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Slovo starosty úvodem

Milí čtenáři, vážení spoluobčané! nutné řešit jinak než jen vysprávkami. Museli jsme
V tomto roce posledních pár řádků v úvodníku čelit i následkům přívalových dešťů a uvolnit

Horšického Občasníku, mělo by být jakousi letošní finanční prostředky k odstraňování způsobených
bilancí událostí v našich obcích. Ohlédnutím za škod. Došlo k dalšímu rozšíření veřejného
dalším rokem volebního období, ve kterém jsme osvětlení v Horšicích i v Újezdě včetně malého
bohužel neuspěly v žádosti o dotace, ale přesto vylepšení vánoční výzdoby. V péči o veřejnou
učinili opět krok vpřed. Krok, na němž je vidět zeleň jsme učinili několik zásadních kroků z nichž
otisky snahy, práce a hmatatelné výsledky. Každý dva jsou nejvýznamnější - kácení a prořezávky
náš občan i návštěvník našich obcí nemůže jen nebo ozdravné prořezy dřevin a na straně druhé -
tak přehlédnout dílo, které zvelebuje naše následná náhradní výsadba v katastru obce
prostředí, ale bohužel nemůže také nevidět nejpozději v následujícím dvouletém období, což
nepořádek, který to vše jednostranně hyzdí, je stanovené zákonem. Proto byla v souladu se
zejména na návsi a odpočinkových místech. Je mi zákonem provedená výsadba topolů na pozemku
líto, že zákonné možnosti nedávají k dispozici ve vlastnictví obce, zv. .Na průhonu" - podél
takové sankční prostředky, jejichž uplatněním ze odvodňovací strouhy od "Kobyl" do .Lištř'. Po
strany obce by mohlo docházet k výraznému létech tak bude v této lokalitě vzrostlá alej, která
zlepšení všeho, co je nám trnem v očích. Díváme- bude i jakýmsi větrolamem mezi Černým lesem a
li se ovšem na obecní záležitosti jako na celek, je obcí Horšice. Došlo také k některým, ovšem
možné konstatovat, že hospodaření zastu-pitelstva řešitelným, problémům. Jedná se např. o pokácení
obce neustále směřuje k rozvoji obce v oblasti olší v Újezdě, které rostly na pozemku obce, ale
infrastruktury, životního prostředí i školství. staly se předmětem stížnosti ze strany vlastníka
Zhodnotím-Ii postavení naší Základní školy a sousedního pozemku. Vše bylo vyřešeno Policií
Mateřské školy v rámci regionu, je na místě ČR a věc byla odložena jako stížnost
konstatování o současné udržitelnosti těchto neoprávněná. V souvislosti s přívalovými vodami
subjektů díky plnému obsazení předškolního byly vyhloubené příkopy na obecních pozemcích u
zařízení, pětiročníkové školy jako takové i tak "bývalého koupaliště" v Horšicích pro co nejkratší
zvaně pomocných provozů - školní jídelny a í odvedení vody do koryta Zlatého potoka. I v tomto
družiny. V oblasti infrastruktury došlo ke případě byla věc připomínkována ze strany
stabilizované kvalitě v ,.----------------, vlastníka sousedící zahrádky a
dodávce pitné vody, zastupitelstvo shledalo tuto
trvalému a nepřerušova- námitku jako opodstatněnou.
nému provozu ČOV s Proto bude v příštím roce
nepatrnými a lehce provedeno nápravné opatření. V
odstranitelnými závadami. zásadě je možné říci, že uplynulý
Prozatím můžeme kvitovat i rok probíhal ku spokojenosti jak
tu skutečnost, že se v Všem čtenářům Občasníku občanů, tak zvolených
obcích udržuje služba Horšicko a občanům přeji zastupitelů. Do jaké míry se
prodeje základních potravin klidné a příjemné prožití podaří naplnit záměry dalšího
i služba pohostinská. Místní vánočních svátků, a v rozvoje obce také v souvislosti s
komunikace se dočkaly novém roce 2013 i v létech připravovaným schválením
průběžné údržby a oprav, dalších, především pevné územního plánu, to bude otázkou
které - jak víme - nikdy zdraví a pokojený život v následujících roků a jejich
nemají konce a stále se našich obcích finančního zajištění v rozpočtu
opakující závady by bylo Váš starosta obce, Miroslav Čepicky obce.

