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Slovo starosty úvodem
Milí čtenáři!
Někde jsem slyšel, hned po náhlém
ochlazení v počátku posledního
červnového týdne: " ... a léto skončilo!"
Tak za prvé tomu nevěřím, protože
právě 21. června léto začalo a za druhé
přichází právě ono období prázdnin a
dovolených, které k létu neodmyslitelně
patří. Kdo si pamatuje propršené
července z mnoha roků zpětně, tak se
asi ani nediví. Zkrátka je nám třeba
letošní počasí méně nakloněné, než
bychom si přáli, ale život jde dál. Tak
např. oslava k 90-ti letému výročí
ČMMJ, spojená s připomínkou 50.výročí
sdružení myslivců v Horšicích a akcí
pořádanou místním SDH ke dni dětí v
sobotu 8.června tr., proběhla za
nádherného počasí, byť kalendář a
pranostika na ten den, nepředpovídaly
nic dobrého - bylo přece sv.Medarda a
jak se říká: "Medardovo kápě ... "
Nemohu si odpustit dvě zásadní
poznámky ke konání zmíněné
společenské akce: Je mi dobře známé,
že se ozvaly hlasy, které vyzývaly k
bojkotování plánované oslavy, což bylo i
na tzv. sociální síti .facebook"
proklamováno neopodstatněnou výzvou
přímo odstrašující z případného nedo-
držení hygieny v prostorách školy, hluku
a celkového znečištění - třeba trávníků
apod. Tak na adresu těchto spiklenců:
Miláčkové - nevyšlo vám to! I když jste
zviklali možná i paní učitelky z MŠ, které
se oslavy bez omluvy nezúčastnily. (
pozn.: Nevím kdo je nabádá k

několikaleté neúčasti při štědrovečerním
zpívání školáků před budovou Obecního
úřadu!) Takže - vše proběhlo dne
8.6.2013 v areálu naší školy pod
dozorem na zachovávání všech pravidel
společenského chování i dodržování
hygienických zásad! Zúčastnění hosté
jako byl starosta Města Přeštice pan
Mgr.Antonín Kmoch s místostarostou
panem Mgr. Janem Koniqsrnarkern,
historikem a fotografem panem ing.
Jiřím Bělem, spisovatel Ota Bouzek,
představitelé Oblastního mysliveckého
spolku p. Hraběta a další - pokud vím -
neshledali žádné závady ani v chování
ani hygieně. Ba právě naopak kvitovali
organizaci i průběh celého slavnostního
odpoledne a tanečního večera. Vyu-
žívané prostory byly následně uklizené
a vyde-sinfikované! Za to jsem ručil
osobně! A na adresu oněch - paniku
vyvolávajících: Hlavně dávejte pozor na
to, kde se vaše děti pohybují event.
válejí pod vaším dohledem (nebo bez
dohledu) např. na hřišti, na Hůrce, u
pošty, v trávě na Kanárku v Újezdě
apod. Druhá poznámka je adresována
naší Mateřské škole. Vidím jako
chvalitebné, že se uskutečnila připo-
mínka 40-ti letého trvání MŠ v Horšicích
- ale?! Nepochopil jsem, proč se konal
den otevřených dveří s dětskou
besídkou v MŠ o týden později - po
konání myslivecké akce spojené s
oslavou MDD. Avizoval jsem, aby se
vše zorganizovalo dohromady -ovšem



oslavičku v MŠ. Ale! - k mému údivu
stála před školou čtyři auta a jedno z
posledních dítek opouštějících hlavní
vchod školy byl malý Martínek-
(Vietnamec) na něhož před školou
čekali rodiče. Bylo po slávě! Dovnitř
jsem tedy zbytečně nešel. Byl jsem
zklamaný. Sestávala-li oslava z
prohlídky školy, pak namítám, že
prohlídnout si areál, bylo veřejnosti
umožněné i v předchozím týdnu (v
sobotu 8.6.) a krom toho jsou v průběhu
školního roku dny otevřených dveří.
Trvala-Ii besídka max.20 minut, pro
pouhou hrstku návštěvníků, pak
nechápu, proč nemohla být předvedena
při oslavě myslivců a na dětském dni,
kde se zúčastnilo na 200 hostů. Také

jsem se proto MŠ neomluvil a je to 1: 1.
Závěrem-bez dalších invektiv. Osobně
mám horšickou školu i MŠ rád, ale
patrně to ještě někomu dostatečně
nedochází! A to je mi tedy skutečně
hodně líto! Chci závěrem popřát všem
dětem hezké prázdniny, aby je netrápilo
špatné počasí a mohly si užívat léta tak,
jak si přejí. Zaměstnancům ZŠ a MŠ
chci poděkovat za dosavadní práci a
prázdninové a dovolenkové období
nechť jim poslouží k načerpání nových
sil. Všem našim občanům i čtenářům
tohoto Občasníku Horšicko přeji
především pevné zdraví, klid a pohodu
v životě a stále nezaujaté a rozvážné
konání. Starosta obce Miroslav Čepický

Zuzanka Vondrovicová :
*"To byla tedy noc .."/po odpolednímodpočinku/
*/když si obouvalana bosénohybačkorky/: "Mně je
to příjemné na ty hambaté nohy."."
*"Já až budu velká, tak si taky koupím pindíka."
*"Mně dneska řízla kopřiva!"
*"Paní učitelko, dneska mně musíte oblíkat,
protože mám čtyři vrstvy."

Tomášek Voráček:
*"Když naprší a uschne, tak je duha."
* "Já jsem byl vyšupat babičku a dostal
jsem dvě stovky, tak si můžu koupit dvě
hračky."

Martínek Skála: "Já už jsem velkej a
chodím do Albu." ( Albert )

Verunka Hrubá /při stlanípostýlek/na HonzíkaHrdličku:.Honzí, ty to neumíš ustlat, ty jsi úplnej chlap."
* ,,Až se mamince z bříška vyklube miminko, tak se za ní pojedeme podívat."
*"Můj tatínek je ťuňťa, on mně zapomněl vzít boby."
*0 těhotné mamince: "Mamince bolí ve střevech, protože ten Tomášek se tam pořád kutálí."
*si nemohlavzpomenoutna slovopomlázka:"To je ten provázek, jak nás s ním kluci hodujou."

