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  Slovo starosty úvodem

 Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Se zpožděním Vás zdravím v novém 

roce a přeji nám všem, aby byl lepší než ten uplynulý, což, připouštím, je laťka nízko nastavená. 

Každopádně to vypadá, že epidemická situace se stabilizuje a je šance, že to nejhorší již máme za sebou. 

Já i ostatní zastupitelé jsme v tomto ohledu opti-

mističtí a s tímto postojem jsme přistoupili k plá-

nování akcí na tento rok. 

Je to zatím pouze plán. Pokud by se nám podařilo 

překvapivě rychle dokončit plánované nové 

hřiště, rádi bychom uspořádali turnaj v malé ko-

pané a následně „zábavu“. 

V tuto chvíli již je dokončena přístavba sociál-

ního zařízení (WC) ke sportovní hale v Horšicích. 

Celá akce se zpozdila oproti plánovanému ter-

mínu. Příčin bylo několik, jednou z nich byl i pro-

blém s nedostupností stavebních materiálů na 

konci loňského roku. S dodavatelem stavby jsme 

se dohodli, že pro všechny bude výhodnější, když 

místo penále za nedodržení termínu, necháme 

firmu provést nějaké další stavební práce, které 

obec stejně plánovala udělat. 

Díky přístavbě je tak nyní u sportovní haly kapa-

citně dostačující a důstojné sociální zařízení. Sou-

časně došlo k úpravám prostor prodejny, které 

měly záměr především zvětšení prodejní a skla-

dovací plochy. Průběh stavby měl negativní do-

pad na čistotu v okolí obecního úřadu, což někteří občané 

nelibě nesli. Osobně to beru tak, že pokud je blátivo, což 

bylo, udržovat celé okolí neustále čisté je neekonomické, 

ne-li nemožné. Každopádně to můžeme společně brát jako 

přípravu. Pokud se podaří zrealizovat plánovaná centrální 

kanalizace a vodovod, stavební „nepohodlí“ se dotkne 

v principu všech částí obce. 

Aktuálně začala příprava na stavbu přístřešku před prodej-

nou potravin, který bude sloužit tomu, aby se dalo na návsi 

posedět i za nepříznivého počasí a současně bude umož-

ňovat lidem, čekajícím na autobus, aby měli místo, kam si 

mohou sednout a schovat se před deštěm nebo sněžením. 

Na přístřešek se nám podařilo získat dotaci 425 tisíc Kč, 

ale bude se muset stavět ve dvou etapách, aby byly splněny podmínky dotace. 

26.02.2022 Pouťový turnaj ve stolním tenise 

26.02.2022 Pouťová zábava - Turbo revival 

02.04.2022 Jarní úklidový den (v roce 2022) 

04.06.2022 Den dětí 

13.08.2022 Horšické hudební léto 

27.08.2022 Ukončení prázdnin 

27.08.2022 Ukončení prázdnin - večerní zábava 

05.11.2022 Lampionový průvod 

26.11.2022 Vánoční jarmark 

27.11.2022 Rozsvícení vánočního stromečku 

03.12.2022 Vánoční turnaj v šipkách 

03.12.2022 Večerní zábava 

05.12.2022 Čertovská nadílka 

17.12.2022 Vánoční turnaj ve stolním tenise 

17.12.2022 Vánoční rocková zábava 

24.12.2022 Vánoční promítání pro děti 

Jaro 2022 Zpívaná 

LEDEN 2022  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Z kroniky obce 

Všem oslavencům za uplynulé období bych chtěl popřát k jejich narozeninám všechno nejlepší, 

hodně zdraví a spokojenosti. 