*71 * prosinec 2012 * cena výtisku 5,- Kč



VYRAZILI S HŮLKAMA .•. "
... hlavy se daly dohromady a konstatovaly, že už ho
několikrát viděly jak "chodí s hůlkama". Jednou sem a jindy
zase tam. A tak mě napadlo, že bych všem nezasvěceným
trochu osvětlil oč vlastně kráčí a přiznal se, že ani já nebyl
zhruba před dvaceti roky jiného mínění, nežli jsou současní
pozorovatelé neobvyklého dění v naší vsi. Kdysi jsem tento
jev viděl za stáními hranicemi směrem k západu a
podivoval se nad tím, že lidé různého stáří, patrně
čtyřicítkou počínaje a pokročilým věkem konče, používají
při procházkách Bavorským lesem jakési - patrně Iyžařské
hůlky - a to i v létě. To bylo na tom právě ono podivné.
Aniž bych se více o jejich problém zajímal, spravilo to letmé
mávnutí rukou a stručné konstatování možná v tom smyslu
- že se asi zbláznili. Přesýpací hodiny časomíry se
někoikrát obrátily a ejhle - je nám o 20 roků víc. Klouby
tuhnou, svaly ochabují, přichází bolesti krční páteře od
sezení u počítače a v křesle před "zlodějkou času" zv.
Televize, někdy i sezení v hospodě - jen si to přiznejme!
Pak jsem zaslechl něco o strečinkových hůlkách a byl jsem
v obraze. Vyzkoušel jednou, dvakrát a pak znovu a znovu.
A zpočátku s jakousi dávkou ostychu před veřejností. Ale
nelituji toho, protože jsme vyrazili na nenáročnou pěší tůru
třeba od Vlčí lesem až k odpočívadlu nad Novou Vsí, kde
vede cesta téměř po rovině, má zpevněný povrch a člověk
jde ve stínu i chráněný před případným větrem. Jiný směr
byl od silnice vedoucí z Letin do Libákovic po lesní asfaltce
až k Čertovu břemenu. Do této doby jsem tam nikdy nebyl
a proto mě tento objev vzdálený jen
několik kilometrů od domova mile ~
překvapil a dokonce jsem se tam vtátil
několikrát i kapličce sv. Panny Marie.
Více krát změněné trasy v blízkém i mírně
vzdálenějším okolí Horšic, daly nám jiné
hodnoty, o kterých jsme skutečně nevěděli. Mimo jiné i
hodnotu strečinku, odvozovaného od výrazu .severská
chůze" neboli Nordic Walking, pocházejícího z Finska.
Přiznám se, že jsem se o více informací začal zajímat až
teď, před napsáním tohoto článku. Internet popisuje na
několika stránkách výhody strečinku jako takového, o chůzi
s holemi se hovoří zvlášť a dokonce jsou ke shlédnutí i
videa jak správně hůlky používat. Takže - konec
úšklebkům! Tu a tam jsem prohodil se známými pár slov,
když nás viděli pochodující s hůlkami a dozvěděl jsem se -
pozor - že někteří z nich mají hůlky také a že byli s nimi na
pěší túře třeba v Jizerských horách, jiní na Šumavě apod.
"Takže tady nejsme sami" -říkáme si a připisujeme do

PanMiroslav Čepický, oslavil v prosinci své životní
jubi leum mlet

Hodně zdraví, štěstí, tvurčích nápadu a spokojenosti
v osobním životě i v práci pro obec

přeje zastupitelstvo obce

kalendáře dalších pět
podzimních kilometrů. A ti
naši sousedé, kteří
pochodují jinde?.. možná
se také tím tak trochu
skrývají před zrakem a
posměšky těch
nezasvěcených. Tak to
prostě chodí a není nutné
se hněvat nebo zatrpknout.
Není totiž vůbec proč! A tak
na závěr několik vět cito-
vaných právě z internetu:
Severská chůze je dyna-
mická chůze s holemi k
tomu určenými s cílem
zlepšení kondice. * Pochází
z Finska. * Přináší nám
"NOVÝ ROZMĚR CHŮZE"
a radosti s ní ( je to víc než
jen co se říká a píše:
rozpohybování celého těla,
úprava držení těla, od-
lehčení, zvýšení kondice,
"spalujeme" kalorie, má
příznivý vliv na naši mysl). *
Potřebujeme správné hole,
vhodnou obuv i oblečení. *
Je vhodné téměř pro
všechny věkové a výkon-
nostní skupiny. * Teré-ny si
můžeme vybírat podle
vlastní potřeby.

