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Slovo starosty úvodem
Vážení občané, milí
obyvatelé
Horšic,
Újezda a Vitouně. Poprvé Vás
oslovuji touto formou jako nový
starosta obce. Jak většina z Vás
jistě zaregistrovala, v loňském
roce v naší obci neproběhly
řádné volby do obecního zastupitelstva, a proto od října 2018
spravoval naši obec pan Štrunc,
úředník z ministerstva vnitra.
Bývalý pan starosta Čepický dopředu avizoval, že znovu kandidovat nebude a stejný poustup
zvolili i všichni ostatní členové
zastupitelstva.
Já osobně jsem měl vždy pocit,
že v obci funguje vše, jak má, a
o volby jsem se zajímal až v okamžiku, kdy mi do schránky přišly
hlasovací lístky. Možná jsem nebyl jediný. Je těžké přesně určit,
co bylo důvodem, že následně
z celé obce kandidoval jediný
kandidát, což pro naplnění sedmičlenného zastupitelstva nestačí.
Naštěstí nastalá situace vyburcovala mladší generaci. V listopadu
proběhlo několik setkání občanů,

kterým nebyl lhostejný osud
obce a jejich výsledkem byla
kandidatura dvanácti nezávislých
kandidátů. Někteří kandidovali
již poněkolikáté, ale většina poprvé a troufám si říci, že bez
jasné představy, do čeho vlastně
jdou. Na konci ledna pak proběhly dodatečné volby, ke kterým se dostavilo rekordních 190
voličů, a z nichž vzešlo nové zastupitelstvo obce.
Noví zastupitelé jsou většinou
nováčci a hned po zvolení se horečně pustili do práce. Ještě před
první ustanovující schůzí stihli
několik pracovních setkání, kde
řešili další postup, zejména s ohledem na nutnost zvolit ze svého
středu starostu obce, ale také
s vědomím toho, že pravděpodobně nestihnou požádat o důležité dotace, které se obvykle řeší
na začátku kalendářního roku.
Na svém prvním zasedání zastupitelé zvolili jako starostu mě a
jako
místostarostu
Dana
Havlíčka, který jako jediný měl
již nějaké zkušenosti s prací v zastupitelstvu. Já jsem následně

převzal správu obce k velké
úlevě pana Štrunce, který nám
více než čtyři měsíce dělal
správce.
Chtělo by se říci, že nakonec
všechno dobře dopadlo, ale tohle
je naopak teprve začátek. Noví
zastupitelé a já jako starosta musíme nejprve získat zkušenosti,
potřebujeme se naučit, jak řešit
problémy, kterým budeme čelit.

Důležité je, že všichni máme vůli
a odhodlání pracovat jako tým a
společně chceme, aby naše obec
vzkvétala a všem se nám v ní
dobře žilo.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Změna je život
Musím se přiznat, že
při nástupu do úřadu,
jsem měl jen velmi mlhavou
představu o tom, co obnáší být

zastupitelem natož starostou.
O bývalém zastupitelstvu a panu
starostovi jsem měl informace
hlavně z doslechu, a to mnohdy
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velmi rozporuplné. Nyní po třech
měsících už vím, kolik drobné
mravenčí práce, která je běžnému
občanu skrytá, obnáší práce
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starosty, zastupitele a také účetní
obce. Cítím tedy povinnost poděkovat všem, kteří v předchozích
letech měli na starost fungování
obce. Jmenovitě bývalému panu
starostovi Čepickému, kterému
patří zvláštní dík i za to, že výraznou měrou pomáhal udržovat
obec funkční v přechodném období, kdy jsme neměli zastupitelstvo. Osobně bych chtěl poděkovat i bývalé místostarostce Mirce
Fialové, která jak mně, tak naší
nové paní účetní, významně
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pomohla zorientovat se v novém
prostředí. Samozřejmě je nutné
poděkovat i bývalé účetní paní
Homolkové, která byla klíčovou
osobou, jak už to na malých obcích bývá. Zajišťovala nejen
řádný chod obecního úřadu, ale i
agendu spojenou s informováním veřejnosti o dění v obci,
která zahrnuje mimo jiné vydávání občasníku, správu webových stránek, hlášení rozhlasu i
udržování informačních a úředních desek. V neposlední řadě

bych chtěl poděkovat všem bývalým zastupitelům za to, že obci
věnovali svůj čas a energii. Tato
práce je bohužel často nevděčná,
z principu není možné vyhovět
všem, a tak se za svou práci zastupitel poděkování obvykle nedočká, zatímco o kritiku nemá
nouzi. Chtěl bych proto využít
této mimořádné příležitosti a
jménem obce říci na adresu
všech výše zmiňovaných:
„Děkujeme.“
Stanislav Dobrý
starosta obce

Několik málo slov starosty SDH Horšice
Vážení spoluobčané, již delší dobu jste
nebyli informováni o práci a dění zdejší
SDH. Jako každý rok, tak tomu bylo i na počátku tohoto roku, když se hasiči z Horšic sešli na Výroční
valné hromadě dne 12.1.2019 v hostinci „Na točně“
v Horšicích.

