny žádné negativní připomínky.
Valná hromada SDH Horšice schválila všechny
činnosti uvedené v předneseném usnesení dle
jednotlivých bodů, s usnesením WH seznámil
přítomné Ing. František Bořík. Po oficiálním
ukončení schůze v 15:45 hodin následovalo
občerstvení a pokračovalo neformální jednání.
Byl servírován
guláš s cibulí a chlebem.
Děkujeme p.Jiřímu Janečkovi ml. za přípravu
občerstvení
a
hostinskému
Martinovi
s
manželkou za přípravu porcí, servírování a
následný úklid.
Výbor SDH Horšice přeje všem spoluobčanům
vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového
roku 2013, jmenovitě za výbor SDH v novém
složení - starosta p.Josef Bělohlavý, náměstek
starosty
p.František
Beneš
st.,
velitel
p.Miroslav Hřebec st., jednatel p.Josef Duchek a hospodář p.Karel Fořt.

Za výbor SDH Horšice Josef Duchekjednatel

SDH

I

dokončení z předchozí str.

dne nevyvěsila ani na dveřích tohoto horšického poštovního
úřadu informaci, že pro toto pracoviště hledá zaměstnance a
za jakých podmínek. Nyní alibisticky hledá cesty přes Obecní
úřad, jak se vyhnout přímému řešení záležitosti a tímto
způsobem vyjednávání se snaží o zavádějící a mylné
informování veřejnosti v tom smyslu, že právě obec měla mít
na problému České pošty S.p. jakousi vinu a spoluúčast na
likvidaci těchto služeb v obci. Úkolem obcí a jejich
zastupitelstev je hájení zájmů voličů, resp. svých obyvatel a
management České pošty se patrně mylně domnívá, že obec
by měla prostřednictvím svého úřadu nebo jiných svých
obyvatel plnit služby pošty, pro které vlastně obec zřizována
není ani nikdy nebyla.
Další, pro nás nepochopitelnou
argumentací zde přítomných pracovníků České pošty s.p. je
tvrzení, že na Úřadech práce není možné sehnat pro práci ve
vesnické poštovní úřadovně patřičně kvalifikovanou pracovní
sílu. Podle postoje pana Pavla Šaška to vypadá tak, že na
úřadech práce jsou evidováni samí diletanti, které nelze
překvalifikovat na práci pro poštovní služby. Zajisté každý
soudný člověk uzná, že je to nesmyslné tvrzení, vzhledem
k tomu,
že
je
všeobecně
známo
jaké
procento
nezaměstnaných
má
středoškolské
nebo
dokonce
vysokoškolské vzdělání. Pravdou bude patrně zde zmíněná
věta - že takový pracovník by požadoval mzdu cca 20.000,Kč. Vzhledem k tomu, že práce na tomto pracovišti pošty
v Horšicích není plánovaná na osmihodinový denní pracovní
úvazek, je nutné kalkulovat v jiných dimenzích. Zjevně si
Česká
pošta nastavila
podmínky
pro přijetí nových
zaměstnanců nesmyslně komplikovaně a v nárocích, které
jen málokdo může splnit, což přímo vyvolává oprávněnou
domněnku o úmyslu České pošty s.p. nepřijímat další
zaměstnance a touto jednoduchou
argumentací zaslepit
veřejnost. Podle našeho názoru jsou daleko složitější a
zodpovědnější lidské činnosti, ke kterým není potřeba, aby
zájemce splňoval náročná a složitá kriteria. Z hlediska naší
dlouholeté administrativní
praxe v úřadech (sice jiného
zaměření) je očividně zřejmé, že administrativní práce na
poště není o nic složitější a náročnější. Tím netvrdíme, že
není zodpovědná už proto, že pracuje s financemi. Ale na
druhou
stranu
s financemi
pracuje
dnes
kdekdo.
Argumentace pana P.Šaška o nutnosti práce s počítačem
v poštovním úřadu není adekvátní, vzhledem k tomu, že s PC
pracuje dnes téměř každý. Další možnost by byla, aby Česká
pošta
S.p. jednala
se
současnou
pracovnicí
paní
A.Řezáčovou
o odložení termínu ukončení pracovního
poměru do doby, nežli management toto místo obsadí jiným
zaměstnancem. Není nám jasné, proč pošta nehledá jiné
řešení např. zaměstnáním osoby na celý úvazek s tím, že by
obsluhoval dvě pracoviště - např. část dne v Horšicích a část
dne v Letinech. Stále by to byl zaměstnanec pošty. Neřešení
tohoto problému je patrně také o tom, že ze strany České
pošty je jednodušší
hledat cesty jak úřadovnu zrušit
(resp. uzavřít) nežli hledání východiska jak toto pracoviště
udržet v činnosti. Zarazil mě výrok pana Šaška o tom, že i
kdyby zde bylo zřizováno jakési výdejní místo, takže stejně
pošta v Horšicích zůstane po dobu čtyř měsíců uzavřená.
Kdyby byl zájem na tom, aby si veřejnost neodvykla využívat

