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  Slovo starosty úvodem

Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Jelikož toto vydání občasníku je v letoš-

ním roce poslední, je určitě na místě trochu bilancovat. 

Rok 2020 úspěšně odstartoval v Újezdě tradičním novoročním pochodem za účasti více než 40 občanů. Ná-

sledovala zatěžkávací zkouška sportovní haly v podobě Pouťového rockového bálu, který se nadmíru vydařil, 

a vše naznačovalo, že kulturně tento rok bude přelomový. Byl, k naší lítosti však v opačném gardu, než jsme 

doufali. Další v plánu byl Horšický bál pod taktovkou nově 

založeného spolku Horizont Horšicko. Bohužel tou dobou 

se již začalo ukazovat, že tento rok má pro nás nachystáno 

něco jiného, než jsme si všichni představovali. 

V průběhu první vlny pandemie se ukázalo, jak při sobě 

umíme stát a vzájemně si pomáhat, a troufám si říct, že jako 

obec jsme obstáli na výbornou. 

Následovalo klidnější prázdninové období, kdy jsme 

všichni doufali, že nejhorší máme za sebou a druhá vlna ne-

přijde. Uvolněné situace jsme využili k uspořádání druhého 

ročníku Horšického hudebního odpoledne, které však bylo 

poznamenáno jak všudypřítomným stínem pandemie, tak 

nepřízní počasí. Následující týden konané Rozloučení 

s prázdninami již bylo s ohledem na nepříznivou předpověď počasí směřováno do sportovní haly a příjemně 

strávené odpoledne umožnilo jak dětem, tak rodičům alespoň na chvíli zapomenout na nepříznivý letošek.  

Děti (pravděpodobně však hlavně rodiče) si dokonce několik týdnů užili chození do školy, než na nás plně 

dolehla druhá vlna. Po zkušenostech z jara byla horšická škola na druhou vlnu 

připravena, a tak bez zaváhání přešla na online výuku. Nepříznivý vývoj situ-

ace však neumožnil konání žádných dalších akcí. Oblíbený lampionový prů-

vod, který se vždy těší velké účasti, se nekonal a dokonce i rozsvěcování vá-

nočního stromečku na návsi v Horšicích se muselo obejít bez účasti občanů.  

Není to ale tak, že by tento rok byl pouze špatný. Zmiňovaný Pouťový roc-

kový bál se tak vydařil, že ho rozhodně chceme v budoucnu zopakovat. Škola 

a školka se dočkala toužebně očekávané rekonstrukce sociálních zařízení 

s dotací 450.000 Kč od kraje, nového plotu, nového povrchu na školním dvoře 

a tolik potřebné nové prolézačky. Také silnice podél rybníka, která byla 

ve velmi špatném stavu, se dočkala rekonstrukce. A na závěr roku jsme od 

Ministerstva zemědělství dostali příslib dotace až 4.000.000 Kč na generální 

rekonstrukci požární nádrže v Horšicích, na kterou se chystáme příští rok. 

Na závěr bych chtěl popřát nám Všem, ať je ten příští rok lepší, ať se můžeme 

vrátit k věcem, které jsme považovali za samozřejmé, a ať se úspěšně pope-

reme se všemi následky, které nám letošní rok zanechal. 

VÁNOCE 2020  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Pitná voda a kanalizace 

Přestože sběr závazných dotazníků od 

občanů zabral výrazně delší čas, než 

jsem doufal, v tuto chvíli je již uzavřen a vyhodno-

cen. Více než tři čtvrtě občanů Horšic, Újezda a Vi-

touně souhlasí se zbudováním centrální kanalizace 

a vodovodu a zavázalo se, že v případě zbudování 

se na infrastrukturu napojí a budou ji aktivně pou-

žívat. Jelikož jsme se zastupiteli přesvědčeni, že 

není možné ignorovat vůli převážné 

většiny obyvatel a současně věříme, že 

situace kolem stavu podzemních vod se 

sama od sebe nezlepší a je lépe být při-

praven než zaskočen, rozhodli jsme se, 

že necháme zpracovat projekt na záso-

bování pitnou vodou všech tří částí a 

současně odkanalizování částí Horšice 

a Újezd. 