terén upravil, zaselo se travní semeno, které začíná
klíčit a pomalu se ukazuje i zeleň.
Jako další úkol jsme si stanovili vysadit mladý strom
„lípu“ v prostoru obce. Toto se nám podařilo letos
v březnu u hlavní silnice, před budovou č. 86. Dále
jsme provedli brigádu na sběr kamene v ZD Polana
6.4.2019. V dalším období se naše
družstvo SDH Horšice připravovalo
na okrskovou soutěž v požárním
sportu na Dolcích. Na okrskové soutěži dne 11.5.2019 jsme se umístili
na pátém místě. I přesto mi dovolte,
abych poděkoval mladým hasičům
z Horšic za snahu a věřím, že se nám
to jednou také povede.
Jak všichni víte již v měsíci dubnu
jsme provedli sběr železného šrotu,
což chceme opakovat na podzim.
Dne 10.5.2019 oslavil náš dlouholetý
člen, nyní přispívající člen sboru pan
Václav Staněk krásných 85 let. I přes
osobní gratulaci mu ještě jednou přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a příjemných chvil do dalších let.
Jako v každém roce tak i letos uskutečníme akce
v měsíci červnu (8.6.2019) oslavu ke dni dětí. V měsíci listopadu „lampionový průvod“ obcí a dále rozsvícení vánočního stromečku na první adventní neděli. O všech prováděných akcích budete včas informováni.
Zároveň mi dovolte poděkovat všem, kdo se podíleli
na námi pořádaných akcích, za pomoc.
Těšíme se s Vámi na další setkání.

Na jednání mimo jiné, byla přednesena zpráva o činnosti sboru, která obsahovala konkrétní činnost
SDH, veškeré významné i mimo významné akce vč.
zajištění a osobní účasti všech členů SDH.
Jako každý rok, tak i letos, jsme si vytýčili úkoly a
přijali usnesení pro práci v dalším období.
Poté dne 24.2.2019 jsme uskutečnili seminář pro řidiče směrován především starším řidičům, aby si zopakovali zákon o silničním provozu. Seminář řídil
majitel autoškoly p. KYDLÍČEK.
Na podzim v loňském roce jsme navozili do prostoru
hřiště několik nákladních aut zeminy. Tuto zeminu
jsme rozhrnuli a nechali přes zimu. Na jaře se opět

Josef Bělohlavý
starosta SDH Horšice
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Nové tváře ve vedení obce
Na svém prvním zasedání bylo nové zastupitelstvo konfrontováno s výtkou, že se kandidáti vůbec neprezentovali voličům před konáním voleb. Upřímně řečeno, ani
před volbami ani nyní si nedokážu představit, že bych organizoval nebo se i jen účastnil nějakého předvolebního setkání s voliči. Myslím, že mluvím
za všechny kandidáty letošních
komunálních voleb, že jsme
do toho šli s tím, že cítíme morální odpovědnost nezůstat stát a
jen přihlížet, jak obec bez řádně
zvoleného vedení nemůže žádat
o dotace na rozvoj ani jinak

vytvářet lepší podmínky pro život občanů.
Ve městech, kde o politiky nemají nouzi, jsou předvolební
akce běžné. Myslím si, že na vesnicích to chodí většinou jinak.
Zde se zvolený zástupce nemůže
spolehnout na zástup úředníků,
kteří řeší drtivou většinu úkolů
spojených se správou obce, a tak
kandidují pouze ti, kteří chápou,
že svým zvolením získají hlavně
spoustu práce navíc. Věřím, že na
vesnici malé, jako je ta naše, se
lidé znají poměrně dobře ze společných setkání na akcích v obci.
V každém případě, volby jsou
za námi a zastupitelé byli

zvoleni. Všichni jsme se shodli,
že v tuto chvíli je důležitější se
prezentovat především svou
prací pro obec. Myslím, že je
dobrým znamením, že všichni
členové zastupitelstva jsou lidé
v produktivním věku a většinou
mají děti, které navštěvují místní
školu nebo školku. Rozvoj obce
a zlepšování života v ní je tak jejich přirozeným zájmem a pokud
ustojí psychickou náročnost své
pozice, možná budou obec vést
kupředu po mnoho let jako někteří zasloužilí zastupitelé v minulosti.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Oficiální otevření sportovní haly
V sobotu 27. dubna 2019 byla oficiálně
otevřena sportovní hala v Horšicích.

V tuto chvíli je sportovní hala zdarma k dispozici občanům obce v době, kdy je otevřená hospoda, ale
po domluvě se správcem haly Martinem (provozovatel hospody) je možné halu navštěvovat i mimo
oficiální otevírací dobu. V hale i na webu obce je
umístěn provozní řád haly. Zde bych chtěl upozornit
především na to, že vstup je možný pouze v čisté
sportovní obuvi (obzvláště je zakázána obuv s černou podrážkou).