Honzík Náprstek:
*"Já jsem byl tak tichý, že mě neslyšelo
ani kousek České republiky."
*"My jsme si z útulku vzali koťátko. Je
mu ještě nula let."

Jakoubek Bořík: "Mně od toho běhání bolí srdce."

Magda/énka Farkašová: .Našl Terezce
vypadl zub a mně vypadne až v pondělí."
*"My jsme s tatím sáňovali na lyžích."

Barunka .Janečková.: "Já jsem se potopila s
nosem i bez nosu." (v bazénu)

Honzík H.: "Paní učitelko, já jsem se
r--M....1.a-rt-in-O-.:-..-K-dv-ž-n-e-b-u-d-u-m-í-to-a-s-tu-n-a-z-ub-v-.-ta-k-o-ů-id-u-oo-o.Lbe-vd-ě-?-""""'"přespal." (dlouho spalpoobědě)
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komlnlck6 práce
revize komlnil

tel.:802 841 928

:M.í{ušeŠyírková - MASÁŽE
- SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

(masáž celého těla)
BREUSSOVA (přímá masáž těla
třezalkovým olejem)
REIKI TERAPIE (kompletní ošetření
energií reiki, včetně harmonizace čaker)

http://masaze-spirkova-kbelnice-23.webnode.cz
608 778 355 KBELNICE 23



Mťlj oblíbený večerníček
Žáci 1. - 5. ročníku se zúčastnili v měsíci dubnu
výtvarné soutěže s názvem " Můj oblíbený
večerníček.". Tuto soutěž pořádala Městská knihovna
v Přešticích a KKC Přeštice. V pondělí 20. 5. 2013
přijely zástupkyně z' MK a KKC předat ceny nejlepším
malířům. A jaké bylo umístění:
3. místo - Lucie Náprstková - Víla Amálka,
6. místo - Karolína Dražská - Křemílek a
Vochomůrka, 7. místo - Dominik Trhllk «

Pat a Mat, 10. místo - Filip Hodan -
Rumcajs a Manka***Filip Hodan*** ještě
obdržel 3. místo v kategorii "Cena diváků".
Všichni jmenovaní obdrželi krásné knihy a
samozřejmě diplom. Všem účastníkům a výhercům
blahopřejeme!! !

tř. učitelka 4. a 5. roč Jana.Tolarová

Pálení čarodějnic
Tuto oslavu si užili žáci ze školní
družiny již tradičně dne 30.4. na
školní zahradě. Dívky ozdobily
barevnými fá-bory z krepového
papíru jabloň - májku. Chlapci
mezitím připravili ohniš-tě a dívky
- čarodějnice mohly začít plnit
čaro-dějnickou zkoušku - ohniště
přeskočit. Všem čarodějnicím se to
povedlo a tak jsme mohli oheň
zapálit a opékat špekáčky. Při ohni
žáci vyprávěli různé příběhy, vtipy
a zpívali písně. Odpoledne se nám
vydařilo a žáci už spěchali domů,
aby nezmeškali stavění májky na
návsi.

Sylva Seidenglanzová

Pohádkový les
Jak už se u nás ve školce stalo
tradicí, připravila si pro nás školní
družina pod vedením p.učitelky Sylvy
Seidenglanzové, cestu do "Pohád-
kového lesa". Děti se před cestou
posilnily vydatným spánkem a osvě-
žily se melounem. Sluníčko jim přálo,
a tak se mohly vydat na cestu. V cíli
na děti čekalo milé překvapení - víla,
indián, Bílá paní, beruška i král.
Všechny tyto pohádkové bytosti měly
pro děti připravené úkoly, za které
děti dostávaly sladkou odměnu. Na
závěr nechybělo ani společné foto.
Celé odpoledne si děti velice užily a
zakončily ho svačinkou na zahradě
školy. Jarka Jeslínková



HURÁ PRÁZDNINY
V MŠ Příchovice proběhl pořad "Hurá prázdniny". Děti se při něm hezky vyřádily. Soutěžily,
zpívaly, tančily, ale vznikala i nová přátelství mezi novými kamarády. Společně s mateřskou
školou jezdíme i na plavání do Klatov a v letošním roce jsme naše kamarády pozvaly do naší
Mateřské školy v Horšicích na "Putování s krtečkem za pokladem". Už se na ně moc těšíme.

Jarka Jeslínková

zoo oL~ Vl,.t'P~áticVZš
Pod tímto názvem se skrývalo jednodenní projektové vyučo-vání, které se uskutečnilo
v pátek 7. 6. 2013. Zvláštností tohoto projektu bylo, že při něm poprvé spojili své síly školáci
s dětmi naší mateřské školy. Velcí i malí namíchaní do jednotlivých skupin plnili nejprve
různé vědomostní úkoly: mladší děti skládaly obrázky zvířat z puzzlů, vybar-vovaly obrázky
zvířat, pozná-valy zvířata podle stínů, třídily zvířata na ta, která žijí na farmě a v ZOO. Starší
žáci využili svých znalostí, ale i dovedností vyhledávat v encyklopediích a na internetu
k vyplňování náročnějších úkolů v pracovních listech. Veškeré úkoly plnili všichni s velkým
nasazením, obdivuhodná byla soudržnost skupin, což se zvláště projevovalo ve vzájemné
pomoci, především však těm nejmladším. Nejvíce se všichni vyřádili při druhé části projektu,
která proběhla venku na hřišti. Zde si děti vyzkoušely nejrůznější pohybové aktivity: skákaly
z místa jako klokani, běhaly rychle jako zebry, napodobovaly chůzi tučňáků, nosily kamaráda
na zádech jako velbloudi, jako lvi lovily kořist házení obruče na figuranta .... Tento den si
skutečně všichni užili. Nešlo při
něm až tolik o body a výsledky,
ale aby děti učily vzájemně
spolupracovat a pomáhat si. A to
se myslím zdařilo. V tomto
směru byli všichni vítězové.

