
Je to smutné, je to k plá či 
 

Kdysi slávu, dneska 
smutek 

prožívají Horšice. 
„Potrestejte dobrý skutek!“ 
říká se v pranostice. 

 
„TO, co máme – 

rozvrtáme“, 
řekli sobě voliči. 

„Na radnici zacinkáme, 
tentokráte paklíči.“ 

 
CO se chtělo, to se stalo, 
snad někomu pro radost?! 
Každý, kdo má stále málo, 

Jednou bude míti dost! 
 

Je to smutné, je to k pláči - 
napsáno je v kronice. 
Kde voliče bota tlačí ? 

Že je prázdná radnice ?! 
 

Ostuda už překročila 
katastrální hranice. 

Hlavně, aby vše přežila 
ta nová úřednice. 

 

 
 
    

 
 

n e c e n z u r o v a n é  

             ...zprávy, informace, zajímavosti   
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Slovo starosty úvodem   

   Milí občané, chalupáři, čtenáři 
Občasníku Horšicko!  Není náhodou, že 
dostáváte do rukou dvojčíslo našeho 
zpravodaje, které je poslední v mém 
volebním období. Je snad i trochu 
symbolické, že pořadové - sté číslo, 
vychází právě v době, kdy se občané 
našeho státu připravují na oslavy 
100.výročí vzniku Česko-
slovenské republiky, 
které vyvrcholí dne 
28.října 2018. Vydá-
váním zpravodaje jsme 
navázali na činnost 
bývalého Místního ná-
rodního výboru z dob 
minulých, ve chvíli kdy 
jsme náhodně objevili v 
archivu OÚ jeden z 
původních výtisků. Sna-
ha současné redakce a 
dopisovatelů byla zúro-
čena tím, že zájem 
veřejnosti o Občasník 
Horšicko byl dlouhodobě 
velký, což bylo současně 
i jakýmsi impulsem pro 
celkové dění v obci. 
Hodnota našeho zpra-
vodaje bude především 
historická, protože jed-
notlivé výtisky jsou 
povinně  archivované v 
okresním archivu a na 
několika dalších místech. 

Krom toho jsme dali výtisky také svázat, 
aby byly kompletně uchovány v archivu 
Obce Horšice, neboť z mého pohledu, 
tento dokument bude po létech 
zajímavým doplněním obecní kroniky. 
Závěrem chci poděkovat všem 
dopisovatelům, kteří přispěli k pestrosti a 
zajímavosti stránek našeho periodika. 

Nelze opomenout poděkování 
za práci, kterou dlouhodobě 
prováděla na velmi dobré 
úrovni paní Václava Ho-
molkovánaše účetní. Právě 
ona byla šéfem grafické úpravy 
a vzhledu všech 100 vydání 
Občasníku Horšicko. Kromě 
toho byla také tiskařkou,  
distributorem a účtařkou 
prodaných výtisků. Takže – 
práce dlouhodobě zodpovědná 
ve všech směrech. Děkuji. 
Dnes už máme na úřadu 
pracovnici novou, která se 
seznamuje s vydáváním 
zpravodaje. Bude ale záležet 
na dalším zastupitelstvu, zda 
chce v nastoleném trendu 
pokračovat a jakým způsobem.  
Podmínky má vytvořené i pro 
tuto populárně informační 
aktivitu a ve strategickém 
plánu rozvoje obce na období 
2019-2013 je tato činnost 
zakotvená.

Miroslav Čepický – starosta obce 
a šéfredaktor v jedné  osobě
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Žába na prameni 