Stavbu jsme od minulého vedení převzali v podstatě
již dokončenou, zbývalo dotáhnout některé drobnosti, a hlavně úspěšně zkolaudovat. Ne se všemi
rozhodnutími, které muselo udělat minulé vedení ohledně stavby, souhlasím, ale jak se říká: „v tuhle
chvíli musíme hrát s kartami, které máme.“ Překážky, které nám bránily v kolaudaci, jsme odstranili, a tak byla hala úspěšně zkolaudována.
Jelikož jsme především chtěli, aby hala co nejdříve
začala plnit svou roli, uspořádali jsme v nejkratším
možném termínu oficiální otevření haly pro veřejnost. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře, připraveno bylo malé pohoštění, přítomní si mohli prohlédnout nové prostory, byli detailně seznámeni
s provozním řádem haly a hlavní část programu tvořilo představení nového strategického plánu obce pro
následující roky.

V hale jsou k dispozici tři stoly na stolní tenis a
u Martina jsou k zapůjčení pálky i míčky. Každý návštěvník haly by se měl při příchodu zapsat do návštěvní knihy, která je uložena také u Martina.
Škola a školka budou příležitostně využívat halu
v dopoledních hodinách a školní družina odpoledne.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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Ukliďme Horšice a blízké okolí
Druhá dubnová sobota byla
v okolí Horšic zasvěcena
úklidu veřejných prostranství. Akcí s názvem Ukliďme Horšice a blízké okolí,
jsme se připojili k celorepublikové události, Ukliďme svět, ukliďme Česko. Této
kampaně se účastní mnoho obcí i měst
po celé republice. Cílem těchto projektů
je uklidit znečištěné prostředí obcí, měst,
ale i okolí cest. Událostí tohoto typu
v České republice neustále přibývá a
účastní se jich nespočet občanů, kterým
není lhostejné, jak vypadá místo, kde žijí.
Nás všechny by měla tato informace těšit,
neboť samotný zájem lidí o čistší okolí, je tím nejdůležitějším.
Ale zpět k akci, která se u nás v obci uskutečnila.
V sobotu 13. 4. 2019 bylo chladné mrazivé ráno,
které naštěstí neodradilo občany od účasti na této
události. Bylo nás téměř čtyřicet. Čtyřicet statečných, kterým není příjemné žít ve „špinavé“ obci.

Akce byla zahájena v 9:05, kdy jsem přivítal
všechny účastníky a seznámil je s bezpečnostními
pokyny při sběru odpadu. Poté jsme se rozdělili
do skupin a vyrazili uklízet veřejná prostranství. Během dopoledne se nám podařilo sesbírat neskutečné
množství odpadu. Na náves jsme svezli na 80 pytlů
s odpadky. A navíc jsme zvládli hodně odpadu i vytřídit, ať už se jednalo o plast, karton, sklo
anebo železo.
Okolo poledne jsme se všichni sešli opět
na návsi, kde jsme společně opekli vuřty,
popovídali jsme si a poté jsme se rozešli
s úsměvem a dobrým pocitem domů.
Rozdíl v obci před a po, byl znatelný.
Pevně věřím, že rozdíl viděli i všichni
ostatní, kteří se nezúčastnili. Jak jsem již
při akci zmínil, jsem přesvědčen, že jsme
položili pevný základní kámen pro novou
tradici. Děkuji ještě jednou všem zúčastněným, obci a SDH Horšice za podílení se
na záštitě a podpoře akce.
Pavel Vránek

Stavění máje
V Horšicích se konalo dne 30. dubna 2019 stavění každoroční máje.
Letos poprvé na novém místě, a to v Horšicích na hřišti. Zde si mládež
sama vykopala díru na postavení májky a za pomoci manipulátoru ze ZD Horšice
byla téhož dne postavena. Účast byla slabší, mysleli jsme si, že dorazí více lidí.
Májku jsme samozřejmě uhlídali i za bujaré muziky a plápolajícího ohně. Doufáme, že se příští rok znovu povede a přijde více lidí.
Budeme se těšit.
Radek Vlček a Tomáš Seifert
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Kroužek stolního tenisu
Od 15. května 2019 začal v našem
novém sále kroužek stolního tenisu, který je určen hlavně pro děti, ale vítáni
jsou všechny věkové kategorie, od školáčků
po důchodový věk :-) Doprovod rodičů je
možný, ale není podmínkou.
Kroužek povedu já, zájemcům ukážu nějaké
„fígle“ této zajímavé hry a vysvětlím pravidla.
Doba trvání bude cca 1,5 hodiny.
Kroužek bude vždy ve středu, od 17:00 hodin.
Účastníci by měli mít vhodný oděv a obuv, nápoje si můžete přinést s sebou nebo je možné
je zakoupit v hospodě. Pálky a míčky jsou k dispozici, ale lze používat i vlastní. Těším se na hojnou účast.
Daniel Havlíček

Horšické zumbování
Přijďte si zatancovat, zacvičit
a odreagovat se od každodenního shonu. Vhodné pro každého, kdo má
rád dobrou zábavu. Těším se na aktivní
ženy, rodiče s dětmi, na kluky i holky.
S sebou jen obuv na cvičení, pití a dobrou
náladu. Čeká Vás taneční lekce, kterou si
společně hlavně užijeme.

