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  Slovo starosty úvodem

Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Po delší odmlce vychází další číslo ob-

časníku. Máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých v naší obci hlasovalo přes 60 

procent občanů, což je méně než celostátní průměr. Hlasování ve volbách je ten nejlepší způsob, jak politikům 

dát najevo, jestli jsme s jejich prací spokojeni nebo zda si přejeme změnu. Letmým pohledem na hlasy ode-

vzdané v naší obci je vidět, že celorepublikově dopadly volby jinak, než by si většina horšických přála. V kaž-

dém případě nás teď může spojovat naděje, že nově se formující vláda správně uchopí klíčové problémy dnešní 

doby: účinný boj proti korupci, schodek veřejných financí, kolabující důchodový systém, změna klimatu a 

pandemie. 

Já doufám, že k volbám do zastupitelstva obce přijde 

voličů více a že nám zastupitelům dáte vědět, jestli 

jste s naší prací spokojeni, protože na zasedání zastu-

pitelstva chodí velmi málo občanů, a tak zpětné 

vazby máme jen velmi málo. Současně doufám, že 

se najdou i spoluobčané, kteří budou kandidovat do 

zastupitelstva ať už proto, aby alespoň doplnili sou-

časný počet 6 zastupitelů na plný počet sedmi, a nebo 

z přesvědčení, že by práci zastupitele dělali lépe. 

V každém případě chci moc poděkovat všem člen-

kám okrskových volebních komisí za jejich práci, 

díky které proběhly volby v naší obci bez problémů. 

Pro voliče, který ve volební místnosti stráví 3 minuty, 

by se mohlo zdát, že jejich práce je jednoduchá, ale 

není tomu tak, volbám předchází školení a příprava 

volebních místností. Následuje 14 hodin ve voleb-

ních místnostech, sčítání a úklid. Práce to není málo 

a já jsem nesmírně rád, že se našlo 8 statečných žen, 

které se tohoto úkolu úspěšně zhostily.  

 

Cvičení ve sportovní hale 

Ti, kteří dbají o své zdraví, pravděpo-

dobně uvítali, že se nám podařilo zajistit 

pravidelné cvičení do sportovní haly v Horšicích. 

V pondělí od 18:00 probíhá Jóga pro všechny. 

Ve středu od 17:00 probíhá cvičení pro děti a násle-

duje od 18:10 cvičení pro dospělé.

 

ŘÍJEN 2021  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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První školní den 

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok 2021/ 2022 nám začal. V základní škole jsme 

přivítali 9 prvňáčků a 3 nové žáky. Do 2. ročníku Kristiánka Míška, 3. ročníku Dušánka Kiláka a 

do 5. ročníku Milánka Kiláka. Po krátkém uvítání zákonných zástupců, žáků, p. starosty Ing. S. Dobrého a p. 

Kullové, jsme přijali mezi sebe prvňáčky. Šerpování se stalo již naší dlouholetou tradicí. Žáci obdrželi malou 

dobrůtku a samozřejmě uvítací glejt. Přivítali jsme: Ellinku Zieglerovou, Nelinku Šilingovou, Vesněnku 

Nocarovou, Dorotku Krejčí, Jindříška Vandase, Kačenku Keřtovou, Tomáška Kolíčka, Pepíčka Staňka a 

Honzíka Baloga. Všem prvňáčkům a starším žákům přeji úspěšný školní rok, rok plný překvapení, dobré 

nálady a objevování nových přátelství. 

Jana Tolarová 
ředitelka ZŠ a MŠ 

Návštěva z knihovny 

V letošním školním roce se naše mateřská škola opět zapojila do projektu „Místní akční plán roz-

voje vzdělávání II Blovice a Přeštice“, který zajišťuje MAS AKTIVIOS. V rámci Spolupráce MŠ 

a veřejných knihoven byla vybrána kniha Úsměvné starosti vrabce Kašpara od spisovatelky Jitky Vítové. 