Blanka Velkoborská

MŠ a ZOO olympiáda"
Tak zněl název jednodenního
projektu naší základní školy,
kterého se poprvé zúčastnily i
děti z mateřské školy. V pátek
7.6.2013 jsme se sešli ve školní
družině, kde byli všichni
seznámeni s organizací celého
dopoledne. Žáci měli na starosti
.rnateřáky" a byli rozděleni do skupin. Každá skupina měla v názvu zvíře ze Zoo. Celý projekt
měl dvě části. První část probíhala ve třídách a byla vědomostní. Děti ve skupinkách plnily
zadané úkoly, při kterých se také učily spolupracovat, radit si a pomáhat. Ve druhé části jsme
se přesunuli na hřiště, kde se zdolávaly zvířecí disciplíny. Děti skákaly z místa jako klokani,
běhaly rychle jako zebry, napodobovaly chůzi tučňáků, po kamenech přecházely řeku plnou
krokodýlů, přemisťováním kamaráda na zádech si vyzkoušely, jaké je to mít dva hrby jako
velbloudi a spoustu jiných pohybových činností. Jako každá olympiáda i ta naše Zoo
olympiáda měla medaile, diplomy, ale i hymnu, v našem případě .Chňaplk maličký krokodýl",
kterou jsme si na závěr všichni zazpívali. A kdo byl vítěz?-Vítězové byli všichni, kteří se této
Zoo olympiády zúčastnili. Dana Řihošková.

Jak jsme slavili Den dětí
V pondělí 3.6.2013 jsme v naší mateřské
škole oslavili Mezinárodní den dětí. Bohužel
nám počasí, jak je tomu již třetí rok, opět
nepřálo, proto jsme museli zvolit náhradní
variantu. Soutěže, které byly připraveny,
probíhaly v tělocvičně. Také táborák díky

vydatnému dešti se venku nekonal. Ale na
vuřtech si děti stejně pochutnaly. Ne však
opečených na ohýnku, ale v troubě. Myslím,
že tento den si děti beztak užily a v příštím
roce nám snad bude přáno lepší počasí.

Dana Řihošková



Pohádková chalupa v Mlázovech
Ve středu 12.6.2013 se děti z MŠ
Horšice a MŠ Příchovice vydaly na
výlet do Pohádkové chalupy
vMlázovech u Kolince, kde se zabyd-
lely šumavské pohád-kové bytosti.
Pan Milan Poláček, který tento ráj pro
děti založil před třemi lety, nás provedl
celou říší, kde jsme obdivovali
jednotlivé expozice výstavy. Děti
mohly vidět skřítčí pilu, pekelnu,
vodnickou ku-chyň s celou
hastrmanskou rodinou a spoustu
dalších postaviček, např. vílu Šumavu, ~c:~~~~~~~Ij~~
Šumavouse, pohádkové muzikanty, P

permoníčky a mnoho jiných skřítků. Ve
venkovním areálu si děti prošly Rarášovu stezku, kde bylo mnoho k vidění, ke hraní i
potěšení. Výlet se nám vydařil a do skřítčího obydlí v malé pohádkové rezervaci u Šumavou
se se určitě někdy vrátíme.
Dana Řihošková

Putování s Krtečkem
Naší mateřskou školu navštívili kamarádi z
Příchovic. Přijeli už brzy ráno, aby si mohli s
našimi dětmi společně pohrát. Po svačince
horšické děti odešly značit trasu šipkami a
fábory a ukrývat různé úkoly. Přichovické děti
zase hledaly správný směr cesty a plnily
spoustu úkolů, které se týkaly Krtečka a jeho
kamarádů. Cíl cesty byl u nás na školní
zahradě. Všichni hledali ukrytý poklad, který
střežil velký plyšový krtek.Radost byla na
dětech vidět, když poklad objevily a společně
si ho rozdělily.Bylo to krásně strávené
dopoledne, kdy nám přálo i sluníčko.

Na letišti v Líních
I v letošním školním roce se nám podařilo společně
se základní školou nahlédnout do tajů vojenské
záchranné služby v Líních. Pod vedením bývalého
leteckého pilota Františka Lukeše se děti dozvěděly
spoustu zaj ímavého o leteckých záchranářích,
helikoptérách a pilotech stíhaček. Bylo to velice
poutavé a zajímavé vyprávění spojené
s videoukázkami. Děti si mohly helikoptéru
prohlédnout a nasednout na místo pilota. Na závěr
dostaly křídu a vyzdobily letištní plochu malbou
helikoptér. Odnesly si nejen drobné dárky, ale
určitě i velký zážitek.

Jarka Jeslínková

Krásná ,,40"
Před 40-ti lety se v Horšicích prvně otevřela budovu školy, zavzpomínat nad fotografiemi
mateřská škola. To jistě uznáte, že stálo za a v klidu posedět a popovídat si při
oslavu. Děti předvedly taneček, zazpívaly malém občerstvení. Jen nás trochu
písně, předaly malé dárečky a všem mrzelo, že si nikdo z obecního úřadu,
popřály jen to dobré a hodně zdravíčka. C\ n pod který škola patří, nenašel chvilku,
Pozváni byli všichni bývalí zaměstnanci ~ W' aby mateřské škole popřál hodně zdaru
školky. Mohli si prohlédnout celou a do dalších let školku plnou dětí.

Jarka Jeslínková

ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA
V pátek 21.6.2013 se děti z mateřské školy vžily do rolí sportovců a plnily různé sportovní
disciplíny školkové olympiády. Naši malí sportovci závodili na koloběžkách, skákali do dálky,
měřili své síly ve skoku v pytlích a házeli míčkem do dálky. Během sportovního dopoledne
nešlo o vítězství, ale o pohyb a společné zážitky. Všechny děti se moc snažily, vzájemně si
fandily, radovaly se z úspěchu. Kdo zvítězil, není důležité, medaile si zasloužili všichni.
Velikou tečkou za školkovou olympiádou byl dlouho očekávaný táborák s opékáním vuřtů.