Na leden je plánována schůzka se zá-

stupci Dolců a Radkovic, na které se 

bude řešit varianta zbudování společ-

ného vodojemu na Jindříně, který by 

mohl zásobovat všechny tři obce. 

 

Druhou záležitostí, kterou se v rámci tohoto tématu 

musíme zabývat, je stávající vodárna a ČOVka 

v Horšicích. V letošním roce se stalo to, čeho jsme 

se loni obávali, a spotřeba vody v připojených ne-

movitostech (převážně nová a stará bytovka) klesla 

o 10 %. K tomu se přidal výpadek spotřeby vody 

ve škole uzavřené během pandemie, a to vše má lo-

gicky za následek, že cena vodného a stočného na 

příští rok vychází opět dražší. Se zastupiteli jsme 

se však dohodli, že i nadále bude platit rozhodnutí 

z počátku roku, které stanovuje fakturovanou cenu 

pro odběratele na dohodnutých 114 Kč za kubík. 

Situace kolem existující vodárny a ČOVky je dlou-

hodobě neudržitelná z důvodu malých odběrů, což 

má své historické i technické důvody. Zbudování 

centrálního vodovodu i ČOVky pro celou vesnici 

by tak mohlo být příslovečné zabití dvou much jed-

nou ranou. 

 

Volby do krajského zastupitelstva 

Pandemie-nepandemie volby do kraj-

ského zastupitelstva se musely usku-

tečnit. Naplánované byly na 2. a 3. října. V Újezdě 

se do okrskové komise až na jednu výjimku dob-

rovolně přihlásily ostřílené a zkušené členky, což 

dávalo jistotu, že volby v Újezdě i přes náročné 

podmínky probíhajícího nouzového stavu proběh-

nou v pořádku. Zato v Horšicích nastala situace, 

kdy se komise sešla téměř kompletně v novém 

složení a užila si tak svůj křest ohněm. Obě okrs-

kové komise si však s nelehkou výzvou poradily 

na výbornou, a tak volby v Horšicích i v Újezdě 

proběhly bez problémů. Chtěl bych tímto velmi 

poděkovat všem dobrovolnicím, které se odvážně 

a pečlivě zhostily svých úkolů a přispěly tak ke 

zdárnému průběhu voleb. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Jubilanti 

S ohledem na zdraví a bezpečí našich seniorů jsou i 

nadále zrušeny návštěvy s gratulací a jubilantům 

jsou pouze „přes vrata“ předány dárkové balíčky s přáním přede-

vším zdraví jim i celé rodině. Na tomto místě bych chtěl oslaven-

cům ještě jednou oficiálně poblahopřát. 

říjen       prosinec 
Kohout Josef (84)   Svoboda Miloslav (85) 

Vlček Václav (87) 

 

Také jsme si 28. října připomněli 102. výročí vzniku samostat-

ného československého státu, s čímž bylo spojené tradiční polo-

žení věnce k pomníku v Horšicích. Úlohy se zhostil nový sta-

rosta SDH Horšice Vladislav Náprstek a velitel Radek Vlček. 

 

Dne 10. prosince nás bohužel navždy opustil pan Miroslav 

Šimán (84), který byl starostou Horšic v letech 1994-1997, a 

pamětníci ho popisují jako velmi pracovitého a šikovného člo-

věka, který má významnou zásluhu na zvelebení Horšic. 