poštovních služeb, tak by se
pošta
dala
otevřít
během
týdne
po
jejrrn
uzavření
z důvodu
výpovědi
paní
Řezáčové. O termínu 30.4.
2013 už si štěbetají vrabci na
střechách nejméně měsíc a
management
pošty to prostě
neřeší. Resp. dělá, že to řeší a
klade problém na bedra obce.
Jestliže
má
být
Poštovní
úřadovna
skutečně od 1.5.
2013
zrušena
nebo
tzv.
"dočasně" uzavřena, ptáme se
proč to ještě veřejnost neví,
proč jí to nebylo oznámeno
vývěskou na poště obdobně
tomu jako plakátování poštovních produktů - pojištění,
spoření atd. Na moji otázku co
se
rozumí
výrazem
"dočasně", zda je to na tak
dlouho jako trvalo období po
vstupu
spojeneckých
vojsk
v r.1968, odpověděl mi vytáčkou,
že
budou
hledat
zaměstnance.
Tak tomu nevěřím ani náhodou. Víte proč?
Protože postoje České pošty
s.p.
k omezování
počtu
poštovních
úřadů jsou více
než jasné!
Současně Vám sděluji, že
celé znění tohoto
mého
dopisu bude uveřejněno na
webu
Obce
Horšice,
v
našem tisku - Občasníku
Horšicko, v březnovém vydání tr. a na úřední desce
na návsích v našich obcích
Horšice, Vitouň a Újezd.
Očekávám,
že
k problému s
úřadovnou
pošty
v Horšicích
zaujmete
zcela
jiné - vstřícnější stanovisko!
Proto Vás žádám,
abyste
situaci
znovu
urychleně
přehodnotili tak, aby k uzavření pošty od 1. 5. 2013 - ani
dočasnému - vůbec nedošlo!
Jsem rozhodnut
tento náš
požadavek
předat k projednávání
Vám
nadřízeným
orgánům České pošty S.p.

S pozdravem starosta
obce Miroslav Čepický

Vánoční posezení u stromečku
Je naší každoroční tradicí, že poslední
den před vánočními
svátky se
všechny ročníky sejdou u vánočního
stromečku a oslaví tento krásný den.
Nesmí chybět takové zvyky, jako pouštění
lodiček,
rozkrajování
jablka,
házení
pantof1em a odlévání vosku. Potom si
kamarádi předají dárečky, které nakoupili,
vypijí vánoční čaj a s chutí se vrhnou na

vánocm pečivo. Od školního Ježíška
děti dostaly mnoho her a míčů, které se
všem líbily. V závěru tohoto dne nás
navštívil pan starosta a popřál všem
Krásné Vánoce a hodně zdravíčka. Touto
cestou také moc zdravíme nasi paní
ředitelku, která nám velice v našem kruhu
chyběla a přejeme jí moc a moc zdraví,
jelikož ho určitě potřebuje.
Jana Tolarová

Vánoční besídka
Ve čtvrtek 13.12.2012 proběhla v naší mateřské škole vánoční besídka. Všemu předcházela
důkladná příprava. Děti nacvičovaly taneček, pilovaly básničky i vánoční koledy. Pro rodiče
vyráběly svícny z rychleschnoucí hmoty. V tento den dopoledne se děti poprvé předvedly před
obecenstvem - před žáky naší školy a měly tak svoji první generálku. Mnohé děti takto
vystupovaly poprvé a vysloužily si svůj první veliký potlesk. Před rodiči pak všechny děti
zvládly vystoupení bez trémy. Po skončení našeho programu už zazvonil zvoneček a všichni
jsme se šli podívat, co nám letos Ježíšek nadělil. Doufáme, že i přes všechen vánoční shon s
námi rodiče strávili příjemné odpoledne. Poděkování patří maminkám, které přispěly svým
cukrovíčkem na náš stůl a navodily nám tak tu správnou vánoční atmosféru.
Dana Řihošková