PRVNÍ LEKCE
čtvrtek 23. května 2019 od 17:00
ve sportovní hale v Horšicích
vstup zdarma
Další lekce budou vždy ve čtvrtek
od 17 hodin na stejném místě.
Těší se na Vás Kristý
taneční instruktorka

2. ročník velikonočního řehtání v Horšicích
Po roce opět byly slyšet řehtačky dětí z Horšic. V letošním roce byl větší zájem, neboť se sešlo 12
dětí. Všichni do toho šli s radostí, elánem a těšili se hlavně
na odměnu získanou v závěru řehtání. Byli vždy vítání a
obdaření jak sladkostmi, tak jiným dobrotami (vajíčka).
Vítané bylo i dobré počasí v průběhu řehtání, což se odrazilo, jak jsem již uvedl, na celkovém počtu dětí. Měl jsem
sám radost nad tím, jak se děti naučily básničku, kterou
přednášely na závěr u každého domu, hlavně ti nejmenší
(4-6 let). Na závěr mě děti žádaly, zda se akce bude opakovat i příští rok. Tak jsem jim sdělil, že ano. O získané
dary se děti řádně rozdělily.
Radek Vlček
vedoucí akce

5

OBČASNÍK HORŠICKO

KVĚTEN 2019

Autor neznámý
Na úvod tohoto
článku bych chtěl
zmínit, že nejsem úplný nováček
ve volené funkci. Na Západočeské univerzitě jsem působil
jako předseda studentské komory
akademického senátu a v době,
kdy jsem bydlel v Dobřanech,
jsem byl členem výboru společenství vlastníků bytových jednotek. Proto jsem věděl dopředu,
že jako starosta se také nebudu
moci zavděčit všem a počítal
jsem s tím, že budu čelit kritice.
Jelikož není žádný kurz toho, jak
být dobrým starostou, a hlavně
každá obec má svá specifika,
každý starosta si musí najít svou
vlastní cestu. Je jisté, že budu dělat chyby, a proto doufám, že se
vždy najde někdo, kdo mě
upřímně na tyto chyby upozorní.
Sám jsem byl vždy hlavním kritikem své vlastní práce, a proto si

troufám říci, že jsem byl ve své
dosavadní IT profesi úspěšný.
Již první zasedání zastupitelstva
pod mým vedením se neobešlo
bez zádrhelů a věřím, že všem
přítomným bylo zřejmé, že patřím k těm, co nemají problém přiznat vlastní chybu a hledat nápravu vzniklé situace. Upřímně si
vážím lidí, kteří se nebojí říci
pravdu do očí, protože ji mnohdy
není lehké nejen slyšet ale i říci.
Bohužel ne každý je natolik odvážný, aby se za svůj názor postavil. Myslím, že nejen mne překvapilo, jak brzo po nástupu
do funkce začaly chodit anonymní dopisy. Jejich adresátem
bohužel nejsem jenom já, ale i
další zastupitelka.
Po pečlivém posouzení situace,
jsem dospěl k závěru, že argumentovat s někým, kdo se
pod své názory bojí podepsat,