 

Čekání na ježíška 

Tak jsme se opravdu dočkali našeho dlouho očekávaného dne. V pátek 18. 12. jsme završili celý 

rok 2020 projektovým dnem s tématem Čekání na Ježíška. Projekt probíhal v 1. – 3. ročníku, dle 

nařízení MŠMT. Přesto, že děti nemohou 

ve škole zpívat, začali jsme ranní chvilku 

vánoční koledou Štědrej večer nastal. Děti 

si lehounce pobrukovaly a připomněli jsme 

si ten vánoční čas. Tvořili jsme také myš-

lenkovou mapu, kde hlavním symbolem 

Vánoc byl samozřejmě vánoční stromeček. 

Povídali jsme si o vánočních zvycích, děti 

vyprávěly, jak připravují bramborový salát 

a kapra, vyzkoušeli jsme si i několik vánoč-

ních zvyků, jako házení pantoflem, pouš-

tění lodiček, rozkrajování jablíčka. V prů-

běhu celého dopoledne žáci plnili úkoly s 

vánoční tématikou, dokreslovali stromeček 

s dárky, naučili se básničku o Vánocích, 

zjišťovali, jak se řeknou VESELÉ VÁNOCE slo-

vensky, bulharsky, vietnamsky… Při této aktivitě 

se děti opravdu zapotily, protože napsat něco ve 

vietnamštině a poté to říci, není vůbec legrace. 

Tento krásný den jsme zakončili u vánočního 

stromečku ve školní družině, kam také přinesl Je-

žíšek dětem mnoho dárků. Děti neskrývaly radost 

a nadšení, rozbalily všechny dárky a hned se pus-

tily do stavění, hraní a oblékání manekýn. Jsem 

moc ráda, že jsme si tento den po dlouhé době tak 

krásně užili. 

  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Jana Tolarová 
ředitelka ZŠ 
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Sociální služby na Přešticku 

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám, ani s 

podporou rodiny. Může se jednat o ztrátu bydlení či zaměstnání, dluhy, které nedokážeme splácet, 

problematickou rodinnou situaci nebo sníženou soběstačnost v péči o sebe či domácnost. V těchto situacích je 

důležité mít přístup k účinné a odborné pomoci především v podobě dostupných a efektivně fungujících 

služeb. Správné nastavení těchto služeb je věcí všech obyvatel regionu, kteří se tohoto procesu mohou účastnit 

prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb, které na Přešticku probíhá od července 2020 do 

června 2022.  

Komunitní plánování dává občanům možnost 

aktivně se zapojit do rozhodování o tom, jaké 

sociální služby budou v regionu dostupné. 

Jde tedy nejen o zjišťování toho, co obyvatele 

trápí, jaké služby jim schází, jaké jsou v sou-

časné době nedostatečné, ale také o navrho-

vání reálných a konkrétních řešení daných 

problémů.  

V současné době probíhá mapování sociální 

oblasti na Přešticku. Zhruba od ledna roku 

2021, vzhledem k současné epidemiologické 

situaci a možnostem setkávání, odstartují se-

tkání „u kulatého stolu“, jejichž cílem je spo-

lečně hledat řešení nejrůznějších potřeb v 

sociální oblasti. Tato setkání jsou otevřena 

pro kohokoliv, kdo má o problematiku sociálních služeb zájem, pro zástupce obcí, poskytovatele sociálních 

služeb, širokou veřejnost a další. 

Bližší informace o komunitním plánování a pořádaných akcích jsou k dispozici na webovém portálu „Sociální 

služby Přešticka“, který je dostupný z webových stránek města Přeštice (www.prestice-mesto.cz) nebo u ko-

ordinátorky Marie Hrečínové Prodanové z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel. 733 210 315, email: 

marie.hp@cpkp.cz.  

Projekt, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního pro-

gramu Zaměstnanost, realizuje pro všech 30 obcí na území Přešticka Centrum pro komunitní práci západní 

Čechy v partnerství s městem Přeštice. 

Děkujeme Vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete! 