     Máme před komunálními 
volbami, které už budou za pár 
dnů - 5. a 6.10.2018. Bohužel, 
v Horšicích se volební míst-
nosti neotevřou, neboť není 
koho volit. Do data (31.7.2018) 
určeného k podávání kandi-
dátek byla doručena pouho-
pouhá jedna kandidátka 
nezávislého kandidáta – a to 
opravdu nestačí ke zvolení 
nového zastupitelstva obce.  
Upřímně prohlašuji, že je mi to 
líto, protože takové fiasko 
jsem nečekal. Trochu mě také 
překvapilo – nepřekvapilo i 
rozhodnutí mladších členů 
stávajícího zastupitelstva 
obce. Nikdo z nich nepodal 
kandidátku! Ale nejsme sami, 
kde volby nebudou. Takové 
obce jsou v Plzeňském kraji 
tři. Je mi líto, že z 350 našich 
oprávněných voličů se nenašlo 
sedm těch, kteří by převzali 
kormidlo dění v našich obcích. 
Je mi líto, že nikdo nechce 
pokračovat v díle, které jsem 
započal. Je mi líto, že obecní 
záležitosti zůstanou po nějaký 
čas naprosto bezprizorní. 
Proto se ptám: Kdopak asi 
bude podávat žádosti o 
dotace, za které jsem byl  (jen 
tak mimochodem) také kritizo-
ván. Odpověď zní: Nikdo! 
Kdopak se zasadí o to, aby 
nedošlo ke zrušení auto-
busových spojů? Kdo zajistí  

opravy komunikací? Opravy veřejného osvětlení? … atd. Kdo schválí 
výplatu pohřebného? Nikdo! Kdo schválí dotace spolkům? Nikdo! Kdo 
rozdá vánoční kolekce, když nebude kulturní komise? Koho budou voliči 
kritizovat? Kdo zajistí zimní údržbu místních komunikací? Zkrátka, 
občané buď usnuli na vavřínech nebo se bojí nastavit své ego ve 
prospěch veřejných záležitostí, které jsou spojované s každodenní 
kontrolou a kritikou. Znovu opakuji, že jsem na valných hromadách hasičů 
v Horšicích, SDH v Újezdě i na výroční schůzi MS Diana Horšice s 
dostatečným předstihem avizoval, že dokončím současné volební období 
a do dalších voleb kandidátku už nepodám. Avizoval jsem to také na 
veřejných zasedáních zastupitelstva obce a nabádal občany v Občasníku 
Horšicko, aby si vybírali své kandidáty do voleb pro nové zastupitelstvo, 
které mělo vzniknout po 6.10. 2018. Marně jsem hovořil s několika 
občany,  z mého pohledu – potencionálními možnými kandidáty. A tak to 
tady máme! Volby nebudou! Ani přesto, že se uvolní všechna místa v ZO, 
včetně toho starostovského. Skončil jsem! Nejen z důvodů již dříve a 
několikráte zmíněných, ale také i proto, aby kdokoliv nemohl náhodou 
někdy říci, že sedím na „horšické radnici“ jako žába na prameni a nechci 
uvolnit místo mladým a progresivním občanům, kteří mají patřičné 
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Funkce v zastupitelstvu obce 
i funkce starosty obce budou od 6.10.2018 volné. Do zvolení nového 
zastupitelstva v náhradních volbách, bude správa obce podléhat 
pověřenému úředníkovi z Úřadu pro správu státu z Plzně, který bude 
obec navštěvovat zpravidla pouze dvě hodiny v týdnu a v zásadě jen 
proto, aby podepsal pro paní účetní příkazy k platbě faktur a dohlížel na 
pár administrativních věcí. Nemá žádné rozhodovací ani schvalovací 
pravomoci, neboť ty totiž patří výhradně zastupitelstvu. Nebude řešit 
žádné žádosti občanů, žádné stížnosti, žádné dotace. Do předání správy 
obce musí dosavadní starosta zajistit mnoho věcí a vyřídit spoustu 
administrativních úkonů, které by nebyly za normálního stavu – tedy v 
případě, že by se konaly řádné volby 5. a 6.10.2018. Nejsem za to rád! Je 
to pro mně hodně práce navíc! Věřím si – já i toto zvládnu! 
Pravděpodobně koncem října 2018 vyhlásí ministr vnitra ČR nový termín 
voleb do ZO – speciálně pro Horšice. Ale lhůty pro podávání kandidátek 
budou zkrácené. Já opět kandidovat nebudu ! Doufám, že napodruhé se 
najde v Horšicích, Vitouni a Újezdě oněch potřebných „sedm statečných“, 
kteří budou o naše obce pečovat a o občany a jejich záležitosti se budou 
nadále a uspokojivě starat. 