nemá smysl. Chtěl bych jen dotyčnému nebo dotyčným říci, že
od této chvíle nepodepsané dopisy číst už nebudu, půjdou rovnou do krabice, která bude předána policii v případě, že by se
ukázalo, že někdo překročil hranice slušného mezilidského chování více než jen nepodepsáním
se a urážením.
Abych článek zakončil pozitivně,
chtěl bych všem občanům říci, že
moje příslovečné dveře jsou otevřené. Rád si poslechnu Váš názor. A ať s ním budu nebo nebudu souhlasit, vždy si vyslechnu
Vaše argumenty a poctivě vše
zvážím a promyslím.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Zubní prevence
V úterý 16. 4. 2019 proběhla v naší
škole přednáška pod názvem Zubní
prevence. Tato akce byla součástí Minimálního
preventivního programu školy a zúčastnili se jí
žáci 1. - 5. ročníku. Přednášku vedla dentální hygienistka paní Jana Kramlová, která naši školu navštěvuje pravidelně každý rok. V letošním roce
byla přednáška zaměřená na praktickou část, cílem bylo, aby si žáci osvojili správnou péči o svůj
chrup. V den akce si měli žáci přinést zubní kartáček a malé zrcátko. Společně si zopakovali informace z předešlých let, jakou má mít jejich zubní
kartáček tvrdost, kolik dáváme zubní pasty atd.
Poté dostali všichni žáci vycucat bonbón, který
jim zuby obarvil, někomu pouze fialově, jinému i
do růžova, což ukázalo až několika denní znečistění zubů a bylo to známkou toho, že dotyčný si několik dní zuby čistil velmi špatně či vůbec. Na závěr si žáci
vyčistili zuby přinesenými kartáčky a bedlivě se při čistění v zrcátku kontrolovali, zda čistění provádí správně,
krouživými pohyby. Také se dozvěděli, že není žádná ostuda, když vždy poprosí rodiče o kontrolu, popřípadě
dočistění zubů. Doufejme, že byl vzbuzen u žáků zájem o pravidelnou péči o zuby a všem budou úsměvy jen
zářit.
Magdalena Skálová
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Milá návštěva z Texasu
V pátek 10. května k nám do Horšic zavítali tři Američané z dalekého Texasu. Naše obec byla
jednou ze zastávek jejich expedice, při které se snaží zjistit více o svých předcích, kteří pocházeli
nebo žili v Horšicích a Žinkovech. Jejich návštěvě předcházela mailová komunikace, ve které se snažili především najít někoho, kdo by jim pomohl jako tlumočník, jelikož všichni tři se narodili již v USA, a tak z našeho jazyka
ovládají pouze několik málo slov. Velmi rád jsem jim přislíbil
svoji pomoc, a tak jejich plánované návštěvě již nic nestálo
v cestě.
Do Horšic přijeli Joe, Beverly a Bob připraveni. Měli s sebou
svůj rodokmen zpět až do roku 1760, ze kterého vyplývalo, že
jejich předci v té době bydleli v čísle popisném 23 a 24. Pro
tehdy mladý pár bylo jistě praktické, že bydleli přímo naproti
sobě přes ulici. Návštěvníci z Texasu měli s sebou i fotografii
domu číslo 24, který ale od té doby prošel mnohými úpravami,
takže podobnost s fotografií se téměř nedala najít.
Po prohlídce
domů číslo 23 a 24 zavítali Američané na místní hřbitov. Doufali, že se tam dozví něco více o vzdálenější rodové linii, která
je spojená s příjmením „Bořík“. Jaké bylo jejich překvapení,
když zjistili, že Bořík je v této oblasti opravdu časté jméno, a
tudíž náhrobky s tímto příjmením je až příliš snadné najít. Během návštěvy došlo k setkání s mnoha místními, a to jak pamětníky, tak mladými. Vše probíhalo ve velmi přátelském duchu a když jsem zmínil, že příští rok se chystá „Setkání rodáků“, okamžitě požádali, abych je informoval, až bude znám
přesný termín, protože udělají vše proto, aby se této akce
mohli zúčastnit.
Na zpáteční cestu do Ameriky s sebou dostali víno od místního výrobce pana Maška a za sebou zanechali příjemný dojem, že milé lidi je možné najít všude a bez ohledu
na to, jakou mluví řečí.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Pyšná princezna
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 jsme navštívili Komunitní a kulturní
centrum v Přešticích, abychom zde mohli shlédnout divadelní
představení Pyšná princezna. To bylo velice pěkně připravené,
dětem se velice líbilo prolínání mluveného slova s písničkami,
které byly podobné, jak je známe z filmu, ale většina byla upravená dle scénáře. Scéna byla jednoduše, ale účelně připravená.
Děj se odehrával zpočátku na zámku u krále Miroslava, poté
na zámku u princezny Krasomily. V pohádce se objevily jak
špatné, tak i dobré vlastnosti, většina scén byla velmi humorná,
proto se také tak líbila dětem. Na závěr nám chůva princezny
Krasomily poděkovala za pěkné chování v průběhu představení
a všichni herci zazpívali písničku o štěstí.
Jana Tolarová
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Putování za velikonočním vajíčkem
Protože se blíží svátky jara, tedy Velikonoce, proběhlo v pondělí 15. 4. 2019 v 1. - 5.
ročníku jednodenní projektové vyučování s názvem „Putování za velikonočním vajíčkem“.
Nejprve se žáci rozdělili do skupinek, které si pojmenovali a poté už jsme se pustili do soutěžení za týmy. Řešili
jsme mnoho zajímavých otázek, dotazů, plnili mnoho
úkolů, které byly mnohdy náročnější, ale snažili jsme se
je zvládnout. Následovalo zdobení velikonočních vajíček netradičními metodami. Po celou dobu jsme se hodnotili papírovými vajíčky, které nám sloužili k závěrečnému vyhodnocení. Odpoledne jsme pokračovali na
hřišti školy, kde jsme hledali velikonoční vajíčka, soutěžili v přenášení vajíček na lžíci, v chytání vajíčka apod.
V úterý jsme celý den vyhodnotili a hlavně jsme se odměnili. Jak jinak než velikonočními zajíčky, vajíčky a
kuřátky.
Jana Tolarová

Slepičí pohádka
Všude kolem nás už je cítit jaro, začala se probouzet příroda. My jsme tomu chtěli trochu pomoci,
tak jsme se vydali do Mateřské školy v Příchovicích na jarní pohádku.
Pohádka nám vyprávěla jarní příběh o slepičkách
a zlobivé koze z jednoho malého dvorku, kde se
děly zázraky. Že slepičky mohou být zlé a závistivé, ale také dobré a výjimečné. Láska umí hory
přenášet a po zásluze se každému dostane odměny.
Pohádka byla plná písniček a děti byly do děje vtaženy. Paní Mileně Jelínkové z divadla Nána patří
velký dík, protože představení bylo nádherné nejenom výkonem, ale i překrásnými kulisami a loutkami. Určitě se budeme těšit na další její pohádky.
Jarka Jeslínková