červen      
Pykalová Anna (91) 

říjen    
Kohout Josef (85) 

Tisotová Jana (80) 

listopad 
Bořík František (75) 

prosinec 
Svoboda Miloslav (86) 

Vlček Václav (88) 

leden 
Staňková Marie (86) 

Janků Jiří (87) 

Opustili nás  
V uplynulém období nás k zármutku rodiny i blízkých opustili:   

Miloslava Kohoutová (79) 

Loudová Božena (92) 

Valentová Marie (87) 

Kunešová Helena (82) 

 

Projektové vyučování – Zdravá výživa 

Ve dnech 13. a 14. prosince 2021 ve škole probíhalo v rámci minimálního preventivního programu 

projektové vyučování zaměřené na zdravou výživu. Projektového vyučování se účastnily všechny 

třídy. Aktivity byly vytvořeny tak, aby žáci spolupracovali napříč všemi ročníky. Důležitá byla především 

komunikace žáků ve skupinách. První den se žáci 

dozvěděli, co je to vlastně „ZDRAVÁ VÝŽIVA“. 

Společně jsme vytvořili myšlenkovou mapu, při které 

jsme si ujasnili, co přesně do zdravé výživy patří a co 

ne. Žáci se dozvěděli o rozdělení potravin dle původu 

na živočišné a rostlinné. Důraz byl kladen na to, aby 

si žáci uvědomili, které potraviny jsou pro naše tělo 

prospěšné a proč, a naopak které jsou pro nás ne-

zdravé. Ke konci prvního dne jsme začali číst příběh 

o holčičce Otylce. Zdůvodňovali jsme si, co způso-

bilo, že byla holčička otylá. Také jsme si ale vysvět-

lili, že mnohem více záleží na tom, jaký je člověk uv-

nitř, než na tom jak vypadá. Nicméně je třeba zdůraz-

nit, že je nutné nejíst jen to, co nám chutná, ale pře-

devším to, co je zdravé. Druhý den jsme v příběhu po-

kračovali. Žáci poslouchali druhou polovinu pohádky 

formou mluveného slova. Povídali jsme si o tom, jaký 

význam má pro tělo zdravá snídaně. Říkali jsme si, 

jaké potraviny patří na zdravý výživový talíř a proč. 

V závěru žáci zpracovali získané poznatky a vytvářeli 

vlastní výživový talíř. 4. a 5. ročník v úplném zakon-

čení projektu zkoušel sestavit nákup na celodenní 

školní výlet pro sebe a kamaráda. Následně jednotlivé 

pracovní skupiny se pokusily vysvětlit postup při vý-

běru a obhájit svoji volbu z hlediska zdravé výživy. 

Myslím, že projektové vyučování se velice vydařilo. 

Opravdu musím velmi pochválit žáky za jejich spolu-

práci ve skupinách. Zejména chválím starší ročníky, 

které vedly mladší žáky ve všech aktivitách. Samotné téma bylo poměrně náročné, ale myslím si, že si děti 

odnesly důležité a nové informace. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Štychová Jana 
učitelka ZŠ 
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 Než zazvoní zlatý zvoneček 

 Přišel ten dlouho očekávaný čas vá-

noční. Krásný čas pro zastavení se a pro-

žívání mnoho krásných chvil se svými blízkými. 

Společně s dětmi v naší mateřské škole se těšíme 

z každé činnosti, při které kouzlíme atmosféru Vá-

noc. Zdobíme si prostory školky, vyrábíme dárky a 

přáníčka pro rodiče, pouštíme koledy, tančíme a zpí-

váme, pečeme vánoční cukroví, skládáme betlém 

z papíru a povídáme si o českých zvycích a tradicích. 

Prožíváme vše plnými doušky a nasáváme krásnou 

vůni Vánoc. Máme plné ruce práce, aby bylo vše 

uklizeno a připraveno pro Ježíška. V pátek 17. 12. 

2021 jsme usedly k slavnostně vyzdobenému stolu a 

za linoucího se zvuku koled jsme hodovaly, povídaly 

si, rozkrajovaly jablíčka a pouštěly lodičky ze skořá-

pek ořechů. Vánoční pohoda byla všude kolem nás a 

bylo nám spolu dobře. Než zazvonil zlatý zvoneček, 

představily děti krátké pásmo písní a říkanek, které 

od listopadu pilně nacvičovaly, a pak už jsme jen če-

kaly… Ano, Ježíšek k nám do školky opravdu přišel 

a pod stromečkem dětem zanechal spoustu dárků. Pro 

nás, dospělé, bylo tím nejkrásnějším dárkem vidět 

u stromečku rozzářená dětská očka, radost a smích. 