Divadelní představení
V pátek 14.12.2012 děti z mateřské školy zhlédly divadelní představení "Vánoce s krejčíkem
Honzou" v KKC v Přešticích. Do Vánoc zbývá sice ještě několik dní, ale náš známý krejčí
Honza se špendlíkem Nesmyslíkem mají Štědrý den právě ted'. A tak Nesmyslík píše Ježíškovi svá přání, dává dopis za okno a začíná snít svůj vánoční sen.Hned po probuzení vše tak
skutečně probíhá - cukroví, zlaté prasátko, zdobení stromečku, kapr, večeře a samozřejmě
dárky. Krejčík Honza se s Nesmyslíkem svých vytoužených dárků skutečně dočkají.. ...Během
celého představení byly děti vtaženy do děje, mohly si zazpívat i zacvičit a na závěr jsme se
všichni společně rozloučili písničkou Rolničky, rolničky.

Svět je plný příběhů
Týdenní
projektové
vyučo vam ,
které
proběhlo 17.- 20. 12.2012 ve 4. a 5. ročníku.
Celý
tento
týden
žáci
procházeli
pohádkami, příběhy, bajkami a legendami v
určitých světadílech. Nejdříve jsme se
zastavili na skok v Evropě, pak v Grónsku a
Africe. Důležité bylo, seznámit děti se
světem, kontinenty, s typickými věcmi pro
určitý světadíl, s životními prostředím,
klimatem a národy, které žijí v daném území.
Hlavním cílem bylo, aby děti zvládly samy
vyhledávat
a třídit
ty
nejdůležitější

informace a svými vlastními slovy nám
vysvětlit určité termíny. Není účel něco
přečíst z papíru, opsat, ale poučit se a využít
veškeré informace. Jsem ráda, že mezi
našimi dětmi jsou žáci, kteří mají obrovské
vědomosti a znalosti, o čemž jsem se v tomto
projektu opravdu přesvědčila. Někdy jsem si
myslela, že pracuji s dětmi z druhého stupně.
Celý projekt se nám opravdu vydařil,
zakončili jsme jej s krásnými pocity a věřím,
že alespoň některým žákům tento projekt
něco přinesl.
Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. ročník

Balónkové soutěže
Jednu z nejoblíbenějších
akcí naší
školní družiny jsme si nazvali balónková
diskotéka,
neboli
sou-těžení
s
nafukovacími
balónky.
V tomto
zábavném
odpoledni
se žáci utkali
v několika disciplinách. Prvním úkolem
bylo tančit ve dvojicích s balónky mezi
hlavami.
Druhým
úkolem
byla hra
takzvaná
foukaná,
kdy
měly
děti
přefouknout balónek ke svému soupeři.
Posledním úkolem byla kopaná, kdy děti
opět ve dvojicích měly za úkol s rukama
za zády překopnout
balónek
přes
provázek ke svému soupeři. Dětem se
toto soutěžní odpoledne moc líbilo a
vítězové v jednotlivých disciplinách byli
vždy odměněni sladkým bonbónkem.

Sylva Seidenglanzová

MAŠKARNÍ
K měsíci únoru patří maškarní karnevaly a
masopustní průvody a tak i v naší školní
družině se nám žáci jednoho únorového
odpoledne proměnili v princezny, strašidla,
rytíře a čarodějnice. Na úvod se každá
maska představila
a předvedla
krátké
vystoupení. Pak následovaly soutěže: hra

na
Popelku
(přebíraná),
vypadávaná
(sbírání
kuželek)
a soutěž
v porazení
kuželek. Na tomto maškarním nechyběl ani
tanec, který hlavně dívky celý školní rok
trénovaly a dnes měly jedinečnou příležitost
se předvést.
Sylva Seidenglanzová