Dana Řihošková



V pátek 17. května se žáci
ze školní družiny převlékli
do kostýmů pohád-kových \
postav a vydali se na
místní obecní hřiště, aby
zde připravili soutě-žení
pro děti z MŠ. Po přípravě
stano-višť se princezny,
víly, indiáni, Beruška a jiné
pohádkové postavy
schovaly za stromy, a
čekaly na příchod dětí
z MŠ. Když se děti pomalu
přiblížily, na vyzvání hlasitě
zvolaly "Skřít-kové
z pohádky, ukažte se!" a to
už se pomalu začaly
ukazovat pohádkové
postavy . V první chvíli si někteří ani neuvědomili, že jsou to jejich starší kamarádi. Pak
pohádkové bytosti vyzvaly děti k plnění úkolů, jako házení míčkem do kruhu, poznávání
zvířat a jejich mláďat, poznávání rostlin, nošení míčku na pálce a ještě mnoho dalších úkolů.
Děti si s úkoly hravě poradily a nakonec byly odměněni malou sladkostí. Po ukončení akce
jsme se všichni společně vrátili do školy.

Sylva Seidenglanzová

Besip
Už se stává tradicí, že nenavštívíme dopravní hřiště v Blovicích, když je krásné počasí a sucho, ale
když leje jako z konve a je zima jako v lednu. Tak tomu bylo i toto pondělí 3. 6. 2013. Ráno v 8, 00
jsme s dětmi odjeli do Blovic, kde na děti čekaly testy z dopravní výchovy, různé dopravní situace,
které si mohli žáci prohlédnout na videu. Starší žáci plnili řidičské zkoušky cyklisty a mladší si
zopakovali všechny dopravní značky. Protože nám počasí nepřálo, vyzkoušely si děti jízdu zručnosti
na dopravním hřišti jen částečně a krátce. Nikomu to však nevadilo, protože škola nebyla a všichni si
to užili. Jana Tolarová

S Asterixem a Obelixem na
farmě
V pátek 31. 5. 2013 jsme i přes nevlídné
počasí vyrazili na školní výlet do Újezda
nade Mží. Hned, jak jsme vysedli z
autobusu, přivítal nás gal Asterix ve
svém originálním oblečení. Po chvilce se
na nás přišel podívat i Obelix, typický
svou zavalitou postavou. Obelix se stal
také průvodcem II. skupiny, tedy 4. a 5.
ročníku a Asterix průvodcem I. skupiny,
tedy 1. - 3. ročníku. Všichni jsme se
rozutekli na farmu a tady řešili indicie,
které nám zadávali naši vedoucí. Na
farmě jsme se mohli seznámit s mnoha

zvířaty, které jsou nám neznámá. Například s pštrosem, velbloudem, různým typem kura
domácího, křepelkami. Naši průvodci byli velkými znalci celého hospodářství, vyprávěli nám
mnoho zajímavých věcí, třeba jak rozklepnout pštrosí vejce, jak dlouho vydrží v lednici, jak
poznáme, že ve vejci je mladé kuře. Ale určitě se nemýlím, že asi nejvíce se všem líbily kozy
a oslíci, kteří na děti hýkali a mečely tak hlasitě, že jste to možná mohli slyšet i vy v
Horšicích. Celý učitelský sbor měl z této akce velké obavy, ale myslím si, že vše dopadlo
výborně, nezmokli jsme, líbilo se nám a domů jsme se vrátili v pořádku.

Hurá prázdniny

Jana Tolarová tř. učitelka 4. a 5. roč



Krásný den ve Fischbachu
14. června odjeli žáci 3., 4. a 5. ročníku
do málotřídní německé školy ve
Fischachu, se kterou nás pojí dlouholeté
partnerství. Tentokrát se vše vydařilo na
jedničku. Pan řidič autobusu nikde
nebloudil, takže jsme dorazili do
Fischbachu na čas. Přivítání bylo opět
příjemné a po vzájemném předání dárků a
prohlídce školy se naše i německé děti
rozeběhly za krásného slunného počasí
po školním hřišti. Někteří hráli fotbal, jiní
se pokoušeli napůl anglicky, napůl česky
či nohama rukama dorozumět, další si
vyráběli symbol školy - rybu. Po dobrém

obědě na nás čekalo překvapení. Naši hostitelé nám připravili odpoledne v zábavním parku
nedaleko Chamu. Děti byly rozdělené do smíšených česko -německých skupin po šesti vždy
s jedním dospělým, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost v tak rozlehlém areálu. Aby to
děti neměly tak jednoduché, musely vyhledat číslo atrakce a splnit vždy jeden úkol- německé
děti se pokoušely přečíst česky napsanou větu, české děti německou - a pak hurá na atrakce.
A že jich bylo. Největší úspěch sklidily atrakce na vodě, pak ruské kolo a závěrem odpoledne
se uskutečnila obrovská bitva na dvou pirátských lodích, kdy z děl na lodích po sobě stříleli
"piráti" molitanovýrni míčky. Domů se nám moc nechtělo, ale čas se naplnil a my odjížděli
s pocitem krásně prožitého dne. Pedagogický dozor byl zajištěn Janou Tolarovou a Pavlou
Nohavcovou, tlumočila Jana Kabourková z Plzně.

Pavla Nohavcová
LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Bylo skvělé se po roce opět vydat na letiště Samozřejmě, že nesměla chybět ani
do Líní, kde nás opět mile přivítali důkladná prohlídka strojů. Ale dostat se do
pracovníci LZS Líně. Děti byly unešené kabiny pilota není vůbec jednoduché, nebo
z těch obrů, tedy helikoptér, které slouží nasadit si přilbu se sluchátky.Vše jsme si
převážně k záchranářským účelům. vyzkoušeli a prohlédli. Čekalo na nás i
Nejdříve jim byla předvedena instruktáž o překvapení v podobě plakátů, řezátek a
samotných strojích, posléze přímo o létání a jiných upomínkových předmětů. Moc
záchranných akcích. Vše jsme mohli prožít děkujeme všem, kteří se nám tak věnovali a
přímo z kabinky pilota, ale i z pozice diváka. těšíme se, že je zase brzy navštívíme

Jana Tolarová třídní 4. a 5. ročníku.