Na závěr bychom chtěly poděkovat paním kuchař-

kám za pomoc při organizaci a všem maminkám za 

vánoční cukroví a jiná občerstvení na náš stůl. Přes-

tože doba nepřeje společnému setkávání, pokusily 

jsme se o krátký videozáznam pro rodiče, aby se 

mohli potěšit s výkonem svých ratolestí a alespoň na 

chvilku prožít náš „školkový Štědrý den“ s námi. 

Tančilo se i tak a atmosféra byla vynikající. 

Odpady 

Jak jsem již avizoval v předchozích 

vydáních občasníku, na letošní rok 

jsme museli schválit kompletně novou obecně zá-

vaznou vyhlášku o odpadech, která bude v souladu 

s novým odpadovým zákonem. S novou situací se 

musela vypořádat každá obec a každá tak učinila 

po svém. 

My jsme se rozhodli pro systém, ve kterém se platí 

za nemovitost a každý má možnost určit si četnost 

svozů, což je systém, který se nejvíce podobá 

systému předchozímu. Jsem přesvědčen, že tento 

systém je férovější a více motivující. Většina měst 

ale i některé malé obce přistoupili k systému, kde 

se platí paušální částka na osobu bez ohledu na to, 

kolik odpadu dotyčný produkuje nebo jak poctivě 

třídí. Takový systém by byl jednodušší z hlediska 

administrace a mě a především paní účetní by ta-

kový systém ulehčil práci, ale změna by dopadla 

především na ty, kteří poctivě třídí a snaží se ak-

tivně snižovat množství produkovaného odpadu.  

Magda a Dana 
učitelky MŠ 
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Nicméně musím také připustit, že ani systém, který 

jsme zvolili není bez chyby. Protože v současnosti 

svozová firma nemá techniku na to, aby vážila 

přímo u každé individuální popelnice, kolik od-

padu je odváženo, je systém po-

staven na kapacitě nádoby (po-

pelnice). Až na to bude svozová 

firma vybavena, přejdeme na 

systém, kde každý bude platit 

přesně podle toho, kolik odpadu 

skutečně vyprodukuje, ale do té 

doby bude rozhodujícím fakto-

rem, jak často potřebujete popelnici vyvážet. 

Nový systém se může na první pohled jevit hodně 

podobný tomu dřívějšímu a my se na úřadě také 

snažíme, aby pro běžného občana vše probíhalo co 

nejjednodušeji. Rozdíly ale jsou. Tím klíčovým je 

způsob, jak se stanovuje cena za známku na popel-

nici. Dříve jsme víceméně přeprodávali (s mini-

mální změnou ceny) známky, které jsme nakoupili 

od Západočeských komunálních služeb. Nový sys-

tém takto podle zákona již fungovat nemůže. Za-

tímco svozová firma si mohla dovolit stanovit ceny 

týdenních známek nižší než očekávaný dvojnáso-

bek ceny čtrnáctidenní známky, obec nastavuje 

pouze jednu cenu, a to za kapacitu 1 litru nádoby 

na odpad. Všechny ceny za známky jsou pak do-

počteny prostým násobením a obec nesmí výsledné 

částky jakkoliv měnit. 

Než detailněji vysvětlím, jak výpočet probíhá a 

jaké ceny za známky vycházejí, musím oznámit, že 

obec stanovila cenu za jeden litr na 0,65 Kč (65 ha-

léřů), což je podle mých informací jedna z nejniž-

ších (možná nejnižší) v okolí. Důvodem, proč jsme 

jako zastupitelé zvolili takto nízkou sazbu, je, že 

jsme chtěli, aby přechod na nový systém byl pro 

občany co nejméně finančně „bolestivý“. Je však 

nutné říci, že je možné, že až příští rok vyhodno-

tíme náklady na odpadové hospodářství a porov-

náme je s příjmy z poplatků, budeme nuceni tuto 

sazbu za litr navýšit. 