A tak až vyrazí zase
někdo s .hůlkarna" podob-
nýma těm Iyžařským, ať je
to v zimě nebo v létě - už
se smát nebudu a ani
nebudu pochybovat o jejich
účinnosti a vlivu na přeci-
vilizovanou lidskou bytost.
Chce to jen chtít a najít si
potřebný čas pro tento
nenáročný sport.

Mir. Cepický



Písničky z pohádek
Je známo, že děti mají rády pohádky a ještě raději ty, kde se
zpívá. Hned si melodii pobrukují a zakrátko umějí i slova.

Náš hudební pořad byl složen právě z těchto pohádek a
písní od Z.Svěráka a J.Uhlíře, M.Davida, S.Hložka a
PKotvalda. Písně byly z pohádek Princové jsou na draka, Tři
veteráni a nebo z muzikálu Rebelové. Děti si z plných plic
nejenom zazpívaly, ale také zatančily. Poznávaly některé
rytmické hudební nástroje, hrály na ně a také si vyzkoušely
rapování. Pořad byl pro děti nejenom poučný, ale i
radostným zážitkem.

Jarka Jeslínková - MŠ

Pohádková minishow aneb jak se dělá hit

V úterý 9. 10. 2012 opět zavítal do naší školy hudebník
Petr Toman. Jeho hudební pořad si žáci opravdu užili.
Zazpívali si nejen známé písničky z filmových pohádek
jako např. Princové jsou na draka, Tři veteráni a muzikálu
Rebelové, ale i písně určené dětem z repertoáru našich
zpěváků či skupin. Luštili hudební hádanky, doprovázeli
písně na rytmické nástroje. Odvážlivci si vyzkoušeli i
rapování. A nechyběl ani tanec. Veškeré aktivity přinesly
dětem nejenom radost, ale i nové poznatky ze světa
hudby. Blanka Velkoborská

Dra,kiá.da,
Léto skončilo, podzim převzal svoji vládu a my ve školce jsme chystali naši tradiční Drakiádu.
V týdnu, který jsme nazvali "Dračí", jsme měli spoustu práce. Děti draky kreslily, vyráběly,
stavěly z PET víček, naučily se písničku Pyšný drak, zkrátka vše se točilo kolem draků. Ve
čtvrtek 18.10.2012 se konala slíbená
Drakiáda na Hůrce v Horšicích.
Počasí nám tentokrát přálo.
Sluníčko svítilo a vítr foukal jako o
závod. Oblohou se proletovaly draci
různých tvarů, barev i velikostí.
K vidění nebyly pouze draci, ale i
model letadla. O tuto podívanou se
nám postaral tatínek Nikolky Petrů.
A co dodat na závěr? Letošní
Drakiáda se vydařila n.a
jedničku..

Dana Řihošková

Žák 5.
ročníku
VOJTĚCH
BOŘtK
získal 3. místo v krajském kole logické
olympiády kategorie A



- při hodině anglického jazyka
V pondělí, 29.10. se hodina anglického jazyka ve 3. ročníku začala vyvíjet trochu stra i elně.
Místo žáků vstoupili do třídy kouzelníci, duchové, čarodějnice a dokonce i živá dýně. I
vyučování bylo trochu kouzelné, čaroděj začaroval ostatní v různá zvířátka, ale i věci,
samozřejmě anglicky. A tak se na koberci najednou objevila místo žáka myš, tygr, prase,
ale také lavice či židle. Hezky jsme si to užili, jen mě moc mrzí, že několik žáků na naši
netradiční hodinu zapomnělo a nepřineslo si kostýmy.