Knihu nám představila paní knihovnice z dětského 

oddělení Městské knihovny v Přešticích Mgr. Jin-

dřiška Červená. Setkání se uskutečnilo v úterý 21. 9. 

2021 v naší mateřské škole. Při této návštěvě byly 

děti seznámeny s tím, co krásné povolání knihovnice 

obnáší. Dozvěděly se, co vše si mohou v knihovně 

vypůjčit, ale také jak správně s knihou zacházet a vů-

bec, jak by se každý čtenář a návštěvník knihovny 

měl chovat. Po přečtení krátkého úryvku, z již zmí-

něné knihy, měly děti možnost prohlížet a besedovat 

nad připravenými knihami. Paní Červená nám při-

vezla k nahlédnutí spoustu zajímavých encyklopedií, 

pohádek a příběhů. Nechyběly ani 3D knihy a Albi 

knihy s elektronickou tužkou, které byly u dětí ne-

joblíbenější. Čas strávený nad knihami byl velice za-

jímavý, poutavý i zábavný a to díky paní knihovnici, které tímto děkujeme za návštěvu. Již teď se těšíme na 

besedu se spisovatelkou Jitkou Vítovou, která k nám zavítá 25. 10. 2021. Magda a Dana 
učitelky MŠ 
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Horšické hudební léto 

Dne 7. 8. 2021 proběhl již v pořadí 

3. ročník akce nazvané Horšické hu-

dební léto.       

Letos byl začátek naplánován na 18:00 hodin a 

k tanci a poslechu byla objednána skupina TURBO 

REVIVAL. 

Letos vše proběhlo v Újezdě, kde bylo postavené pó-

dium u hospody „Na Kanárku“. 

Celá produkce tam byla přesunuta z 

několika důvodů. 

Za prvé, na poslední chvíli nám „vy-

bouchla“ firma, která již tradičně za-

jišťuje občerstvení. Oslovil jsem tedy 

Martina z horšické hospody, ale bo-

hužel na stejný termín měl už domlu-

veno něco jiného. 

Za druhé, jak všichni víte, počasí tyto 

prázdniny bylo velmi deštivé a hřiště 

v Horšicích bylo dost podmáčené. 

Byl jsem se tam podívat v neděli před 

akcí a terén byl velice mokrý. Když 

jsem si představil, že pódium váží 3 

tuny + auto, které ho přiveze, bylo 

rozhodnuto o přesunutí. A to ještě skoro celý týden 

hlásili déšť, což se také potvrdilo. 

Za třetí, zaznívaly z řad obyvatel hlasy, že veškeré 

akce jsou směrovány do Horšic a proč se také něco 

neudělá v Újezdě. 

Počasí letos hlásili o trochu lepší než vloni, ale 

přesto jsme nenechali nic náhodě a postavili 2 stany, 

které nám zapůjčili místní a horšičtí hasiči. Další 

kryté sezení bylo pod přístřeškem u hospody, takže 

jsme byli připraveni i na případný déšť. 

Skupina Turbo Revival má v širokém okolí řadu fa-

noušků a to se také potvrdilo na návštěvnosti. Místa 

k sezení byla obsazena do po-

sledního. V jednu chvíli bylo 

přítomno 150 lidí a to ještě 

stále další přicházeli. 

Bohužel, ani tento víkend ne-

zůstal bez deště a tak asi ve 

20:00 hodin začalo pršet. Ale 

to už akce byla tak rozjetá, že 

jen pár jednotlivců to odradilo 

a odešli, ale většina zůstala. 

Tančilo se i tak a atmosféra 

byla vynikající. 

Paní Sikytová byla perfektně 

připravena a všechno bravurně 

zvládala, kapela hrála výborně 

a všichni se dobře bavili. 