Mgr. Ondřej Raffel 
Manažer projektů v organizaci Centrum pro komunitní práci západní Čechy 

Klima třídy 

Dne 10. 12. proběhla u nás ve škole 

v rámci minimálního preventivního 

programu již druhá návštěva z Centra protidrogové 

prevence a terapie. Cílem CPPT je předcházení 

vzniku rizikového chování u dětí, napomáhání zvlá-

dání náročných životních situací a posilování správ-

ného rozhodování. 

Program je v letošním roce určen pro žáky 4. a 5. 

ročníku. Protože to pro děti nebylo první setkání, už 

věděly, co očekávat a byly velice natěšeny. Úvodní 

aktivitou bylo sdílet pocity z proběhlé online výuky 

a z období, kdy jsme opět museli zůstat doma za mo-

nitory počítačů. Další aktivitou bylo vyhledat něko-

lik věcí, které máme jako celá třída společné. Děti 

byly moc šikovné a napadaly je úžasné věci. V zá-

věru je čekala aktivita, která měla asi největší 

úspěch. Na veliký arch papíru měl každý z nich namalovat svůj vlastní ostrov. Fantazie dětí neměla konce. 
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Druhá část malování spočívala ve vzájemném propojení ostrovů, kde na cestě děti opět měly nakreslit to, co 

mají s dotyčným společné. Vznikla tak neuvěřitelně krásná myšlenková mapa, kterou si společně vyvěsíme ve 

třídě a budeme ji mít stále na očích. Celá akce byla moc povedená a bylo vidět, jak jsou děti do aktivit zapálené. 

Kristýna Lorencová 
učitelka ZŠ 

 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 4/2020 

Jedenáctého listopadu se konalo čtvrté zasedání zastupitelstva obce Horšice v tomto roce. Důvo-

dem pro uspořádání zasedání uprostřed druhé vlny byla potřeba stihnout termín pro žádost na účast 

ve studii propojení vodovodů Nýrsko – Plzeň, který byl do konce listopadu.  Přítomno bylo všech 6 zastupitelů 

a 3 zástupci veřejnosti. Jedním z prvních bodů byly „informace z mezidobí“, které obsahovaly následující: 

❖ Projekt na nové WC u sportovní haly, který 

zahrnuje i úpravy skladovacích prostor ob-

chodu, je hotový, čeká se na stavební povolení.  

❖ Obec Horšice ve spolupráci s obcí Týniště 

bude společně hledat řešení nevyhovujícího 

stavu cesty mezi Horšicemi a Luhem. Jedná se 

o část od Filomény do Luhu, která je v majetku 

Lesů ČR. 

❖ Nebezpečný odpad na podzim 2020 se vzhle-

dem k situaci v DSO Štěnovice konat nebude. 

Pokud by stejná situace hrozila na jaře, obec si 

svoz zajistí vlastními silami. 

❖ V lokalitě na Henigarově se budou přistavo-

vat další dvě haly pro drůbež. 

❖ Bude objednán zkušební provoz zařízení na 

bezdrátovou elektroosmózu za účelem odvlh-

čení budovy školy. 

❖ Uzavřeli jsme smlouvu na vypracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci na obnovu rybníka 

v Újezdě (pod hospodou „Na kanárku“). 

❖ Získali jsme dotaci na variantní studii odkanalizování a zásobování pitnou vodou ve výši 40 tisíc Kč. 

Studie stála 65 tisíc Kč. 

❖ Získali jsme dotaci na zaměření kanalizace a veřejného osvětlení ve výši 97.900 Kč.  

Zastupitelé schválili uzavření darovací 

smlouvy, kterou Římskokatolická církev 

bezplatně převádí vlastnictví hřbitova (bez 

kostela) do majetku obce. Dále schválili no-

vou smlouvu s Přešticemi týkající se pečo-

vatelských služeb. 