Honební společenstvo Horšice informuje
Honební společenstvo Hor- přednesli: starosta HSH pan
šice tvoří - zjednodušeně
ing. František Bořík, násleřečeno - vlastníci honebních
dovala zpráva mysliveckého
pozemků
(polí, luk, lesů, hospodáře
Mysliveckého
vodních ploch a ostatních).
sdružení
Diana
Horšice,
Dne 22. ledna 2013 se které na základě smlouvy
uskutečnila
řádně svolaná využívá
honební
pozemky
valná hromada
honebního
k hospodaření v rámci výkospolečenstva (HSH) v Újez- nu práva myslivosti. Výčtem
dě .Na Kanárku" do 17,00 údajů za desetileté období
hodin. Přítomno bylo včetně byl tento bod z úst hospředložených
plných mocí podáře
pana
Stanislava
828 hlasů což představuje
Kasla
téměř
dopodrobna
76% z
celkového
počtu naplněn statistikou o počtech
1.084 hlasů, přičemž
se ulovené zvěře, o kmenových
počítá 1 hlas za jeden ha stavech
lovné
i škodné
pozemku bez rozdílu druhu. zvěře. Jednu z kapitol věnoPo zahájení a seznámení
vat také péči o zvěř. Neopopřítomných
s
programem
menul
připomenout
90.
jednání, byl tento odhlasován
výročí
vzniku
Myslivecké
a podle něho se valná jednoty v r. 1923
a také
hromada
HSH řídila. Pod- letošní 50. výročí MS Horšice
statné byly zprávy o činnosti
i spolupráci s naší Základní
za uplynulé období, které školou po dobu posledních

deseti
roků.
Ve
zprave
revizora účtů byl konstatován
stav
financí
a
poté
následovala
volba orgánů
honebního společenstva.
Dále
byla
projednána
jediná žádost o pronájem
honitby, kterou honebnímu
společenstvu předložilo MS
Diana Horšice. Žádosti bylo
100% hlasováním vyhověno
a výboru HSH usnesením
uloženo,
aby smlouvu
o
pronájmu
s
MS
Diana
Horšice v zákonném termínu
uzavřel. Myslivecké hospodaření v lesích je upravováno smlouvami s Lesy ČR
a.s. a k jejich podpisu je
usnesením HSH také oprávněn výbor honebního společenstva.

Redakce

Občasníku

V sobotu 19.1.2013 ovládly
hostinec v Újezdě nejrůznější
pohádkové postavičky. Konal
se
zde
dětský
maškarní
karneval,
který
pořádala
Mateřská
škola
Horšice.
Karneval byl ve znamení nejen
tance, ale i mnoha soutěží.
Mezi maskami
bylo možné
vidět
baletku,
prince
a
princezny, piráty, rytíře i vojáky,
čarodějky,
Spidermany
a
mnoho dalších pohádkových
bytostí. Nechyběla ani bohatá
tombola.
Za příspěvky
do
tomboly a za jinou organizační
pomoc
děkujeme
těmto
rodičům: Voráčkovým, Boříkovým, Kocandovým, Vondrovicovým, p. Farkašové, p. Nguyen
Daug Hau a těmto sponzorům: p. Janoušková, Tvořeníčko Přeštice, hračkářství Bambule
Plzeň. Poděkování patří také skupině Čenda Band, která nás celým odpolednem provázela a
samozřejmě paní Sikytové, která nám ochotně poskytla zázemí. A přestože jsme měli
tentokrát k dispozici menší prostory, než tomu bylo doposud, karneval se i tak opět vydařil.
Dana Řihošková

K a r n e val
Na úterý 29.1.2013 se všichni školáci 1. až 3. ročníku velmi těšili a náležitě
chystali. V tento den k nám totiž přijelo Pohádkové
divadlo Řimbaba z Jihlavy s programem nazvaným
Karneval. A když karneval, nesměly samozřejmě chybět
masky. A tak si v úvodním průvodu vykračovali
princezny, břišní tanečnice, kovbojové, policista, voják,
král, Karkulka, muchomůrka ... V následující hodince se
pak všichni vydováděli při tanci, kdy předváděli vlastní
jedinečné taneční kreace, které byly prokládány různými
soutěžními činnostmi. Veselá nálada a radost z pohybu
byla dokladem toho, že připravený program naše žáky
oslovil a pobavil.
Blanka Velkoborská

Dneska máme velký bál, hurá, je tu karneval....