Ale teď již k tomu, jak byly vypočteny ceny za jed-

notlivé známky. Základní sazba je vždy vynáso-

bena počtem svozů za celý rok a číslem 120, což je 

maximální kapacita popelnice, kterou mohou ob-

čané použít. Každý má právo použít 120litrovou 

popelnici. Pokud někdo používá 110litrovou nemá 

to žádný vliv na výpočet. 

Jak je z tabulky vidět, nejvíce je zasažena cena 

známky týdenní. Jediný způsob, jak bychom mohli 

tento rozdíl zmírnit, by bylo snížit základ poplatku 

(znovu připomínám, že máme v porovnání s ostat-

ními obcemi velmi nízký), což by se ale promítlo 

do snížení i známek ostatních a pokud budeme vy-

cházet z dlouhodobé statistiky, jaké známky si lidé 

kupují, dostala by se obec v odpadovém hospodář-

ství do ztráty. 

Je tedy na každém, aby zvážil, jestli by mu při zin-

tenzivnění třídění plastů, papíru, skla, kovů a bio-

odpadu nestačila nižší frekvence vyvážení popel-

nice. 

Poslední důležitou změnou, kterou zde chci zmínit, 

je povinnost platit poplatek. Dříve to bylo tak, že 

známku si koupil pouze ten, kdo potřeboval vyvá-

žet popelnici. Nově musí poplatek zaplatit maji-

tel každé nemovitosti. Pokud v nemovitosti někdo 

bydlí, musí si koupit jednu z periodických známek, 

které jsou uvedeny v tabulce. Pokud v nemovitosti 

nikdo nebydlí, stejně musí zaplatit poplatek ve výši 

468 Kč (0,65 x 12 x 60), který vychází z minimál-

ního základu 60 litrů na nemovitost a měsíc. 

Na závěr chci ještě zdůraznit, že ke změnám došlo 

proto, že parlament schválil nový zákon, kterým se 

jako obec musíme řídit. My jako zastupitelé jsme 

mohli ovlivnit pouze základ poplatku a ten jsme 

stanovili nejnižší možný, aniž by se obec dostala do 

ztráty. A to jsou započítány pouze náklady na svoz 

směsného komunálního odpadu. Náklady na svoz 

tříděného, nebezpečného a nadměrného odpadu 

jsou v plné výši dotovány z obecního rozpočtu. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Vánoční jarmark 

Uspořádání letošního vánočního jarmarku, který se konal o prvním adventním víkendu, v sobotu 

dne 27. 11. 2021, bylo až do posledních dnů nejisté. 

Rozhodnutí akci uspořádat bylo pro nás těžké vhledem k pravděpodobnému zhoršení epidemie COVID-19. 

 
svozů cena 2021 výpočet cena 2022 

1x týden 52 2.900 Kč 0,65 x 52 x 120 4.056 Kč 

1x 14 dní 26 1.900 Kč 0,65 x 26 x 120 2.028 Kč 

kombinovaná 40 2.400 Kč 0,65 x 40 x 120 3.120 Kč 

1x měsíc 12 1.100 Kč 0,65 x 12 x 120 936 Kč 

jednorázová 1 150 Kč 0,65 x 1 x 120 78 Kč 
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Po oslovení majitele mlýna ve Vitouni pana JUDr. 

Petra Kodla, pana starosty Ing. Stanislava Dobrého a 

paní ředitelky místní školy Mgr. Jany Tolarové jsme 

však měli jasno. U všech zazněl jednoznačný souhlas 

a s případnými opatřeními jsme se rozhodli poprat 

dle aktuální situace. Paní ředitelka navíc s nadšením 

přijala nabídku i za dětičky, které budou rády tvořit 

výrobky s vánoční tématikou. 

Rodiče se do výroby dekorací zapojili také s velkou 

chutí a vytvořili přenádherné výrobky. Dokonce se 

zapojili i další sousedé, kteří děti ve škole nemají, a 

přesto přispěli svými drobnostmi do prodeje. Každá 

rodina zhotovila své originální kousky a dohromady 

byla nabídka pestrá a jedinečná. 