Gratulace
KKC Přeštice ve spolupráci se Školní družinou ZŠ Josefa Hlávky Přeštice vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma „Moje nejoblíbenější zvířátko“.
Do této soutěže se zapojily děti z naší mateřské školy:
Deniska Kreuzmanová, Markétka Loudová, Anička Benešová, Hyneček Krejčí a Štěpánek Bäuml. Všem malým výtvarníkům děkujeme za reprezentaci naší mateřské školy a za krásné 2. místo gratulujeme Hynečkovi.
Dana Řihošková
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Vánoční jarmark
V sobotu 1. prosince
loňského roku se konal vánoční jarmark ve Vitouni,
který uspořádaly místní maminky (podporované tatínky)
v čele s Aničkou Chvalovou.
Jsem přesvědčený, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že to
byla akce nesmírně povedená.
Navazovala na jarmark velikonoční, který se také těšil velké
pozornosti. Oba jarmarky se
mohly opřít o silnou podporu
místních obyvatel, kteří na jarmark věnovali produkty nebo pomohli organizačně anebo na
místě svým nákupem podpořili
chvályhodný záměr. Výtěžek
z obou jarmarků byl určen pro
školu a školku v Horšicích (konkrétně na vybavení zahrady hracími prvky). Tento záměr je jeden ze dvou důvodů, proč o jarmarcích píši v tomto květnovém
čísle, přestože se konal již před
tak dlouhou dobou.
Výtěžek vánočního jarmarku byl
totiž darován škole jako účelově
vázaný finanční dar, a jelikož
tehdy v naší obci nebylo zastupitelstvo, neměla škola partnera
pro domluvení dalšího postupu.
Ačkoliv darovaná suma jistě
předčila očekávání všech zainteresovaných, přesto je to jen část
prostředků nutných na rozumné
vybavení školní zahrady.

Nové zastupitelstvo se ve spolupráci s vedením školy a školky
dohodlo na nejvhodnějším postupu pro získávní prostředků na
nákup hracích prvků. Výsledkem
je, že již v tuto chvíli by na školní
zahradě měla být zbrusu nová
houpačka „hnízdo“, jejíž montáže se na své náklady ujal zastupitel Jarda Vachovec a která byla
pořízena právě z peněz získaných díky velikonočnímu a vánočnímu jarmarku.
Druhým důvodem je fakt, že je
často velmi snadné v dnešní
uspěchané době brát věci za samozřejmé a řádně je nedocenit.
Sám jsem tím také vinen. Oba
jarmarky jsem vnímal jako
úžasné úspěchy a byl jsem si
jistý, že to stejně musí vnímat i
organizátoři obou akcí. Proto i já

bohužel patřím k těm, kteří nabídli spíše trochu té konstruktivní
kritiky, místo aby ocenili nasazení, obětavost a trpělivost organizátorů, kteří v předvánočním
čase strávili dlouhé hodiny přípravou jarmarku a následně pak
přímo na něm.
Pravděpodobně to je důvodem,
že letos se velikonoční jarmark
již nekonal a podle mých informací je další vánoční jarmark
velmi nepravděpodobný. Je to
škoda. S kým jsem o jarmarcích
mluvil, každý si obě akce velmi
pochvaloval. Škoda, že se tato
slova uznání nedostala k těm, na
které byla směřována a ke kterým
se hlavně měla dostat.

Stanislav Dobrý
starosta obce

Šlajsova 55

Volby do EP

V sobotu 25. května proběhne pod záštitou SDH Újezd a obce Horšice 19.
ročník vzpomínkové akce „Šlajsova 55“. Cílem
trasy je pomník Josefa Šlajse na vrcholu kopce
Nevěrná. Startovat se bude od Obecního úřadu
v Horšicích. Cyklisté v 10 hodin a pěší turisté ve
13 hodin. Akce bude zakončena v hospodě
„Na Kanárku“ v Újezdě, kde bude pro všechny
účastníky připraveno malé občerstvení zdarma.

Ve dnech 24. a 25. května proběhnou
volby do Evropského parlamentu.
Pátek 14:00 – 22:00 a sobota 8:00 – 14:00.
Volební místnosti jsou na obvyklých místech:
• zasedací místnost OÚ Horšice, Horšice 7
• klubovna SDH Újezd, Újezd 11
OÚ

OÚ
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Tříděný odpad

Zeleň v Újezdě

Po analýze současného stavu vytíženosti kontejnerů na tříděný odpad a
na základě četných stížností občanů se zastupitelstvo obce rozhodlo, že na vybraných místech
zvýší frekvenci vyvážení kontejnerů na papír a
současně zvýší počet kontejnerů na plast. Navíc
probíhá jednání se Západočeskými komunálními
službami o novém stanovišti pro kontejner na třídění plastu, a to v okolí hosStanislav Dobrý
pody „Na Kanárku“.