Celá akce skončila někdy kolem půlnoci a všichni se 

poklidně rozešli domů, i když někteří byli trošku mo-

kří a zablácení:-) 

Děkujeme tímto všem účastníkům za podporu a tě-

šíme se na příští rok, který doufám bude lepší a to 

nejen počasím. 

Daniel Havlíček 
místostarosta obce 

 

 

Požární nádrž 

Tento článek se mi píše opravdu těžko, protože ve mně ještě stále převládá pocit velkého zklamání. 

Za celým projektem se skrývá velké množství práce, času ale i peněz a bohužel to v tuto chvíli 

vypadá jako zmařená investice. Z výsledku druhého výběrového řízení vyšla nejlevnější nabídka za 7,24 mi-

liónu korun, což je samo o sobě částka obrovská za zrekonstruování požární nádrže, a současně při 
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čtyřmiliónové dotaci by to vyžadovalo investici od 

obce ve výši 3,24 miliónu, což je více než má obec 

vyčleněno na investice na jeden rok. Na zasedání tak 

zastupitelé jednohlasně rozhodli, že za těchto podmí-

nek se požární nádrž rekonstruovat nebude. Aktuálně 

hledáme s novým projektantem řešení, které by bylo 

levnější. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce  

Hřiště v Horšicích 

V současné době již pozemek, na kterém 

je horšické hřiště, patří obci, což nám 

umožňuje začít plánovat jeho další využití s pomocí 

dotačních peněz. V plánu je zbudovat multifunkční 

hřiště se zázemím (šatny, prostor pro prodej občer-

stvení). Než však zadáme projektantovi úkol zpraco-

vat projekt, je potřeba mít jasnou představu co, jak a 

kam chceme umístit. A proto se teď obracíme na Vás 

občany, abyste přispěli svou troškou do mlýna. Na 

webových stránkách obce je soupis rozměrů, které li-

mitují naše možnosti, a také soupis parametrů, které 

by nový projekt hřiště měl podle nás splňovat. 

Všichni občané mají možnost buď poslat svůj návrh 

(papírově nebo elektronicky) na uspořádání prvků na 

hřišti nebo se zastavit na obecním úřadě a své připo-

mínky nebo náměty sdělit starostovi osobně. Na základě podnětů a nápadů od občanů následně zastupitelé 

sestaví zadání pro projektanta. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Náves v Újezdě 

Projekt na rekonstrukci návsi v Újezdě byl dokončen a nyní se bude čekat na stavební povolení a 

následně na vhodnou dotaci, v rámci které bychom celou akci zrealizovali. Původní myšlenku, že 

by autobusová zastávka byla bezpečně umís-

těna uvnitř návsi bohužel nebylo možné usku-

tečnit kvůli možná až zbytečně přísným pravi-

dlům pro budování nových komunikací. Nako-

nec se nám podařilo alespoň prosadit „záliv“, 

ve kterém bude moci autobus zastavit, aniž by 

blokoval projíždějící vozidla. 

Z projektu je patrné, že z návsi pod lípami 

zmizí kontejnery na tříděný odpad. Po před-

běžné konzultaci s místními budou přesunuty 

Na kanárek a to již od prosince tohoto roku. 

Důvodem je především fakt, že tyto kontejnery 

nevíce využívali řidiči na trase Přeštice – Ne-

pomuk a proto byl kolem kontejnerů často ne-

pořádek (včetně odpadů, které nepatří do třídě-

ného odpadu) a kontejnery byly neustále plné a 

místní neměli možnost uložit svůj tříděný od-

pad. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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JSDH Horšice 

V neděli 19. 9. 2021 v pravé poledne se 

i naše jednotka sboru dobrovolných 

hasičů obce připojila k celostátní pietní akci k uctění 

památky dvou dobrovolných hasičů, kteří zahynuli 

při výbuchu plynu během zásahu v rodinném domě 

v obci Koryčany ve Zlínském kraji.  