S blížícím termínem se epidemiologická situace za-

čala významně zhoršovat a my s napětím sledovali 

vládní rozhodnutí. V jednu chvíli jsme dokonce za-

pochybovali a dle prohlášení vlády o zákazu konání 

„Vánočních trhů“, plánování jarmarku ukončili. Bylo 

nám to moc líto, měli jsme většinu věcí připravených. 

V této bezvýchodné situaci nám velmi pomohl pan 

starosta s panem Kodlem, kteří termín „Vánoční 

trhy“ odborně vyložili a ujistili nás, že náš jarmark je 

zcela jiná událost. To pro nás byla obrovská vzpruha 

a věřili jsme, že vše nakonec dobře dopadne. 

Akce se konala venku na dvorku za mlýnem ve Vi-

touni. Neměli jsme odhad, kolik lidí přijde. Kompli-

kovaná doba mohla případné návštěvníky jarmarku 

odradit, ale opak byl pravdou. Lidé přišli a bylo vidět, 

že si akci užívají. Zboží nám mizelo pod rukama a na 

konci dne nám zbyla jen malá hrstka.  

To byla pro nás za celý ten nejistý záměr obrovská 

odměna.  

Výtěžek, který jsme předali paní ředitelce místní 

školy činil 20 206,- Kč. To předčilo všechna naše 

očekávání a naplnilo nás to krásným pocitem. 

Soudržnost nás všech je větší, než si myslíme.  

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, 

kteří se do akce zapojili. Rodičům a všem dalším 

sousedům, kteří nám dodali krásné zboží a hlavně 

Vám, co jste přišli a svým drobným příspěvkem pod-

pořili děti z místní školy. 

Jsme rádi, že se snaha podpořit děti z místní školy a 

školky přeměnila na oblíbenou tradici. 

Lenka Krejčí 

 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 4 a 5/2021 

Čtvrté a páté zasedání zastupitelstva 

obce byla poměrně krátká a konala se 

21. července a 13. října. Na čtvrtém zasedání se ře-

šily přívalové deště, které postihly naši obec, nastí-

něna byla řešení, která by měla do budoucna snížit 

případné dopady, kdyby se podobná situace opako-

vala. Bohužel většina z těchto opatření stále není 

realizována, a to zejména proto, že nasmlouvaná 

firma, která měla práce vykonat, ani přes opako-

vané výzvy práce nezačala. Proto v současné době 

jednáme s panem Bultasem z Dolců a společně se 

nám snad podaří vybraná opatření zrealizovat 

v nejbližším možném termínu. Současně se řešila 

situace kolem obnovy požární nádrže, kterou zde 
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již nebudu rozebírat, protože tomuto tématu jsem 

se detailně věnoval v předchozím vydání občas-

níku. 

Na pátém zasedání bylo schváleno přijetí dotace na 

výstavbu sociálního zařízení u sportovní haly od 

Plzeňského kraje ve výši 380 tisíc Kč.  

Byl projednáván prodej pozemků 773/11, 13 a 14 

v k.ú. Horšice. Kupující a obec se však nedohodli 

na ceně za pozemky, a proto k prodeji nedošlo. 

V současné době je ve hře dlouhodobý pronájem 

těchto pozemků. 

Posledním bodem jednání byla výroční zpráva 

školy za školní rok 2020/2021. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce

 

Rozsvícení vánočního stromečku 

Stejně jako další obce jsme byli postaveni před nejednoduchou otázku, zda a jak uspořádat slav-

nostní rozsvícení vánočního stromečku. Pro nastínění důvodu našeho rozhodnutí zde chci uvést 

úryvek z mého projevu, který na akci za-

zněl: 

Rodina a přátelé jsou pro každého tím zá-

kladním zdrojem síly k překonání těžkostí 

života. Další oporou je pak komunita lidí, 

ve které žijeme. Proto jsou podle mého dů-

ležité akce, jako je tato, kdy se můžeme po-

tkat a připomenout si, že jsme všichni jen 

lidé, kteří mají své vlastní problémy a těž-

kosti, touhy a přání, a že ve své podstatě 

jsme všichni stejní ve své snaze najít způ-

sob, jak svůj život prožít šťastně, v klidu, 

obklopeni těmi, na kterých nám záleží, a 

kterým záleží na nás. 