CESTA DO HLUBINY
V týdnu od 10. 6. - 13. 6. 2013 se ve 4. a 5. ročníku konalo projektové vyučování na téma
"CESTA DO HLUBINY". Děti se rozdělily do 4 skupin pod různými jmény z dob pravěku.
Každý den zapisovaly tzv. BADATELSKÝ DENíK, kde vyjadřovaly své dojmy a
zážitky z předešlého dne. Celý projekt nás přenesl do starohor, prvohor,
druhohor ... V každé z těch dob jsme plnili určité úkoly, jak zábavné, tak i
na vědecké úrovni. Jen si zkuste nakreslit a pojmenovat všechna
geologická období a všechny rostliny a živočichy, kteří zde žili! Zvládli
jsme i namalovat typické živočichy té dané doby, nářadí a nástroje,
které se používaly a nesmělo samozřejmě chybět ani typické oblečení
dřívějšího člověka. Poslední dny jsme si užili i venku, kde jsme lovili mamuta, slepici, stříleli
z praku, luku a oštěpem. Samozřejmě, že nesmělo chybět velmi náročné rozdělávání ohně.
Celý týden jsme si opravdu užili. Těšíme se na další.

Jana Tolarová



tka"
Pěknou

cestičku,
vozovku,

místní komunikaci
atd., by chtěl mít ke svým vratům
nebo ke vchodu snad každý. A proč
by také měl jezdit a chodit blátem
nebo ve výmolech? Souhlasím na
100%! Každý (pozn.: tedy pokud
řádně pracuje) je plátcem daní tomuto
státu a potažmo i obci a zpětně
požaduje nějakou protislužbu. Jsou
ale také takoví občané, kteří své obci
dávají poněkud více je to
různorodou prací ve spolcích,
přiložením rukou k dílu na veřejných
akcích apod. Je tedy patrné, že
takovíto lidé jsou někdy poněkud
upřednostňováni v jejich oprávněných
požadavcích - tedy je jim podle
možností obecní kasy splněno jejich
přání, tužba po lepším prostředí nebo
právě po bezprašné a zpevněné
komunikaci.
Nemůže se divit ten, kdo má k dění v
obci negativní přístup. Nemůže se
divit ani ten, kdo požadavek sám
nepodá. Z hlediska veřejného zájmu
to vypadá tak, že je spokojený se
stavem takovým jaký právě je a
nehodlá pro jeho změnu nic udělat -
dokonce ani podat žádost se mu
nechce, anebo se mu to zdá být
zbytečné, protože podle jeho názoru -
je na zastupitelstvu obce v čele se
starostou, aby jeho požadavky
alespoň tušili a jimi se zaobírali. V
mnohých případech zastupitelé znají
celou řadu problémů, ale uznejte, že
je zároveň dostatek jiných záležitostí,
mnohdy důležitějších nebo nalé-
havějších, termínově omezených
apod., které musí být upřed-
nostňované. Další úlohu ve všech
věcech sehrávají finance, kterých má
obec na každý rok pouze omezenou

kvótu a nechce-li se zadlužovat u peněžních
ústavů, musí hospodařit s tím co má na jednotlivé
kapitoly obecního rozpočtu. Takže nyní zpět k
názvu článku - asfaltka. Komunikaci takto
nazvanou si také představuje každý po svém.
Rádoby hladký uválcovaný povrch na úrovni
silnice I.tř. si můžeme představit- bohužel -
jedině tak u našich západních sousedů v
Německu nebo Rakousku. U nás je to nikoliv
poněkud - nýbrž zcela - jinak!!! Nemůžeme si
dovolit pěknou asfaltku ke každé osamocené
chalupě tak jako je to ve jmenovaných státech.
Zkrátka na to nemáme peníze! Také je to o tom, s
čím právě v dané době pracuje firma, která pro
nás silnici udělá s ohledem na náš rozpočet.
Právě proto nemá každý cestičku stejně kvalitní!
Ale právě proto, že už jí má, měl by si toho vážit a
být rád, že v pořadí zaasfaltovaných komunikací
nebyla ta k němu vedoucí, odsunuta zase někam
na poslední místa. Tolik na vysvětlenou všem,
nejen naposledy uspokojené rodině Drábových v
Újezdě. Na řadu se samozřejmě postupně
dostanou i cesty v Horšicích, zejména od
Hejlových směrem k Vachovcovi a část
komunikace k Luhu (pod Doubky). S jak vysoce
kvalitním nebo nekvalitním asfaltovým povrchem
to bude - to se nedá uhádnout ani při samém
pokládání povrchu. Pamětníci snad nezapomněli
na prašné cesty z Příchovic či do Újezda a do
Kbelnice, mezi Radkovicemi a Kucíny, do Zálesí
a další a další. Nedávno jsme u piva
zavzpomínali na smrdutou papírenskou emulzi,
kterou se prašné cesty v létě kropívaly. Po vsi
tekla močůvka z chlévů v otevřených příkopech u
cest. Já vím - to bylo! Dneska jsme dál - ale
nejsme tam, kde bychom si přáli být a kde jsou
naši západní sousedé. A tak si myslím, že když to
nejde za současných možností jinak - především
tedy lépe - buďme rádi za to, jak to je a hlavně si
toho dokažme vážit. V našich obcích nejsme na
tom v zásadě úplně tak špatně, aby si vše
zasloužilo jen kritiku a pomlouvání. A zejména
pak od těch, kteří už toho pro všeobecné blaho
"tolik napráskali!"

Mír.Čepícký starosta obce

Několik slov starosty SDH Horšice
Sbor dobrovolných hasičů v Horšicích zdraví všechny spoluobčany z Horšic a okolí.

Nejprve se chceme omluvit, že jsme vám v minulém Občasníku nepoděkovali za pomoc a
účast na všech našich pořádaných akcích.
Dne 6. 4. 2013 řada z vás přišla na pořádanou brigádu při úklidu hřiště v Horšicích.