Starosta obce Miroslav Čepický              

 Máme novou paní ú četní 

Na základě zveřejněné výzvy Obecního úřadu Horšice, že hledá novou administrativní pracovnici a účetní, 
která převezme agendu po paní V. Homolkové, která odchází do starobního důchodu, přihlásily se tři 
uchazečky. Po zhodnocení předložených přihlášek, byla oslovena paní ing. Alena Němcová, jejíž profesní 
životopis vykazoval nejlepší předpoklady pro výše uvedenou funkci. Její reakce byla vstřícná a se starostou 
obce podepsala pracovní smlouvu s nástupem od 1. srpna 2018. Jelikož agenda obecního úřadu je velice 
rozmanitá a obšírná, probíhá v současné době nejen její předávání a převzetí, ale také zácvik nové 
pracovnice. Krom toho bude muset ještě absolvovat celou řadu odborných školení. Předpoklady jsou takové, 
že paní Homolková předá velkou většinu účetní agendy do konce září a pak bude dál pouze poradním 
činitelem v ostatních věcech, které s sebou provoz obecního úřadu přináší a to až do uzávěrky r.2018. 
Občany proto žádám, aby respektovali to, že nová paní účetní nemůže všechno vědět bezprostředně a hned. 
Upozorňuji občany také na to, že na webových stránkách Obce Horšice, budou v brzké době kontakty na 
úřad obce upravené tak, že budou smazána stávající telefonní čísla, která budou nahrazená až po zvolení 
nového zastupitelstva. Paní Václavě Homolkové děkuji za dlouholetou dobrou spolupráci se mnou, jakožto se 
starostou obce, děkuji jí také za co nejpodrobnější a pečlivé předání obecní agendy. Přeju jí, aby si oddychla 
od každodenních starostí a hledění do monitoru kancelářského počítače, a aby si důchodu užívala dlouhé 
roky ke své spokojenosti.                                                                                       Miroslav Čepický, 
starosta 
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Poděkování zastupitelům i těm ostatním 

Když jsem hledal jméno pro moji poslední knížku, tak zvítězil 
název: ZRCADLO V OKNĚ, aniž by mě tehdy napadlo, že se 
mi tento název bude také hodit do tohoto příspěvku. Když se 
venku setmí a podíváte se do okna, zpravidla tam vidíte svůj 
stín a vše co je za vámi. A tak symbolicky - dívám se do toho 
okna  a v tom matném zrcadle vidím roky zpět. Kupodivu 
neevokuje mě to k láteření nad nepovedenými nebo špatnými 
věcmi nebo zkušenostmi, nýbrž k tomu, abych poděkoval za 
každou sebemenší pomoc a podporu všem zastupitelům, kteří 
se mnou v období 20 let mého starostování spolurozhodovali o 
věcech veřejných, nebo alespoň podpořili některá zásadní 
rozhodnutí, která nepatřila výhradě do kompetence starosty, a 
za která jsem si vždy nesl zodpovědnost já osobně. Bylo to 5x 
šest zastupitelů, kteří byli společně se mnou terčem větší kritiky 
a zpravidla menší pochvaly od veřejnosti. Nechci-li být osobní, 
abych na někoho neúmyslně nezapomněl, tak děkuji také všem 
občanům i chalupářům, kteří podporovali rozvoj a vzhled obce i 
kulturní a společenský život v našich obcích, účastí nebo 
pomocí s jejich organizováním, nebo se zpravidla bezúplatně 
starali o veřejná prostranství. Děkuji firmám, které pro nás 
prováděly zemní práce, územní plánování, projektovou činnost, 
údržby komunikací, péči o les, elektrikářské služby, finanční a 
pojišťovací služby, stavební práce, zajišťovaly dodávku vody a 
funkčnost kanalizace, funkčnost obecního rozhlasu, realizovaly 
odvozy a likvidace odpadů, pomáhaly sponzoringem nebo 
přímou účastí na veřejně prospěšných akcích, zapůjčily stroje 
nebo odborné pracovníky – Polana a.s. Horšice, firma Sozapo 
s.r.o.. Děkuji za údržbu a chod věžních hodin. Děkuji spolkům a 
jejich funkcionářům - Sboru dobrovolných hasičů v Horšicích a 
v Újezdě i Mysliveckému spolku Diana Horšice za dobrou 
spolupráci s Obcí Horšice. Děkuji za pomoc ze strany 
Mikroregionu Přešticko a MAS Aktiviosu, děkuji Zastupitelstvu 
Plzeňského kraje za vstřícnost při přidělování dotací a 
pracovníkům tamních odborů za spolupráci při jejich vyřizování. 
Ministerstvu vnitra a HZS Plzeňského kraje zejména děkuji za 