To je jeden z důvodů, proč jsme se navzdory 

nepříznivým okolnostem rozhodli, že dnešní 

rozsvícení vánočního stromečku a zahájení 

adventního času chceme uspořádat naživo, 

abychom se mohli navzájem potkat a připo-

menout si, že ve vztazích se svým okolím 

není důležité vyhrát diskuzi, ale najít spo-

lečnou řeč navzdory rozdílnosti názorů. 

Na akci již tradičně zazněly koledy, které si 

nacvičili žáci místní školy a školky, nově 

za houslového doprovodu paní učitelky 

Jany Štychové, což celý zážitek ještě umoc-

nilo. Na akci se sešlo kolem stovky občanů 

a společně jsme odpočítali rozsvícení vá-

nočního stromečku a oslavili příchod ad-

ventního času. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 6/2021 

Poslední zasedání zastupitelstva 

v roce 2021 se konalo 15. prosince. 

Tradičně byl projednáván a schválen rozpočet a 

rozpočtové výhledy obce i školy na nadcházející 

rok. 

Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný, ale 

vzhledem k množství projektů, které chceme 

v roce 2022 zrealizovat, bude rozpočet v průběhu 

roku pravděpodobně změněn na rozpočet schod-

kový s tím, že schodek bude financován z přebytků 

z předchozích dvou let. 

Rozpočtové výdaje, se kterými je předběžně počí-

táno na rok 2022 (seznam není definitivní, některé 

projekty jsou podmíněny získáním dotace), jsou: 
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• dofinancování přístavby sociálního zaří-

zení u sportovní haly v Horšicích 

• nové multifunkční hřiště v Horšicích 

• řešení kotle ve škole, který v září 2022 

přestane splňovat normy 

• přístřešek na návsi v Horšicích 

• nový vrt pro vodárnu v Horšicích, protože 

stávající je již za hranicí životnosti 

• oprava poškozené střechy v Újezdě Na ka-

nárku 

• rekonstrukce návsi „Pod lípami“ v Újezdě 

• veřejné osvětlení a komunikace u rybníka 

v Újezdě 

• protipovodňová opatření 

Pro rozpočet školy se počítá se stejnou částkou jako 

v přechozích letech, tj. 600 tisíc Kč. Společně s ve-

dením školy budou řešeny potenciální úspory 

v provozu a pokud by se v průběhu roku ukázalo, 

že například kvůli rostoucím cenám energie by pří-

spěvek obce na provoz školy byl nedostačující, za-

stupitelstvo obce je připraveno tento příspěvek 

operativně navýšit, protože udržení provozu-

schopné školy v obci byl, je a bude prioritou. 

Kvůli dotaci na rekonstrukci návsi v Újezdě 

byl aktualizován strategický plán obce. Ten 

by si zasloužil celkovou revizi, ale domní-

váme se, že by ji mělo provést až nově zvo-

lené zastupitelstvo na konci letošního roku. 

Aby se zjednodušila pozice starosty při zís-

kávání dotací pro obec, kdy někteří poskyto-

vatelé dotací trvají na schválení přijetí do-

tace zastupitelstvem obce, zmocnilo zastupi-

telstvo starostu k získávání takovýchto do-

tací do obecního rozpočtu. 

Byla přijata obecně závazná vyhláška 

3/2021 o místním poplatku za odkládání komunál-

ního odpadu z nemovité věci. Tímto tématem se za-

bývá samostatný článek v tomto čísle. 

Zastupitelé schválili pořízení kamerového systému 

v obci, což má dva cíle: 

1) Řešení neukázněného chování některých ob-

čanů zejména při ukládání odpadů. Kamerový 

systém by měl pomoci řešit následující situace: 

• ukládání nebezpečného odpadu na 

stanoviště až po svozu nebo na 

místo, které k tomu není vyhra-

zené 

• ukládání nadměrného odpadu ve-

dle kontejneru, který už je plný 

• ukládání věcí do kontejneru na bi-

oodpad, které tam nepatří 

• krádeže konví ze hřbitova 

• zaplňování kontejnerů na papír ne-

rozloženými velkými krabicemi 

• odkládání nehřbitovního odpadu 

do kontejnerů u hřbitova  

• atp. 