Jedním z bodů strategického plánu nového zastupitelstva je zlepšit údržbu
zeleně. Došlo k dohodě mezi starostou obce a starostou SDH Újezd, na jejímž základě se budou
dobrovolní hasiči starat o sekání trávy a křoví
v Újezdě. V současné době proběhl nákup techniky
a připravuje se smlouva mezi obcí a SDH Újezd
tak, aby obecní pozemky v Újezdě mohly být již
letos řádně udržovány.
Stanislav Dobrý

starosta obce

starosta obce

Blýská se na lepší časy
Bodem, na kterém se
nové zastupitelstvo
snadno shodlo, je podpora školy
a školky v obci. Jménem obce
jsem oslovil paní ředitelku a nebojím se říci, že jsme snadno našli společnou řeč. Dohodli jsme
se na dalším postupu v otázce vybavení školní zahrady a
rekonstrukce sociálního
zařízení. Shodli jsme se i
v otázce formy a metodiky financování provozu školy a školky. Teprve čas ukáže, jestli vše
bude fungovat především ku prospěchu dětí,
o které by nám všem
mělo jít především. Ale
já si troufám být optimistický.
Musím se na tomto místě
zmínit i o problému,
který se objevil v nedávné době,
a to byl náhlý odchod nově nastoupivší učitelky paní Schrimpfové. Personální záležitosti jsou
pochopitelně čistě v kompetenci
paní ředitelky, ale já musím sledovat všechny aspekty fungování
organizace, které je obec

zřizovatelem, zejména když se na
mne obrací občané se svými obavami.
Než budu pokračovat, rád bych
zdůraznil, že škola v malé obci,
kde počty žáků ve třídách jsou
velmi nízké a některé ročníky
jsou sloučené dohromady, se

nedá srovnávat se školou
ve městě. Způsob této výuky
klade jiné nároky na učitele, a to
nejen pedagogicky ale například
i v situacích, kdy onemocní někdo z nepedagogického personálu a kantoři se musí zapojit i
do činností, které obvykle dělat

nemusí. Na školách ve městě je
servis pro pedagogy na jiné
úrovni díky výrazně většímu počtu pomocného personálu, takže
je lepší zastupitelnost v případě
onemocnění.
Velkou výhodou naší malé školy
jak pro učitele, tak pro žáky je
„rodinnější“ atmosféra,
kde se všichni navzájem
dobře znají, je menší prostor pro antisociální chování, se kterým se musí
potýkat větší školy. Současně to umožňuje více
individuální přístup k jednotlivým žákům a možná
i proto, nemají žáci z Horšické školy výraznější
problémy při přechodu na
druhý stupeň v Přešticích.
Nicméně zpět k nedostatečnému počtu učitelek:
podle mých informací jsou v současné době hned dvě uchazečky
o místo na naší škole, což by
mohlo současně vyřešit i předpokládaný odchod bývalé paní ředitelky Nohavcové na zasloužený
odpočinek.
Stanislav Dobrý

Hledá se zakopaný pes
V poslední době zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek
vypadává veřejné osvětlení v Horšicích v rozvodné
větvi směrem na Luh. Pravděpodobně někde dojde

starosta obce

vlivem silného větru ke kontaktu dvou drátů, což
způsobí výpadek jističů. Obracíme se proto s výzvou na občany. Pokud někdo ví, co způsobuje výpadky, oznamte to prosím obecnímu úřadu.
OÚ
10

OBČASNÍK HORŠICKO

KVĚTEN 2019

Dopravní omezení
Podle oznámení Městského úřadu Přeštice bude
v termínu 1. července – 15. září tohoto roku úplná
uzavírka silnice II/230 v úseku Dolce – Újezd z důvodu rekonstrukce propustku. Objízdná trasa bude přes Horšice – Vitouň –
Radkovice. Tato objízdná trasa by měla být pouze pro osobní
automobily do 3,5 tuny. Nákladní automobily by měly jezdit
přes Robčice a Olympii.
OÚ

Dotace, to je oč tu běží
Jak jsem již zmínil v úvodním článku,
hlavní dotační termíny jsme prošvihli
kvůli dodatečným volbám. To ale neznamená, že
jsme hodili flintu do žita. Stále hledáme dotační tituly, které by nám pomohly realizovat projekty ještě
v letošním roce, a současně připravujeme projekty
pro dotační tituly plánované na příští rok. Do této
chvíle jsme v rámci obce požádali o čtyři dotace.
Jedna nám přiznána nebyla. U dvou se čeká na výsledek a u té poslední jsme získali 5 tisíc pro SDH
Horšice na pořádání akcí z rozpočtu MAS Aktivios.
Není to závratná částka, ale každá koruna, kterou se
nám podaří ušetřit z rozpočtu obce, je dobrá.
V souvislosti s tím, si musím postesknout, že je
škoda, že o stejnou dotaci nepožádali i hasiči z Újezda a že ani jedno SDH nevyužilo dotačních titulů
z Plzeňského kraje, určeného právě pro podporu
spolků. Nicméně chápu, že to vše bylo narychlo a