Společným znakem masopustu a
karnevalu je nevázané veselí, tanec, zpěv
a hudba. Nejinak tomu bylo i v naší
mateřské škole. Dneska máme velký bál,
hurá, je tu karneval - to byl název našeho
tématického bloku v týdnu od 28. 1. do 1.
2. 2013. Nejprve jsme si školku pěkně
vyzdobili, abychom mohli přivítat divadelní
společnost Ivety Kunderové z Jihlavy, která
k nám přijela v úterý 29. 1. 2013. Byl to
karnevalový program plný tance, soutěží a
dovádění. Děti si užily plno zábavy, ale vše
zdaleka ještě nekončilo. Tento týden byl
završen karnevalovým rejem. Uspořádali
jsme průvod masek po celé škole, soutěžili
jsme a tančili. Karnevalový týden, při
kterém jsme užili spoustu legrace, utekl
jako voda. Děti si domů odnesly nejen sladké odměny, ale i nové zážitky. Dana Řihošková

Divadelní představení

v

úterý 19. 2. 2013 navštívily děti z MŠ Kulturní a
komunitní centrum v Přešticích, kde mohly vidět divadelní
představení pod názvem "Na kouzelném paloučku". A
skutečně byl kouzelný. Obdivovali jsme tančící slunečnice,
žáby, myšáka, sluníčko s měsíčkem a dokonce i mořské ryby.
Velkým překvapením pro děti byly známé postavičky z
televize - JŮ a HELE. Vše to byly loutky v životní velikosti
s nádherně světelnými efekty. Myslím, že si děti odnesly
velmi pěkný zážitek.
Jarka Jeslínková

,,!!lD O Č A SN É? UZAVŘENí POŠTY HORŠICE????"

(Zápis ze dne 5.3.2013)

Místo konání: OÚ Horšice ze dne 5.3.2013 "Účastníci: Miroslav Čepický - starosta obce, Miroslava
Farkašová - místostarostka obce, Ing. Lenka Andrýsková - vedoucí odd. pošt. technologií regionu, Pavel
Šašek - manažer obvodu Klatovy, Petra Medková - vedoucí řídící pošty Přeštice

V úvodu jednání byli zástupci obce seznámeni se situací s personálním obsazením
pošty Horšice - pracovní poměr vedoucí pošty pí. Řezáčové Anny končí k 30.4.2013.
Z řad pracovníků České pošty nelze zajistit obsazení této pracovní pozice. Na
zveřejněné oznámení o uvolněné pracovní pozici v rámci vnitřní informace ČP, s.p.
jsme doposud nezaznamenali zájemce. Poštu Horšice jsme nuceni z výše uvedeného
důvodu k 1.5.2013 dočasně uzavřít.
Další inzerát na obsazení tohoto místa bude zveřejněn na webových stránkách České pošty.
~
Dále byli zástupci obce seznámeni s projektem České pošty "Výdejní místo I" , jeho fungováním
a důvody, proč tento projekt Česká Pošta s.p. obci nabízí.

I
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Závěr jednání:

Zástupci

obce

s uzavřením

pošty

nesouhlasí.

Veškeré materiály k projektu "Výdejní místo I" budou v elektronické podobě zaslány na emailovou adresu Obce Horšice panu starostovi Cepickému, který s nimi seznámí zastupitelstvo obce na
zasedání koncem měsíce března 2013.

V Klatovech 5.3.2013, Zapsal: Pavel Šašek
Vyjádření

Obce Horšice:

K vyjádření
nesouhlasu
s uzavřením
poštovního
úřadu
v Obci Horšice nás vede několik skutečností, které podporují
naši argumentaci. Plánovaný rozsah zrušení poštovních míst
v rámci ČR způsobí další nárůst nezaměstnanosti, což sice
v našem případě činí pouze jedno pracovní místo, ale ani to
není zanedbatelné vzhledem k tomu, že služba pošty má
sloužit široké veřejnosti. Česká pošta
s.p. klamala své
zákazníky při jejich náboru do různých druhů spoření a
pojištění,
které tak nabízela zprostředkovávat
v místě
poštovního úřadu, nikoliv za několik měsíců na pracovišti
dislokovaném o několik kilometrů vzdáleném, což způsobí
občanům nepříjemnosti spojené s finančními
náklady na
dopravu, časové zatížení a další problémy spojené např.
s čekací dobou na jiném poštovním středisku, časové
prodlevy při cestování veřejnou dopravou apod.
Je
s podivem, (vlastně v ČR asi bez podivu), že zaměstnavatel
hledá v prvé řadě tzv. úspory v řadách lidí, které přímo
vykonávají službu veřejnosti, namísto toho, aby v prvé řadě
snižoval zátěž firmy od sil zjevně neprodukujících služby, pro
které je Česká pošta státem zřizována. Navrhovaná řešení
na zřízení jakéhosi výdejního
místa nějakého typu jsou
z našeho pohledu nepřijatelná už proto, že pošta v obci vždy
byla a trvale plnila svoji funkci i v dobách dávno minulých.
Také proto, že kanceláře poštovního úřadu v případě zrušení