Provádělo se ořezávání stromů, kde větve v mnoha případech sahaly až k zemi. Dále se



Dokončení .Několik slov starosty SDH Horšice"

provádělo vyhrabávání staré trávy a některých odpadků, např. skla, plastů, papíru apod. Po
skončení úklidu hřiště byla odměna .opékáni vuřtů a občerstvení". V tento den se sešlo
na brigádě celkem 15 hasičů a nehasičů + 3 děti. Toto hřiště chceme nadále využít na různé
akce. V letošním roce se tomu moc nedaří s ohledem na počasí, kdy stále pršelo. Hřiště
jsme uklidili nejen pro nás hasiče, ale hlavně pro mládež, která se zde schází. Byli bychom
rádi, kdyby každý, kdo na hřiště přijde, udržoval pořádek.

Dne 13.4.2013 jsme pořádali akci .zabijačkové hody". Vzhledem k tomu, že v Horšicích
nejsou vhodné prostory kde tyto
zabijačkové hody usku-tečnit, byla tato
akce provedena v hasičské zbrojnici.
Myslíme si, že hody se povedly, vy jste
byli spokojeni, čemuž vděčí hojná
účast. Po-dávaly se jaternice, je-Iítka,
tlačenka, polévka a v neposlední řadě
též ovar, který však byl brzo vyprodán
pro velký zájem. Samozřejmě ne-
mohlo chybět pivo, káva a
nealkoholické nápoje. Tuto akci
chceme pro velký zájem zopakovat,
možná ještě i v letošním roce.

Dne 28.4.2013 jsme uskutečnili "sběr železného šrotu". Za sebraný železný šrot vám
děkujeme. Každá koruna, která přijde do pokladny SDH Horšice je milá. Potýkáme se
neustále s nedostatkem financí, které jsou
potřebné k nákupu materiálu, ať je to už
vycházkový stejnokroj nebo výstroj hasičské
zbrojnice, která je nedostačující pro zásah
jednotky. Sběr železného šrotu chceme každý
rok opakovat alespoň 2x v roce.
Protože z každé akce jsme získali nějakou

korunu, uskutečnili jsme dne 8.6.2013 pro děti
"dětský den". Tento den proběhl při akci k 90.
výročí ČMJ a 50. Výročí sjednocení myslivců
v Mysliveckém sdružení Diana Ho-ršice. Pro děti
jsme připravili několik soutěží. Děti byly
samozřejmě ob-darovány sladkostí. Nejvíce se
dětem zalíbila ruční stř-íkačka, se kterou
proudem vody srá-žely plechovky jako terč. Na závěr se opékaly vuřty, což se dětem opět
líbilo.
Závěrem mého příspěvku chci poděkovat všem lidem a mládeži obce Horšice, kteří s námi

spolupracují a fandí Sboru dobrovolných hasičů v Horšicích.
Josef Bělohlavý starosta SDH Horšice

Oslavili padesát,
aneb - když se něco děje, tak je o čem psát!

Oslava padesátého výročí sdružování myslivců z Horšic, Újezda a okolních obcí právě v
Horšicích, připadla na sobotu dne 8.června 2013. Současně v tomto roce slaví
devadesátileté trvání Českomoravská myslivecká jednota a měsíc červen je označován za
měsíc myslivosti.

Pod záštitou zastupitelstva Obce Horšice uspořádali naši myslivci společně s hasiči a
Základní školou mimořádně zdařilou společenskou akci. Sbor dobrovolných hasičů Horšice
si připomněl 67-ti leté trvání a byl strůjcem dětského odpoledne v rámci oslavy
Mezinárodního dne dětí, který oficiálně připadá, jak je známo, na datum 1.června.

Příprava organizace se v hlavních úlohách zhostil sám starosta Obce Horšice společně s
mysliveckým hospodářem a starostou Obce Radkovice v jedné osobě, panem Stanislavem



Kaslem. Koordinaci programu, včetně zapojení hasičů, učitelského sboru i objednání bufetu,
zajištění pozvánek a plakátů jakož i jejich distribuci a časový sled příprav i úklidu měl na
starosti Mir.Čepický. O přípravu mluvených projevů se podělili oba. Pan Kasl si vzal na
starost záležitosti týkající se oceňování členů MS Diana, zajištění medailí a diplomů,
organizaci postupu prací spojených s úpravou a čistotou okolí kaple sv. Huberta, zajištění
trubačů, sokolníků, osobní pozvání hostů a další.

Kromě mnoha telefonátů a schůzek s hasiči, školou a myslivci, bylo také nepsanou
povinností - lépe řečeno prestižní záležitostí myslivců, aby se včas postarali o zajištění
zvěřiny k přípravě občerstvení pro účastníky. To se skutečně podařilo díky některým
obětavým členům MS Diana a v předvečer oslav se začal vařit v restauraci Sport Přeštice
výborný zvěřinový guláš a další specialitka kuchařky Aničky Linhartové - zvěři nová sekaná.

Už ve čtvrtek večer zapůjčili členové SDH Dolce pátrystan, hostinské stoly a žille. Přivezli,
postavil a neděli pak v přesném časovém sledu demontovali a odvezli. Druhý prostorný
pártystan rovněž se stoly a lavicemi zapůjčila v pátek Obec Radkovice. Myslivci vše dovezli,
chopili se práce a zanedlouho bylo pod střechou na 150 míst k sezení u párty stolů, 10 míst
u hostinských stolů u podia a dalších 40 míst u stolků za stanem na betonovém školním
dvoře. Lavice a stoly vypůjčené z Újezda, přivezli i odvezli zase horšičtí hasiči.

Poděkování si zaslouží také přizvaný elektrikář pan Radim Havlíček, neboť i on přiložil
ruku k dílu. Zajistil osvětlení na školním dvorku a do části zahrady, zavěsil výboj ková světla
ve stanech. Při akci samotné byl - jak se říká - stále po ruce, pro případ, že by došlo k
nějaké poruše. V neděli zase vše demontoval a odvezl. V pátek večer už se částečně
vybavovala zbožím také .Občerstvovací stanice", která sídlila ve školní kuchyni a mezitím
několik myslivců zhotovilo prostorné podium pro účinkující.