dotaci na nákup dopravního 
automobilu pro JSDHO Horšice 
a materiální pomoc při vyba-
vování našich SDH. Děkuji 
všem odborům MěÚ Přeštice 
za spolupráci s Obcí Horšice. 
Děkuji představitelům okolních 
obcí, s nimiž jsem měl možnost 
spolupracovat za období uply-
nulých 20 roků. Moje poděko-
vání adresuji také škole v 
Přešticích a v Letinech, v nichž 
pokračují žáci z horšické školy 
v dalším vzdělávání. Někdo 
vykonával svoji činnost za 
odměnu, jiný zdarma. V tuto 
chvíli na tom ale nezáleží, 
protože i taková firma nebo 
úřad, když si nechali práce 
zaplatit, museli se starostou 
obce jednat a muselo vždy dojít 
k oboustranné spokojenosti. 
Jak jest patrné, až na několik 
málo výjimek, docházelo k 
tomu vždycky, a to zejména dík 
vstřícnosti představitelů zúčast-
něných stran při vzájemných 
jednáních. Venku se rozednívá 
a zrcadlo v okně osleplo. Nějak 
se mi nestihly ukázat také ty 
špatné věci a proto se dívám 
do nového dne s velkou nadějí, 
že opět přinese něco hezkého.

     Miroslav Čepický, starosta                                                              

Co bude se skládkou u koupaliště?     

   Zde je nutné zmínit skládky dvě. První byla u požární nádrže - „koupaliště“ v Újezdě. 
Dovolil jsem stavební firmě p. Josefa Bultase z Dolců, aby tam materiál dočasně odložil. V 
současné době „po sobě“ na tom místě uklidil a vše je v pořádku. Druhá skládka je na 
obecním pozemku u „koupaliště“ v Horšicích. Vznikla jako dočasné uložení zeminy a sutě z 
demolice zdiva při zahájení výstavby haly na pozemku u čp. 59. Víme, že v plánu rozvoje 
obce je také obnova požární nádrže,  k čemuž je na OÚ schválená projektová 
dokumentace. Součástí rekonstrukce horšické požární nádrže je také zmenšení jejích 
rozměrů. K tomu bude potřeba poměrně hodně materiálu na závoz vymezené části 
stávající nádrže a měla by posloužit právě suť, zemina a kamení tvořící současnou skládku 
u „koupaliště“. Uvažováno je tedy výhledově, aby se materiál nemusel dovážet z nějaké 
neurčité vzdálenosti, čímž by se samozřejmě zvyšovaly náklady na stavbu. Samozřejmě, že 
k samotné realizaci bude nutné získat řádné stavební povolení a dostatek finančních 
prostředků. 

                                                                                                       Redakce 
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CO JE MOC, TO JE MOC, JAK SE DĚLÁ Z OBCE DOJNÁ KRÁVA aneb JAK SE DO 
LESA VOLÁ ….  

   Každý to ví, že jsem po celou dobu „mého starostování“ a správy obecního majetku postupoval co nejvíce 
svědomitě a zodpovědně. To platí i směrem k naší škole, ať už je to po stránce oprav a údržby budovy z 
titulu vlastnictví obce nebo ponechání tak říkajíc volné ruky managementu školy v rozhodování o věcech 
souvisejících s přímou správou školy a MŠ.  