Víme, že se tak nechovají všichni občané, a je 

možné, že hříšníky nejsou místní občané. V tuto 

chvíli však při řešení těchto situací nemáme 

téměř žádnou možnost zjistit, kdo je za daný 

problém zodpovědný. 

2) Zajistit bezpečnost na vybraných místech (okolí 

školy, okolí hřbitova, náves Horšice). V sou-

časné době nevnímáme zvýšenou rizikovost 

těchto lokalit, ale chceme jednat preventivně, 

aby tyto lokality zůstaly bezpečné i do bu-

doucna. 

Kamery tedy budou v Horšicích na návsi, u hřbi-

tova, u školy a v Újezdě Na kanárku (stanoviště tří-

děného odpadu). Tyto kamery budou fungovat 

pouze v záznamovém režimu, nikdo u nich nebude 

sedět a aktivně sledovat, co se děje. Pouze v pří-

padě, že dojde k nějakému problému nebo na vý-

zvu Policie ČR budou tyto záznamy poskytnuty, 

aby byl dohledán viník. 

Jediná kamera, která bude aktivně propojena s mo-

nitorem, bude kamera v chodbě obecního úřadu. 

 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Vánoční turnaj ve stolním tenise

V sobotu 18. prosince proběhl ve sportovní hale 

v Horšicích vánoční turnaj ve stolním tenise. Ač-

koliv doba pro konání akcí je složitá, konal se celý turnaj za 

dodržení epidemiologických opatření, a navíc se každý účast-

ník musel podrobit antigennímu testu. 

Turnaj byl z pohledu účasti celkem úspěšný. Zaregistrováno 

bylo celkem 12 hráčů. Hrálo se na dvou stolech ve dvou sku-

pinách, systémem každý s každým. Ze skupin postupovali 

první čtyři hráči do pavouka, z kterého poté vzešlo celkové 

umístění. Celé odpoledne se neslo v pohodové atmosféře. 

V rámci turnaje bylo jediné negativum, a to absence diváků. 

Akce skončila okolo sedmé hodiny vyhlášením 

nejlepších osmi hráčů, kterým byly předány 

věcné ceny.  

Děkuji všem účastníkům za příjemně strávené 

odpoledne a v roce 2022 se budu těšit na Vaši 

účast znovu ať již na pouťovém turnaji o pohár 

starosty obce nebo na vánočním turnaji. 

      Pavel Vránek 
zastupitel obce 

Nový rok je tu 

Měsíc leden jsme zahájili novoročním posezením s občerstvením. Děti vyprávěly o prázdninách 

a dárcích, které jim přinesl Ježíšek, nechyběly ani soutěže, hry a tanec. S blížícím se dnem Tří 

králů, jsme si povídali o tradicích tohoto dne a malovali obrázky. 

Vyráběli jsme ptáčky, čepičky a brusle. V prosinci si děti vy-

zkoušely šití srdíčka, které všechny velice bavilo a přály si tuto 

činnost zopakovat. Na leden jsem si tedy připravila náročnější 

úkol, a to v podobě šití medvídka. Děti nevěřily, že by mohly 

něco takového zvládnout, ale výsledkem překvapily nejen sebe 

ale i mě. Dalším povedeným výrobkem bylo kolo z cédéček, 

klacků a vlny. Vánoční čas byl u konce, proto jsme uklidili vá-

noční stromeček a výzdobu. Provedli jsme velký úklid třídy, za-

lepili roztrhané krabice od her a také roztřídili lego. Všichni žáci 

se aktivně zapojovali při všech činnostech. Děti se velice těšily 

na zimní dovádění ve sněhu. Sněhové nadílky jsme se bohužel 

nedočkali, a tak jsme museli vymyslet jiné aktivity. Čistili jsme 

potůček, stavěli můstek, hráli různé hry na loukách a pozorovali 

nutrie u rybníka. Když nám počasí nedovolilo jít ven, hráli jsme 

hry v tělocvičně nebo ve třídě. 

 Mariya Mukan 
školní družina 
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