Sobotní oslava připadla na den svátku
sv.Medarda, což podle pranostiky bývá
deštivé počasí. Letos nám ale počasí
výjimečně přálo. Nově upravené okolí kaple
sv.Huberta v Dolckém lese spatřilo 8.června
ve 13 hodin na 85 zúčastněných. Partě
myslivců pod vedením pana Zdeňka
Polívky, kteří navozili kámen i beton a
skutečně vkusným způsobem nahradili
původní dřevěné hrazení kolem kaple, patří
i jejich obdiv a poděkování, neboť vytvořili
dílo, které dozajista přetrvá léta, pokud
nebude jejich práce zmařena vandaly, jak
se u nás - bohužel, v mnohých případech
stává.

Slavnostní a skutečně myslivecké
vyzdobení tohoto místa měl na starosti pan
Stanislav Kasl - myslivecký hospodář,
stejně jako zahájení oslavy. Po tónech
loveckých .halali", které dobře zatroubily
děti z Kralovic, uvítal přítomné a seznámil
je s programem. Loveckou atmosféru u
kaple dekorovali ochočení ptáci v péči členů
spolku sokolníků. Následovala citace z
pověstí o svatém Hubertovi, zevrubný
životopis tohoto světce i vztah k přírodě a
zvěři. Slova přednášejícího p.Miroslava
Čepického pak doplnil svým duchovním
zamyšlením a vzácným slovem přeštický
pan farář - Msgn.ThLic. Karel Plavec.

Fotoaparáty jen cvakaly a tak se na
snímcích objevili i hosté - starosta Města

Přeštice pan Mgr.Antonín Kmoch a
místostarosta pan Mgr. Jan Kbnigsmark,
spisovatel z Jeseníků, pan Ota Bouzek-
přeštický rodák, fotograf a kronikář Města
Přeštic pan ing.Jiří Běl, představitelé
Oblastního mysliveckého spolku pan Václav
Hraběta a paní Petra Pecholdová,
starostové okolních obcí - Týniště a Dolců
a další.

Po závěrečném vystoupení malých
trubačů u kaple, odebrali se všichni- až na
několik výjimek - do nádvoří horšické školy,
kde následoval hlavní program. Zvěři nový
guláš, který byl podáván všem účastníků
oslavy zdarma, byl vynikající! Někteří si ho
dali -zadarmo!- raději 2x. Ušetřili v
peněžence za krkovičku nebo klobásu -
proč by ne - když byla "ruka Péně"
otevřená?!

Zaplněné pártystany poskytovaly stín před
jinak dlouho očekávaným a tudíž právě
proto příjemným, chvílemi až pálícím
sluníčkem. Medardovo kápě nepřišlo!

Několika myslivcům našeho sdružení se
v čele s předsedou panem ing.Františkem
Boříkem podařilo společně s učitelkami a
paní ředitelkou školy Mgr.Pavlou
Nohavcovou uskutečnit předem připravenou
žákovskou soutěž o "Zlatou srnčí trofej",
která probíhala od 14 hodin - záhy po
návratu z lesa - v jedné ze školních učeben.
Zpracováváním odpovědí na otázky ze



speciálních soutěžních testů i poznáváním
větviček stromů si děti zopakovaly
vědomosti nebo rozšířily znalosti o přírodě.
Jako každoročně byli vyhodnoceni čtyři

nejlepší účastníci, kterým byly věcné ceny s
mysliveckými motivy předány veřejně na
stanovém podiu v průběhu odpoledne z
rukou předsedy MS Diana.

Horšičtí hasiči pod vedením starosty SDH pana Josefa Bělohlavého následně zajišťovali
od 15 hodin program pro děti na celé odpoledne s hasebními i sportovními pomůckami,
odměnami i opékáním špekáčků. Vše probíhalo na zahradě a školním hřišti. Součástí
odpoledních zábav pro děti, byla také prakiáda - střelba z praků - poprvé u nás. Kromě
cukrovinek a guláše z divočáka, dostávaly děti také nanuky a završením bylo podvečerní
opékání špekáčků na ohníčku ve stínu školní zahrady. I zde ochočení dravci podtrhli celou
atmosféru, bohužel předvádění lovu těmito opeřenci nebylo možné z toho důvodu, že zde
nebyl dostatečně velký otevřený volný prostor.

Současně s dětským dnem tedy probíhal na stanovém podiu od 15 hodin avizovaný
program. Po úvodních slovech mysliveckého hospodáře pana Stanislava Kasla st.,
zavzpomínal pak na historii myslivosti u nás a zakládající členy i dlouholeté funkcionáře
spolku. Zmínil se také stručně o stavech zvěře a práci myslivců nejen v oblasti lovu, ale také
o jejich trvalé péči o zvěř, myslivecké kynologii i pořádání kulturních a společenských akcí,
především v minulosti dobře známých a veřejností navštěvovaných posledních lečí a
mysliveckých plesů, kde nebývala nouze o vtip a legraci, což bylo účastníky vždycky velmi
kvitováno. Poté následovalo rezortní medailové a diplomové oceňování členů MS Diana.
Mezi vyjmenovanými stál i nejstarší člen našeho sdružení - osmdesátiletý - avšak stále čilý a
neúnavný pan Václav Vlček.

Spolupráce obce a mysliveckého sdružení s
horšickou školou byla zúročena i v
následující dětské besídce s tancem a
krátkou scénkou. Je nesporné, že se děti
dobře a včas připravovaly pod vedením
pedagogického sboru na tuto společenskou
akci. I rodiče žáků měli příležitost sledovat,
filmovat a fotografovat své ratolesti při
veřejném vystoupení.

Když děti opustily podium, přišel čas pro
koncertní vystoupení domácí, netradiční
dechové Myslivecké kapely Atlas, pod
vedením kapelníka, trumpetisty, zpěváka a
skladatele v jedné osobě - Miroslava
Čepického.

Přestávka koncertu byla vyplněna
besedou se spisovatelem panem Otou

Bouzkem a jeho "dvorním" kameramanem z
Ostravy, který pohovořilo filmování zvěře a
filmové produkci týkající se přírody vůbec. V
nabídce této dvojice aktérů byla zajímavá
DVD-alba i knihy pana Bouzka, přičemž
také probíhala autogramiáda.