  A co se dělo v poslední době, to mě skutečně zaráží a je pro mne nepřijatelné. Před 1. letošním veřejným 
zasedáním ZO, které se konalo 19.3.2018 došla ze školy žádost o navýšení částky 550.000,-Kč z obecního 
rozpočtu pro rok 2018 o dalších 150.000,-Kč s tím, že 550 tisíc je málo. ZO požadavek neschválilo a na 
dalším veřejném zasedání dne 2.5.2018 se zabývalo přebytkem z výsledku hospodaření školy za rok 2017, 
který činí 174.000,-Kč !! Otázka školy zněla: Kolik z toho půjde na odměny personálu v ZŚ a MŠ a kolik do 
rezerv? A já se ptám: Z čeho myslíte, že taková příspěvková organizace vyhospodaří plus 174 tisíce korun? 
Odpověď je jasná – z velké části je to právě z finanční částky od obce – tedy poskytované každým rokem z 
obecního rozpočtu na provoz školy. Pak jsou další příjmy školy a MŠ jako platby od rodičů např.na stravné, 
výdaje spojené s plaveckým výcvikem dětí a také nějaké sponzorské dary. Hospodářské výsledky 
příspěvkové organizace určitě nemají sloužit pouze na vyplácení odměn zaměstnancům ZŠ a MŠ,  ale v 
minulosti se to v některých odůvodněných případech dobře hodilo. Zase uvedu alespoň dva příklady: 
Odměna za dlouhodobé zastupování nemocné paní ředitelky Nohavcové nebo řezání a štípání dřeva, které 
do školy dodali hasiči nebo myslivci. ( Tím ale zase škola ušetřila oproti tomu, kdyby naštípané dřevo 
kupovala.) Je nutné vidět i druhou stránku věci a to je zodpovědné hospodaření s vytvořeným finančním 
zdrojem. Řekl bych, že z mého pohledu tomu tak bohužel né zcela bývá a jeví se jako snazší požádat obec 
o další finance. Když na tuto hru zastupitelstvo v čele se starostou obce přistoupí, tak proč toho nevyužít? 
Mně je jasné, že z těchto „vyhospodařených“ prostředků nelze financovat velké opravy budov, sociálního 
zařízení, otopného systému nebo popř. pozemků, oplocení apod. - tedy toho co je v majetku obce a patří do 
financování z rozpočtu obce popřípadě ještě navýšením o nějakou získanou dotaci.  

     Pak jsou ale další provozní věci a záležitosti, které právě z prostředků příspěvkové organizace platit lze a 
dokonce bych zastával názor, že by to mělo být povinností managementu školy! Např. sem by patřil nákup 
čistících prostředků, toaletních potřeb, vylepšování učebního prostředí pro zahradní výuku, přístřešku pro 
rodiče čekající na předání dětí z MŠ atp. Vše samozřejmě musí korespondovat s předpisy, které využití 
takového fondu poněkud „ořezávají.“ Bohužel, pak by na  rozdělení a případné odměny nezůstávalo tolik. A 
proto je k dispozici papír, na němž se adresuje požadavek na obec o navýšení financí z obecního rozpočtu v 
dobré naději, že to zastupitelstvo opět „schlamstne i s navijákem“! Jenomže, jakýsi laický audit hospodaření 
školy udělali sami rodiče dětí a právě od nich na veřejném zasedání zastupitelstva dne 19.3.2018 zaznělo, 
že si děti musí z domova nosit i toaletní papír. V podtextu to zní asi takto:  „Horšická ZŠ a MŠ je chudá, 
protože obec na ní šetří a nechce jí dávat více peněz.“ V podstatě je mi jedno co si děti mají nebo musí z 
domova nosit do školy, ale nesmí to navenek vypadat tak, že škola nemá na to či ono dostatek peněz. Podle 
těchto nových poznatků je patrné, že takovýto pohled na zastupitelstvo obce je možná i účelově šířen mezi 
nezasvěcené občany. Následně pak může z toho vyplývat i jejich negativní pohled na obec i starostu a zase 
naopak - shovívavý,  vstřícný a školu litující postoj rodičů a některých občanů s požadavky na ZO, že by 
obec měla dávat do školy více peněz.  Možná měli na té schůzi mlčet, protože by se ze strany obce patrně 
ani nezačalo uvažovat o tom, zda nedostatek financí ve škole skutečně je. Takhle vlastně diskutující na 
veřejném zasedání nechtěně odkryli karty, na jejichž druhé straně je vidět, že podle předloženého výsledku 
hospodaření za r.2017, (i za léta zpětně) je ve škole peněz dostatek a ZŠ ani MŠ nedostatkem nikdy 
netrpěla! A že by se nedal nakupovat toaletní papír pro děti, aby si ho nemusely nosit z domova? To snad 
ne?! Jedná se pak o to, jak s papírem hospodařit – možná by postačilo hospodařit tak - jako doma!! Nebo, 
že by děti také vhazovaly doma celou roličku papíru do toaletní mísy? 