pošty zůstanou opuštěné a
jako součást budovy Obecního
úřadu
budou
vzhledem
k blokaci
prostorů
Českou
poštou S.p. dále nevyužitelné.
Tyto kanceláře byly v době
realizace výstavby zmíněné
budovy
vybudovány
především pro využívání Českou
poštou. Další naší námitkou je
ten fakt, že Česká pošta
začala řešet tento problém ve
značném časovém zpoždění
od doby, kdy se dozvěděla o
podání výpovědi současnou
pracovnicí pošty v Horšicích.
Argumentace
České
pošty
s.p., o snaze řešit věc doplněním tohoto pracoviště z řad
svých
současných
zaměstnanců
nebo
pfipadných
zájemců
z řad kvalifikované
veřejnosti
je
doslovně
zavádějící, když do dnešního

,"'

Soutěž DO-RE-MI
Dne 8.ledna jame si ve školní družině opět po
roce uspořádali pěveckou soutěž DO-RE-MI.
Každý
soutěžící
měl již
svoji
píseň
připravenou a tak jsme přistoupili k losování
pořadí, ve kterém žáci vystupovali. Aby žáci
ztratili ostych a trému, vystoupila jako první
Michalka Muková, která ráda zpívá a ráda nám
své pěvecké vystoupení předvádí i mimo
soutěž. Michalka letos i žáky hodnotila v roli
porotkyně
spolu s vychovatelkou
Sylvou.
Výsledky soutěže dopadly takto:
1. Místo: Terezka Vondrovicová s písní "Má pět let"
2. Místo: lvanka Bělová s písní "Františkovy lázně"
3. Místo: Lucie Náprstková s písní "Líbej mě jako déšť" (píseň z muzikálu)
Soutěže se zúčastnilo celkem 12 žáků a tři nejlepší byli odměněni diplomem a malou
odměnou.
Sylva Seidenglanzová

Taneční

soutěž

V letošním školním roce převažují v naší školní družině dívky. Jelikož se rády předvádějí,
uspořádali jsme si taneční soutěž. Každá dívka si předem vybrala svoji taneční píseň. Dívky
nezapomněly ani na taneční oblečení, účes a nalíčení, prostě vše, co k tanci patří. Pak si
dívky vylosovaly pořadí a už jsme mohli se soutěží začít. O hudbu se postarala Michalka
Muková, porotu tvořili chlapci, kteří se snažili o co nejobjektivnější a nejspravedlivější
hodnocení. Soutěž dopadla takto:
*3.Terezka Vondrovicová
1. Michalka Muková
* 2. Ivanka Bělová

*

50 bodů

46 bodů

45 bodů
Sylva Seidenglanzová

Perníková chaloupka
V tomto zimním čase bývá
zvykem, že naše mateřská
škola
navštěvuje
dětské
divadlo Alfa v Plzni.
I tentokráte tomu nebylo
jinak. Děti mohly shlédnout
loutkové divadelní
představení pod názvem Perníková
chaloupka,
které
bylo
proloženo dětskými lidovými
písněmi.
Děti
mohly
vidět
neobvyklý
hudební
nástroj
Vozembouch a i si zazpívat.
Byl to moc hezký
Jarka Jeslínková

Perníková chaloupka
Žáci 1. - 3. ročníku se v hodinách prvouky učí, jak se
mají správně chovat na nejrůznějších kulturních akcích jako
je např. výstava, koncert, divadélko. Nejlepší však je
osvojovat si tyto návyky přímo v daném prostředí. Proto
jsme se také v pátek 11.1.2013 vypravili do Plzně do
divadla Alfa. Děti vzaly tuto akci skutečně vážně,
slavnostně se oblékly a s velkou vážností se snažily
dodržovat společenská pravidla.
Divadelní představení bylo velmi zajímavě zpracované.
Starý pecař právě dokončil s mladým pecařem opravu
spadlé pece a začal vyprávět její pohádkový příběh ...
Pohádka Perníková chaloupka byla hrána marionetami.
Její děj byl prokládán známými lidovými písničkami, při
nichž starý pecař hrál na dudy a mladý na vozembouch.
Důkazem toho, že žáky představení zaujalo bylo nejen jeho
kladné hodnocení, ale i opětovné sehrání tohoto příběhu
v našem malém loutkovém divadélku po návratu do školy.
Blanka Velkoborská
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