Pavla Nohavcová

- ve školní družině
Jsme poslední říjnový den slavili svátek HALLOWEEN. Všichni jsme se oblékli do kostýmů
čarodějnic, strašidel a duchů, připravili jsme obrovskou vyřezanou a vydlabanou dýni, která
k této oslavě patří, posadili jsme se na židličky -
jako diváci a předvádění jednotlivců mohlo
začít. První se předvedla Ivanka v kostýmu
pavouka, jak chytá do sítě svoji oběť. Pak se
předvedly čarodějnice Bára, Hanička, Lucinka a
Míša, Maruška v dýňovém kostýmu, a nakonec
Péťa a Tomášek v hrůzostrašném kostýmu
upíra a kostry s kosou. Potom si každý žák od
škodolibé čarodějnice vylosoval lísteček
s proroctvím na následující rok (proroctví bylo
opravdu škodolibé) a následovalo pojídání
jablíček. Protože se však jablíčko houpalo na
provázku a každý, kdo ho chtěl ochutnat, musel mít ruce za zády, nebylo vůbec jednoduché
jablíčko získat a opravdu málokomu se to povedlo. Nakonec následoval hod kouzelnou
kostkou, která měla místo čísel jen černé a bílé puntíky, komu padla bílá, tomu se celý
následující rok bude všechno velmi dobře dařit no a komu padla černá- kdo ví, co ho čeká.

Sylva Seidenglanzová

- ve školce
Stalo se již tradicí, že poslední týden v říjnu věnujeme veselému Halloweenu.Dlabeme dýně,

zdobíme si školku pavouky a
kostlivci,vyrábíme duchy(i si na
ně hrajeme), netopýry a učíme se
Halloweenskou koledu.v pátek je
vyvrcholení celého týdne. Děti si
donesly kostýmy, do kterých se
převlékly, namalovali jsme
obličejíčky a halloweenské veselí
mohlo začít. Šli jsme se ukázat
do ZŠ, kde děti přednesly
naučenou koledu, za kterou
dostaly sladkou odměnu. Paní
kuchařka nám uvařila hallo-
weenský pudink, kde navrchu
ležel pavouk (samozřejmě, že ne
ten opravdický). My s dětmi jsme
začarovaly mléko, které měnilo
svoji barvu na žlutou, modrou

nebo zelenou. Na závěr si děti zatancovaly, zasoutěžily a nechyběly ani sladké odměny.

Jarka Jeslínková



Sbírka Fondu Sidus 2012/2013
Fond Sidus je organizace, která dlouhodobě
podporuje nemocné a potřebné, jak po
finanční, tak i materiální stránce. Výtěžky ze
sbírek jdou na Pediatrickou kliniku pražské
Fakultní nemocnice v Motole, dále Dětské
klinice Fakultní nemocnice Olomouc a pak

individuálním pacientům. Naše škola je již
dlouholetým partnerem . Žáci každý rok
přispívají ze své kasičky na tuto sbírku a
dostanou tzv. charitativní placky. V letošním
roce jsme vybrali částku 735,- Kč

D ě k u je m e všem, kteří přispěli.
Jana Tolarová

Dvakrát "E k o p o h á d k v"
Ve středu 7.11.2012 navštívili naši MŠ a ZŠ dva loutkoherci z pražského souboru Divadlo
ŠUS. Představili nám program s názvem Ekopohádky. Bylo to představení na motivy tří
klasických pohádek: Červená Karkulka, O Palečkovi, O Smolíčkovi, ve kterých se řeší

ekologické problémy současnosti - odhazování odpadků,
znečišťování ovzduší a vody. Vše bylo podáno zábavnou a
zárověň poučnou formou. Děti prožily hezkou pohádkovou
hodinku, kde se zpívalo, cvičilo, zkrátka bylo veselo. Toto
vystoupení se všem líbilo, o čemž svědčily spontánní projevy
dětí. Dana Řihošková

Víte, jak se správně chovat v přírodě, abychom SI JI

nezničili?Žáci naší školy to samozřejmě vědí. Neuškodí však,
když si čas od času své znalosti osvěží a obohatí. Takovým

připomenutím se stalo divadelní představení IIEkopohádky", se kterým k nám ve středu
7. 11.2012 přijeli dva členové diva délka ŠUS. Ve vtipně pojatém, ale zároveň poučném
předsta-vení na motivy tří dobře známých klasických pohádek žáci spolu s jejich hlavními
hrdiny prožívali, jak na přírodu a její obyvatele působí odhazování různých odpadků,
znečišťování ovzduší kouřícími komíny nebo vody čistícími a chemickými prostředky.
Brilantní vystoupení obou herců vtáhlo diváky do děje. Dokladem toho byly spontánní projevy
dětí v průběhu celého představení.