    Určitě se na mne za tento můj postoj a názor bude někdo mračit, jiný špoulit, další mě možná bude 
pomlouvat. Jenomže, milí čtenáři – já dobře vím, že správa obce podléhá veřejné kritice, mou zodpovědnost 
z toho nevyjímaje a že do řízení obce spadají i některé záležitosti týkající se právě příspěvkové organizace – 
tj.ZŠ a MŠ. Ve škole jsme se učili – „Když někdo naříká, že má málo, tak je dobré – ubrat mu!“ Staří lidé 
také říkávali: „Málo nemá ten, kdo má málo! Ale málo má ten, kdo má hodně!“ Asi by se to mělo vyučovat 
znovu! Neboť současná praxe to patrně, až na skutečné sociální výjimky ve společnosti jako celku, stále 
potvrzuje. A tak závěrem se vrátím k nadpisu tohoto příspěvku: Co je moc, to je moc, obec není dojná kráva 
a moje reakce je pouze ve smyslu starého přísloví, které asi všichni dobře znáte : „Jak se do lesa volá, tak se 
z lesa ozývá!“  Horšické základní škole a  také Mateřské škole v Horšicích přeji v prvé řadě stále hodně dětí 
– předškoláčků i žáků, aby nenastaly daleko podstatnější a závažnější důvody ke zrušení školského zařízení v 
obci a za druhé přeji stále ucelený a zodpovědný  pedagogický sbor i kolektiv ostatních zaměstnanců.  

Miroslav Čepický, starosta4 



   AKCE BĚŽÍ aneb započaté dílo  

      Ve dvojčísle 97-98 
Občasníku Horšicko z 
července r. 2018 jsem napsal 
v článku „CO SE VLEČE-
NEUTEČE“, že po všech 
peripetiích už konečně 
můžeme začít se stavbou 
haly na dvorku u čp.59. Ve 
stejném vydání, v příspěvku s 
názvem „A VÍME VŮBEC CO 
CHCEME?“ je konstatováno, 
že navzdory odpůrcům a 
provokatérům se hala postaví! 
Dne 23.července 2018 vše 
začalo prvním kopnutím do 
země a bouráním zdi podél 
sousedícího pozemku. Vůbec 
nechci popisovat detaily, které 
provázely zemní a stavební 

práce, protože navenek to vypadá, že jde všechno jako po drátku i když opak je pravdou. Vůbec 
nechci vypisovat to, že bez účasti, osobní rady a pomoci starosty obce by všechno nešlo tak rychle 
a že vydatně pomohla i firma pana Jaromíra Muchky a Jiřího Voráčka, jakož i vstřícný přístup 
ředitele Polany a.s. - pana Josefa Honzíka. Asi nebudu mít mnoho příležitostí jim poděkovat a 
proto tak činím ihned – už nyní - v tomto článku. Přátelé – děkuji! Vaším přičiněním se hnuly věci 
rychle kupředu! S radostí i s hrdostí mohu dnes napsat a fotograficky doložit, že „akce běží“ a  
půjdou-li práce podle harmonogramu, je veliká naděje, že hala s přilehlým skladem bude 
dodavatelem připravena 
k předání investorovi - 
Obci Horšice v 
plánovaném termínu. 
Financování stavby je 
zaručeno těmito zdroji: 
obecní rozpočet, dotace 
z KÚ PK a smluvně 
upravený  kontokorentní 
účet u ČSOB. Dne 
22.8.2018 jsem byl na 
Plzeňském krajském 
úřadu a podepsal tam 
smlouvy na přislíbené 
dotace – na výstavbu 
haly 450.000,-Kč, na 
podlahu v tělocvičně ZŠ 
to bylo 91.000,-Kč a dne 
23.8.2018 jsem podepsal 
dotační smlouvu na 
dovybavení Jednotky 
požární ochrany Horšice 
ve výši 22.000,-Kč. Krom 
toho bylo vyjednáno s firmou, která pokládala linoleum v tělocvičně ZŠ, že provede na náklady 
obce také opravu podlahy v 5.třídě, kde bylo prošlapané lino a vydrolil se podkladní beton. S tím 
byla spojená i oprava podlahy v chodbě ke sborovně. Z rozpočtu obce jsme na to uvolnili 40.000,-
Kč. Důležitým aspektem ke všem získaným dotacím je především to, jakým způsobem budou 
investované prostředky nadále využívány.                                                                    Mir.Čepický 
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   Akce a zvelebení v Obci Horšice   