Následovala druhá polovina koncertu
zmíněné kapely, která předvedla nejen
myslivecké písně a všem dobře známé
melodie, ale ovace publika pak sklízela
zejména za písničky z vlastní tvorby a
závěrečnou "hymnu" horšických myslivců
"Když jsem já byl mladý zajíc ... " .

V té době už bylo večerních 7 hodin, děti
měly opečené špekáčky snědené a došlo i
na částečné střídání generací v řadách
publika.

Stany a nádvoří školy opouštěli ti, kdož třeba nechtěli večer poslouchat rockovou hudbu
nebo kteří už byli dosavadním průběhem i občerstvením uspokojeni. Naopak přicházeli
posluchači a tanečníci, kteří jsou takové hudbě blíže naklonění.

Program pokračoval podle scénáře snad na minuty přesně, až na malé opoždění začátku
produkce rockové skupiny Darall. Ovšem to nic neubralo na celkově dobré atmosféře
začínajícího tanečního večera. Domácí účinkující - sólový kytarista Jirka Voráček,
baskytarista Petr Hrádek i sólový zpěvák Jaroslav Jenlček-i.Ieňa", doslova tanečníky
rozpumpovali. Repertoár kapely i provedení skladeb si pochvaloval snad každý z
přítomných. Dobrá zábava probíhala za burácení reproduktorových souprav až do půlnoci,
kdy starosta obce poděkoval všem za účast i ukázněné chování v areálu školy, poděkoval
organizátorům i vynikajícímu a sehranému obsluhujícímu personálu u barového pultu- paní
Blance Sladké, Liborovi Soškovi, kuchařce Aničce se synem i rodině Hodanových. Když
rafičky ciferníku na věži horšického kostela ukazovaly jednu hodinu po půlnoci, bylo nádvoří
zcela vylidněné. Nastal noční klid.



Následujícího rána - v neděli o deváté - Lenka Černá a Markéta Fišáková -
dostavili se první myslivci, obsluha bufetu a zaměstnankyně školy, měly krom pomoci v
horšičtí hasiči, aby se dali do úklidu a bufetu - další chvilku práce. Ale ani na ty
odvozu zařízení i radkovického stanu. V 10 nebylo zapomenuto a také jim bylo z úst
hodin už bylo také rozebrané i podium a hlavních pořadatelů adresováno vřelé
udělal se prostor po nastupující dolcké poděkování.
hasiče. Ti přijeli tak jak bylo domluveno - V neděli večer zapršelo a opožděný
těsně před jedenáctou - a vše jim šlo jako "Medard" tak dokonal úklid mokrou cestou.
po másle. .Občerstvovaci stanice" opět Společně tedy všichni přiložili ruce k dílu
ožila, protože se při práci dopíjelo pivo, nejen v období přípravy, ale také v průběhu
vařila se káva. Bylo potřeba dojíst několik oslavy a při úklidu po jejím ukončení.
porcí guláše i půldruhé šišky výborné Protože nebyly vstupenky ani klopenky,
sekané s chlebem, okurkou a hořicí. Pro odhadujeme návštěvnost podle obsazenosti
někoho se opékaly na grilu zbylé špekáčky míst a množství porcí jídel. Odhady se
nebo klobásy a pár kousků pikantní příliš neliší od skutečnosti a můžeme
krkovičky. Každý si zkrátka na něčem ještě konstatovat, že se oslavy průběžně
jednou pochutnal. A proč by ne - vždyť si to zúčastnilo přes 230 spokojených
za práci zasloužili všichni. návštěvníků. A pak - že to nejde?! Všem

Po řádné desinfekci toalet a některých myslivcům, hasičům, učitelkám a dalším
dalších míst v areálu školy i přilehlého aktérům i těm, v tomto článku
zemědělského dvora bylo ve 13 hodin nevyjmenovaným - ještě jednou upřímně
všechno perfektně uklizené. Ještě paní děkuji!

~
Tento příspěvek jsem do Občasníku Horšicko nenapsal proto, abych snad v někom, kdo se z
jakýchkoliv důvodů popisované akce neúčastnil, vyvolával pocity závisti, lítosti nebo dokonce
- aby si někdo myslel, že se chci zviditelnit, neboť ten kdo mě zná, tak ví, že to nemám z
hlediska množství mých veřejných aktivit zapotřebí. Usedl jsem k psacímu stroji proto,
abych po zralé úvaze uložil do našich novin dokument - jakožto součást kroniky událostí v
našich obcích- o tom, co dobrého se u nás opět podařilo.

Zároveň také tímto poukázat i na fakt, že když se chce, tak je i v dnešní době možné za
přispění a pochopení party obětavých lidí dosáhnout něčeho mimořádného a společensky
prospěšného.

A také sdělit všem, kteří by chtěli někdy něco obdobného uspořádat, aby byli připraveni
na mravenčí práci, velikou trpělivost, kritiku a překračování klacků, které jim někdo může
schválně házet pod nohy. (pozn. - i když mnohdy, bylo by lepší ten klacek zvednout a
dotyčného s ním pořádně přetáhnout .. .).

Aby byli připraveni, že je může ve finále opustit i ten, kdo jim pomoc několikrát sliboval.
Aby měli včas jasnou představu vytýčeného cíle, a museli ve finále co nejméně

improvizovat (podotýkám: ... že, ale bez nějaké nenadálé improvizace to ale nikdy nejde).
Chci také vzpomenout na řadu jiných akcí, při nichž jsem s dobrým kolektivem

spolupracovníků dokazoval veřejnosti můj přístup ke zdaru věci - a připomenu třeba jako
příklad trojí úspěšné, velmi zdařilé a neopakovatelné setkání rodáků z našich obcí, když
pominu např. jiné akce - zejména investičního charakteru, kterých už bylo nespočet.

Říkává se, že v nejlepším je dobré přestat!
Předávám tedy organizátorskou štafetu s hrdostí a čistým svědomím komukoliv, kdo se jí

chce chopit a přeji všem občanům našich obcí mnoho zdaru v pořádání takových a
podobných akcí!

Případné pozvání na nějakou další společenskou událost rád přijmu jako starosta obce,
jako moderátor nebo muzikant, anebo - jen jako prostý občan. Ale jako pořadatel - už ne!

Miroslav Čepický
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