Etiketa do škol
Tak se jmenoval výukový program, kterým
nás dnes, tedy v pondělí 12. 11. 2012
prováděla školená pracovnice na etiketu. Ví
někdo z vás, co je to etiketa? Etiketa je
souhrn pravidel slušného chování, tak
reagovala Ivanka Bělová, žákyně 4. ročníku.
Děti se seznámily s prvními projevy
slušného chování již od pravěku. Vše si
samy mohly vyzkoušet prostřednictvím
scének. Naučily se, jak se má chovat muž
v přítomnosti dámy, kdo podá spadlý sešit

Blanka Velkoborská

paní učitelce, jak a kde se postavit na
správné místo vedle vážené osoby. Co
musíme udělat, když vejde starší žena nebo
muž, komu dát přednost ve dveřích. Celý
program vedl děti k samostatné úvaze a
prožití si scénky. Mnoho žáků jistě přesně
nevědělo, koho a jak pozdravit nejdříve, ale
po dnešku si určitě něco zapamatovali.
Sama jsem se o tom přesvědčila, když jsem
šla s dětmi na oběd a chlapci z 5. ročníku mi
dali galantně přednost.

Jana Tolarová-třídní 4.a5 .ročníku
Vánoční koncert

Ve čtvrtek 6.12.2012 se naše mateřská škola vypravila na vánoční koncert do
Základní školy J.Hlávky v Přešticích. Sálem zněly nám známé i neznámé vánoční
písně i koledy v podání pěveckého sboru Skalka pod vedením Mgr. V. Strakové.
Všichni jsme tak mohli nasát tu adventní atmosféru, ale také si společně zazpívat.

Dana Řihošková



Moje rodina
Pod tímto názvem proběhlo ve dnech 28. - 30. 11.2012 projektové vyučování v 1. až 3. ročníku.
Nejprve každý představil sám sebe a poté
ostatní seznámil s členy své rodiny pomocí
donesených fotografií či prezentace na
interaktivní tabuli. Aby se děti nepřely, kdo a
kdy bude vyprávět, seřadily si jména rodin
podle abecedy. Zjistili jsme, že převažují
čtyřčlenné rodiny, ale máme i rodinu
osmičlennou, což je v dnešní době nezvyklé.
Na číselné ose pak žáci ukazovali věk
jednotlivých členů rodiny a vzájemně jej
porovnávali. Všichni si sestavili jednoduché
rodokmeny a nakreslili nejmilejšího člena
rodiny. Veškeré materiály si pak poskládali a
každý si tak vytvořil sborník "Já a moje
rodina". Velká diskuse se rozvinula při
třídění lístků o tom, jaké povinnosti by měli
mít jednotliví členové rodiny a o tom, jaké je

to ve skutečnosti v rodinách dětí. Poslední
den jsme věnovali volnému času, který děti
společně tráví se svými rodiči a setkávání
širší rodiny při nejrůznějších svátcích a
oslavách.

Na tento den se všichni těšili nejvíce. Měli
si totiž ve svých skupinách přichystat oslavu
narozenin, svátku, narození nového členy
rodiny ... , vymyslet dárek pro oslavence,
zabalit jej a připravit si blahopřání. Při
přípravě oslavy, zvláště pak pohoštění, se
nejvíce vyžívala děvčata. Zahanbit se však
nedali ani mnozí kluci, jako např. Péťa Rauš
a Zbyněk Pavlátka. Protože veškeré úkoly ve
skupinách i samostatně plníli všichni
s velkým nasazením, nikoho neminula při
závěrečném hodnocení odměna