Následovalo schválení rozpočtu na rok 

2021, který bude výrazně chudší kvůli koro-

naviru, ale také kvůli očekávanému zrušení 

superhrubé mzdy, které se vláda snaží pro-

sadit. Na výdajové straně se počítá s  

❖ 250 tisíci Kč na rodáky 

❖ 150 tisíci Kč rezerva 

❖ 100 tisíci Kč na kulturní akce 

❖ 100 tisíci Kč pro spolky 

❖ 600 tisíci Kč pro školu  

Pozitivní je fakt, že se nám letos podařilo snížit interní provozní náklady zejména zrušením nepotřebných 

smluv o více než 50 tisíc Kč. Další úsporu očekáváme v příštím roce přechodem k novému dodavateli 

elektřiny. 

Ke konci zasedání pověřili zastupitelé starostu, aby zakoupil pro obec Horšice pozemky na listu vlastnictví 

č. 386 v k.ú. Horšice (horšické hřiště), na které si obec nechala udělat znalecký posudek. 
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Posledním bodem bylo projednání účasti ve studii 

propojení úpravny vody u přehrady Nýrsko na vo-

dovodní síť Plzně přes Klatovy, Švihov, Přeštice a 

Dobřany. Pokud by z této studie vyšla reálná mož-

nost napojení naší obce na tento skupinový vodo-

vod, mohlo by nám to umožnit napojit se na stabilní 

zdroj povrchové vody za nízkou nákupní cenu. 

Realizace tohoto projektu je v horizontu 10 let a 

jedná se pouze o přivedení zdroje vody do obce, 

takže nemá žádný vliv na aktuálně řešené zbudo-

vání centrálního vodovodu a ČOV v obci. Jelikož 

účast na této studii nás k ničemu nezavazuje a po-

tenciální přínos pro obec je velký, zastupitelé od-

souhlasili účast obce v uvedené studii. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Čertí školka 

Od pondělí 30. 11. 2020 to v naší školce vonělo čertovinami. Děti si celý týden hrály na malé 

čertíky a učily se dovednostem, 

na které by byl kdejaký opravdový čert nále-

žitě pyšný. Vše začalo objevením tajemného 

pytle, ukrytého ve třídě, ze kterého se vyklu-

bala čertice. Tu si děti samy pojmenovaly a 

zjistily, že je vlastně docela milá a není třeba 

se jí bát. Je jen ušmudlaná, rozcuchaná, 

smrdí kouřem, má rohy, ocas, v ponožce 

schovává kopyto a určitě by chtěla být s 

námi ve školce. Čertice Kája ve školce 

opravdu zůstala a na děti každý den dohlí-

žela. Děti pod jejím dohledem tančily čer-

tovské rejdováky, zpívaly tematické písně, 

učily se báseň, cvičily čertí rozcvičku, sta-

věly peklo, zkrátka vše se celý týden dělo ve 

školce po čertovsku. Ve čtvrtek si mohly děti 

přinést převleky a Čertí školku jsme ukon-

čily pohybovými a tanečními hrami, při kte-

rých jsme se pořádně zahřály, jako v peklíčku. Všechny děti byly na závěr odměněny výučním listem a drob-

nými dárky. Čekala nás však ještě jedna událost, na kterou se děti pečlivě připravovaly, a to příchod Mikuláše. 

Někdo měl obavy, strachoval se, jiný 

se těšil a ve vzduchu viselo zvláštní 

tajemno a otázka, zda Mikuláš tento 

rok vůbec přijde. Přišel! Opět se ob-

jevil a doprovázen čertem, ke kaž-

dému dítěti promluvil. Děti mu za-

zpívaly písničku, přednesly básničku 

a pak už jen Mikuláš předal dětem 

koš plný dárků a čert, ač zprvu ne-

chtěl, dal dětem všechny perníčky, 

které ukrýval v pytli. Věříme, že i 

přes pár slziček si děti tento den užily 

a teď už si budeme všichni užívat ad-

ventní čas a těšit se na příchod Je-

žíška.  

Magda a Dana 
učitelky MŠ
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