pro příští rok budeme společně lépe připraveni, abychom i skrze spolky dokázali dosáhnout na dotační
peníze, které ve finále poslouží zase především
k rozvoji obce.
Větší dotací, kterou máme aktuálně v hledáčku, je
dotace na obnovu požární nádrže v Horšicích. Jedná
se o dotaci z ministerstva zemědělství a její termín je
podzim letošního roku. Je možné, že existující projekt bude třeba mírně upravit, aby splňoval podmínky tohoto dotačního titulu, ale vynasnažíme se,
abychom podali žádost o dotaci, která bude mít reálnou naději na úspěch.
V souvislosti s tím bych rád upozornil občany, že
v současnosti navezený materiál u požární nádrže
v Horšicích je plánován k využití právě při rekonstrukci oné nádrže. Nejedná se o skládku a v tuto
chvíli ani neplánujeme povolovat navážení dalšího
materiálu.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Výročí konce druhé světové války
Letos jsme oslavili 74. výročí konce druhé světové války. Při této příležitosti jsem spolu s členy
SDH Horšice položil věnec k pomníku v Horšicích. Obvykle se podobných ceremoniálů neúčastním, ale přimělo
mne to k zamyšlení. Pamětníků hrůz druhé světové války
ubývá a lidé, co mají možnost mluvit o té době s lidmi,
kteří tuto dobu zažili, buď poslouchat nechtějí anebo i přes
svou snahu nemají šanci pochopit, jak strašlivá doba to
byla. Upřímně se přiznávám, že i já, když slýchám od dědy
vyprávění z té doby, mám problém si plně uvědomit, že to
nejsou jen „nějaké příběhy“. Že lidé v té době skutečně žili
a bohužel v nepochopitelné míře i umírali. Bojím se, že
některé zkušenosti jsou nepřenositelné a bez toho, aby je
člověk sám zažil, je nemůže nikdy plně pochopit. Proto
bychom se měli čas od času zastavit a být prostě šťastni,
že žijeme v době, kdy nemusíme každý den uléhat ke
spánku s myšlenkou, jestli se zítra znovu uvidíme se všemi svými blízkými.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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Akustika v nové hale
Radost z nové sportovní haly je trochu
zakalena dvěma faktory. Prvním je nedostatečná kapacita i současný stav sociálního zařízení v objektu hospody a sportovní haly. Dalo by
se říci, že to není problém nový, ale s plány na plné
využití potenciálu haly je nyní palčivější. Jeho řešení bude potřeba pojmout komplexněji a velmi
pravděpodobně bude zahrnovat větší stavební
úpravy.

Druhým faktorem je špatná akustika v nové hale.
Kdo tam již byl, ví, o čem hovořím. Situaci, kdy se
dva lidé mají problém dorozumět na vzdálenost
dvou metrů, by asi jen málokdo nazval uspokojivou. V současné době si necháváme vypracovat
od specializované firmy projekt, jehož výsledkem
by měl být návrh různě finančně náročných opatření, které by měly vést ke zlepšení stavu.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Jarní turnaj ve stolním tenise
V sobotu 18. května, se v nové sportovní hale v Horšicích, uskutečnil jarní
turnaj ve stolním tenise. Turnaj byl rozdělen na dvě

Každá kategorie měla svůj stůl, na kterém byl odehrán celý turnaj. Hrálo se systémem každý s každým. Poté byla skupina vyhodnocena a první čtyři
hráči postoupili do boje o finále.
Ve skupině se hrálo na dva vítězné sety.
Zato ve finálových bojích na tři.
Turnaj byl i přes malou účast vydařený.
Děti se vydováděly a dospělí příjemně
protáhli. Dětskou kategorii opanovala
slečna Barbora Janečková, která ve finálovém souboji porazila Jana Hrdličku
3:2 na sety. Tím se Honza umístil
na druhém místě a třetí místo obsadil
Martin Nguyen. V kategorii dospělých
se na třetím místě umístil Filip Seifert,
který v boji o bronzovou příčku porazil
Stanislava Dobrého. Druhou příčku obsadil Pavel Vránek st., který ve finále
prohrál s Pavlem Vránkem ml.
I přes menší zájem lidí o tuto akci, se Horšické pinkání podařilo. Pevně věřím, že zájem o další turnaj
ve stolním tenise bude větší.
Pavel Vránek

kategorie: děti do 15 let a dospělí. Akce začala v půl
jedné odpoledne registrací všech účastníků. Celkem
bylo zapsáno 6 dětí a 7 dospělých.

Slovo závěrem
Milý čtenáři, pokud
jsi dočetl až sem,
jistě sis všiml, že náš občasník
doznal značné změny. Velkou
část práce na novém vzhledu odvedla grafička Tereza Beranová,
které bych zde chtěl poděkovat

za ochotu a vstřícnost při ladění
finálního designu.
Se změnou na postu šéfredaktora,
který u tohoto typu tiskoviny vytváří většinu obsahu, se pochopitelně změnil i styl a forma
článků. Pro mě byla příprava

tohoto čísla unikátní nová zkušenost a nezbývá mi než doufat, že
se Vám nový občasník bude líbit,
a hlavně, že naplní své poslání
jako komunikační médium mezi
vedením obce a občany.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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