Blanka Velkoborská.
Mikulášská nadílka
Každý rok naše děti v základní škole a mateřské školce poctí
svou návštěvou Mikuláš s čerty a andílky. Ani letos tomu
nebylo jinak. Už ráno mezi dětmi panovala nervozita
doprovázená neustálým běháním na záchod a zpět do tříd.
Po osmé hodině vše vypuklo. Rej čertů ohromil celou první
třídu se všemi ročníky. Mikuláš nejdříve započal svoji zpověď
u největších hříšníků, i když opravdu Ti největší zrovna
chyběli. Mnozí uronili i nějakou tu slzičku. Za každé
vykoupení se z hříchu, děti řekly básničku, nebo zazpívaly
písničku. Někdo musel slíbit, že se polepší, ale určitě ne
všichni to dodrží. Čerti se letos drželi na uzdě a nebyli tak
přísní jako loni. Andílci se svými dobrými srdíčky chlácholili a
hladili po tvářích. Každý měl u nich určitě pocit bezpečí. Po
skončení ve škole, následovala nadílka v mateřince. Ti
nejmenší jsou však nejlepší. Plakali Ti, kteří jsou celý rok

hodní a Ti co občas zazlobili se nepřiznali. To je ta dětská dušička.
Jana Tolarová

Bylo - nebylo jedno peklo
Tak se jmenoval náš týdenní tématický blok
v prvním adventním týdnu. Jak už sám
název napovídá, vše se točilo kolem čertů.
Děti pekelníky kreslily, lepily čertovské
řetězy, ale vyráběly i andílky. Z dřevěných
kostek jsme postavili peklo, kde probíhaly
čertovské hrátky. Naši malí čertíci v něm
soutěžili, skotačili a dováděli. Tento týden byl
zakončen Mikulášskou nadílkou. Do školky

přišel Mikuláš se svými pomocníky. Ze své
knihy hříchů přečetl Mikuláš ty největší
hříšníky, kteří museli slíbit, že se polepší. To
bylo ale slibování. ...Děti zazpívaly písničku a
přednesly básničky, které se pilně naučily a
na oplátku dostaly balíček sladkostí. Mikuláš
s anděly rozdal dárečky, čerty zahnal zpátky
do pekla a rozloučil se s námi:

.T a k r o k !z a se za
Dana Řihošková



Krmítko
Vypadá to jako povídání s trochou
nostalgie, ale na druhé straně je třeba si
říci, že to není až tak mimo mísu. Když
jsme blahé paměti jako žáčkové
chodívali do horšické školy, na níž
působil pan řídící Václav Černý, človíček
nevelké a trochu zavalitější postavy, ale
s velikým vztahem k historii a krajině
vůbec, učil nás tomu, co sám k matičce
přírodě cítil. Vůbec nebylo nutné vše
zveličovat jakýmsi ochranářstvím nebo
vztahem k životnímu prostředí, ani jinými
- dnes oflákanými blbostmi, za kterými
se musí skrývat dvě slůvka "Evropská
unie"!! nebo dotace, granty apod.
Zkrátka - jednalo se o výchovu mládeže
k tomu prostředí, ve kterém vyrůstala, ve
kterém byl potok plný pstruhů, drobných
rybiček a raků anebo rybník s pijavicemi
a černými škeblemi, tůňky, na jaře plné
pulců a později drobounkých žabek.
Potok v jehož korytě bylo možné vidět v
zimě ledňáčka, zaschlá okvětí bodláků s

pohupujícími se červenými hýly, nebo
několik druhů sýkorek kmitajících kolem
krmítek atd. A tak - od nostalgie do
reality. Ochranářství a vztah k přírodě a
životnímu prostředí - to je proces, který
se musí člověk učit, musí ho dostat, jak
se říká "pod kůží", a vědomí toho, že ví
co a proč činí, nezkoumá z pohledu
študentů nebo profesorů různých fakult,
nýbrž bere to jako samozřejmou lidskou
činnost v zimním období. Proto má
někde na dvorku nebo v zahrádce
obyčejné krmítko pro ptáčky, kteří tady v
našich končinách přezimují, přidává jim
na přilepšenou různé druhy semínek, lůj
nebo tukové koule, podle toho jaké
ptactvo se ke krmítku slétává a podle
toho co lze na trhu koupit. A za odměnu
mu pak stačí jen pohled skrze okno ven,
na přelétající a s chutí poskytnutou
potravu klovající ptáčky. Jednou větou
nakonec: Máte také takové krmítko a
víte kdo ho navštěvuje? Já - ano!