Vladimír Náprstek 
velitel JSDH Horšice 

 
 

 
 

Odpady 

Dříve než začnu mluvit o podzimním 

svozu nebezpečného odpadu, chtěl 

bych se zastavit u odpadu komunálního. Od letoš-

ního roku platí nový zákon o odpadech, což nás nutí 

vytvořit novou vyhlášku o nakládání s odpady. V zá-

sadě máme dvě možnosti, kterým směrem se vydat. 

První varianta (do které jsme tak trochu tlačeni 

úřady) spočívá ve výpočtu poplatku na osobu, což by 

znamenalo, že čím více lidí bydlí v nemovitosti, tím 

více platí a tím mají častější vývozy bez ohledu na 

to, jestli a jak třídí nebo jestli potřebují vyvážet popel 

či nikoliv, což mi osobně připadá jako systém nemo-

tivující a nespravedlivý. Druhá varianta je modifi-

kace současného systému známek na popelnice. Zá-

sadní nevýhodou této varianty však je, že nový zá-

kon nám dovoluje tento poplatek vybírat pouze 

zpětně, což by v praxi znamenalo roční výpadek pří-

jmů za odpady do rozpočtu obce a navíc problémy 

s vymáháním poplatku v případě, že se někdo v prů-

běhu roku například odstěhuje. V současnosti hle-

dáme způsob, jak systém nastavit, aby se co nejvíce 

podobal současnému. Vše bude záležet na tom, co 

nám ministerstvo vnitra povolí. 

 

A teď již k nebezpečnému odpadu. Svozová firma 

bude nebezpečný odpad odvážet 3. listopadu, ale 

podmínky budou i kvůli novému odpadovému zá-

konu jiné než obvykle. 

❖ Občané budou na sběrné místo, které bude před 

obecním úřadem (žádáme občany, aby tam 2. a 

3. listopadu neparkovali), odkládat svůj nebez-

pečný odpad pouze v úterý 2. listopadu a to 

v čase mezi 10:00 a 18:00. Pokud bude někdo 

chtít umístit odpad v jiný čas, je třeba to předem 

domluvit se starostou. Ukládání mimo vyhra-

zená místa a mimo vyhrazený čas bude řešeno 

pokutou v přestupkovém řízení. Důvodem je 

nutnost nahlásit svozové firmě předem objem 

odpadu. 

❖ Na informačních letácích před svozem a na 

sběrném místě bude jasně vyjmenováno, co je 

klasifikováno jako nebezpečný odpad a co mo-

hou občané na sběrném místě odkládat. Odpad 

bude nutné již při odkládání roztřídit do přísluš-

ných skupin a odpad, který nespadá do žádné 

kategorie si budou muset občané odvézt zpět. 

V tuto chvíli bych chtěl upozornit na největší 

změnu a tou je, že nebudou vybírány pneuma-

tiky. Každý občan má právo (a měl by to tak 

dělat) dát zdarma své staré pneumatiky pro-

dejci, u kterého si koupil pneumatiky nové. 

❖ Léky bude možné na sběrné místo odkládat, ale 

chtěl bych všechny požádat, aby léky vraceli do 

lékárny, která je také povinna je zdarma převzít. 

Pokud budou léky uloženy na sběrné místo, 

svozová firma si za ně účtuje horentní částku, 

kterou budeme platit úplně zbytečně. 

❖ O následujícím víkendu 6. a 7. listopadu pak 

bude probíhat sběr nadměrného odpadu a to ob-

vyklým způsobem. Kontejnery budou místěny 

na návsi v Horšicích a Na kanárku v Újezdě. 

Chtěl bych vyzvat všechny občany, aby zodpovědně 

dodržovali nový systém sběru nebezpečného od-

padu, protože v případě, že vše nebude probíhat, tak 

jak by mělo, bude to znamenat v lepším případě zvý-

šené finanční náklady a v horším případě pokutu pro 

obec. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Vyplouváme do nového školního roku (obrazem) 
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