Mir. Čepický
SDH Újezd informuje
V pátek dne 14.prodince 2012 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
v Újezdě. Po přednesených zprávách starosty SDH, pokladníka a revizora byl přednesen
plán činnosti na rok 2013. V zásadě se opakuje sled akcí podle scénáře roku 2012 a navíc
by se měl konat opět Hasičský bál, pravděpodobně začátkem března. V diskusi byla
nastolena otázka dalšího postupu v navrácení historické stříkačky zpět do Újezda a to jednak
proto, že je stále majetkem sboru a za druhé ani po deseti létech jejího přesouvání po
skladech v rámci okresu Plzeň-jih nedošlo ani k jejímu trvalému umístění v nějakém
hasičském muzeu, ani k jejímu restaurování. Tento bod programu byl uzavřen stanovením
termínu převozu ze Starého Plzence zpět do Újezda. Otázka umístění stříkačky zatím
zůstává otevřená, ale jeví se i jedna z možností použít stroj jako dekoraci v hale SDH. Valná
hromada byla navštívena starostou obce i zástupcem okrsku. Závěrem bylo přijato usnesení
a následovalo pohoštění pro zúčastněné. Redakce

Mikulášská nadílka v Újezdě
V sobotu 15. prosince se konala
v Újezdě mikulášská nadílka.
Děti už se pomalu scházely od
půl páté. Některé se těšily, ale
většina šla trochu se strachem.
Přemýšlely, jestli byly celý rok
hodné. Všichni čekali na
Mikuláše a čerty v místní
hasičárně. Najednou se setmělo
a dovnitř vtrhli čerti. Jeden
dokonce skočil dovnitř oknem.
Čerty uklidnil až Mikuláš
s andělem. Děti zazpívaly a

zarecitovaly své
připravené básničky. Za
odměnu dostaly balíčky
sladkostí. Potom si
společně s Mikulášem a
andělem zatančily. A
protože máme u nás
jenom samé hodné děti,
do pekla si nikoho
neodnesli. Byl to moc
hezký podvečer a doufám, že se
příští rok zase všichni sejdeme.

Mir. Frarkašová



BUDOU VÁNOCE
Mir.Čepický,9.12.2012

Když den se choulí před zimou
a odpoledne brzy se v šero změní,
okna se pokreslí mrazivou květinou
a ptáčkové zůstanou úplně němí -
budou vánoce.

Když v pokojíku jehličí zavoní
a do domu štěstí má přinésti jmelí,
z dálky když rolničky stříbrně zazvoní
a svět zdá se ti nádherný celý -
budou vánoce.

Když ódy se ze všech stran pějí
a k Betlému naděje svůj upírá zrak,
když dětská srdíčka touhou se chvějí
a důvěrně říkáš jim proč je to tak -
budou vánoce.

Vydali jsme 2. album na CD s názvem " Máme tě rádi I písničkol"

Myslivecká kapela Atlas vydává k 15.12.2012
svoje druhé písničkové album pod názvem "Máme
tě rádi, písničko" podle stejnojmenné skladby,
kterou na melodii Miroslava Čepického nazpívali
ve studiu Českého rozhlasu Plzeň populárni a v
dechovkovém žánru známé osobnosti paní Blanka
Tůmová a pan Jiří Škvára. Album obsahuje sedm
zbrusu nových písniček z kapelníkovy
dílničky a další známé melodie jsou obohacené
jeho vlastními texty. Dalším hostem kapely byla
Mgr.Jana Puterová, kterou můžete slyšet často ve
vysílání ČRo Plzeň, především ve skladbách, která
nahrála profesionální kapela pana Jaroslava
Tachovského. Uslyšíte i zpěvy členů Myslivecké
kapely. Pod dozorem mistra zvuku pana Michala
Žáka a režiséra pana Jaroslava Kopejtka se tak

© 2012 zúročila několika měsíční práce celé kapely Atlas,
která mnohým přináší opět zajímavé melodie i texty, jimiž se snaží obohatit žánr dechovky a
přinést posluchačům ty nejlepší zážitky při poslechu tohoto alba.

Št'astné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, jakož i příjemný
poslech 2.CD přeje pňiznivcfim nehynoucí dechovky jménem všech členu kapely

Atlas - Mir.Čepický

MÁME TĚ RÁDI,
píSNiČKO!
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