                                        aneb Proto, aby se nezapomnělo 
 
V komunálních volbách v roce 1998 na podzim, byl jsem zvolen starostou Obce Horšice. 
Od té doby uplynulo 20 roků a přiblížil se čas, kdy je vhodné uvolnit tuto pozici a dát tak 
příležitost mladým, stáhnout se poněkud do ústraní a porozhlédnout se kolem sebe na dílo 
za ta léta vykonané. A protože vím, že lidská paměť je děravá a v obecní kronice nebude 
vše zadokumentované, rozhodl jsem se učinit následující soupis. 
 

HORŠICE: 
 
Hřbitov a kostel  
� Studna – zdroj vody na hřbitov, včetně čerpadla a elektroinstalace v márnici 
� Vodovodní rozvod na hřbitově se třemi kohouty + odvodnění a pravidlená údržba 

systému 
� Odvodnění od kostelních okapů                
� Celková oprava střechy a fasády kostela, krovů a věže, zlacení křížů, okna, dveře 

atd. - vyřízení dotace  
� Oprava kaple Henigarů za kostelem včetně podlahy a zbourání sakristie 
� Chodníky po celém hřbitově ze zámkové dlažby - dotace  
� Oprava havarijního stavu hřbitovní zdi před i za márnicí - dotace  
� Likvidace černé skládky pod hřbitovní zdí za márnicí a úprava terénu 
� Zavedení elektřiny do márnice 
� Nová hřbitovní vrata 
� Oprava hřbitovní zdi u silnice včetně barvení 
� Výstavba nového pilíře u hřbitovních vrat a opravy starých vrat i vrátek 
� Oprava věžních hodin s instalací elektrického hodinového stroje + následné 

průběžné údržby a opravy 
� Výstavba opěrné zdi u hřbitovních kontejnerů 
� Průběžná údržba hřbitova, konzultace a smlouvy s nájemci hrobových míst 
� Několikeré průběžné opravy střechy kostela po vichřicích 
� Kácení dřevin ve farské zahradě, které zasahovaly nad hroby 
� Postupné kácení havarijních stromů před hřbitovní zdí  

 
Komunikace a chodníky, propustky, parkovací plochy,  dopravní zna čení 
� Odstavné parkoviště před bytovkami č.112 a 113 
� Asfaltování chodníku v uličce  za OÚ  
� Rozšíření návsi v Horšicích 
� Asfaltování komunikace k ČOV 
� Každoroční údržba asfaltového povrchu místních komunikací v obci, k Henigarovu 

a k Doubkům 
� Pracovní pasport názvů ulic v Horšicích 
� Asfaltování návsi u Hrubých 
� Asfaltování MK od Hřebců až k Fr. Benešovi - dotace  
� Zhotovení asfaltované točny u Fr.Beneše 
� Rozšíření MK u Jos. Hodana 
� Nové asfaltování MK od návsi kolem rybníka k Vachovcovým 
� Nové asfaltování MK od Vachovců kolem Bradů k Hejlovým – dotace   
� Nástřiky MK od Východských ke Svobodovým 
� Dopravní značky svislé - v celé obci, návrh pasportu MK a zimní údržby 
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� Retardéry na MK podle požadavků občanů 
� Nový asfalt na rozšířené návsi  
� Nový asfalt pod návsi k transformátoru 
� Oprava asfaltované komunikace u SOZAPO po povodni  
� Výstavba parkoviště před školou 
� Výstavba chodníku u školního hřiště 
� Výstavba autobusové zastávky naproti škole - dotace  
� Výstavba chodníku od fary podél hřbitovní zdi ke kontejnerům - dotace  
� Dopravní zrcadla u Jos.Duchka 
� Vodorovné značení na silnici – vyznačení hlavního průjezdu obcí 
� Přechod pro chodce u ZŠ 
� Bílé dopravní značky – Vitouň, Henigarov, Luh 
� Oprava MK od Janečků do Háje – zničená Lesy ČR 
� Výstavba propustku do lesa u Henigarova – byl zničen vozidly Lesů ČR 
� Dopravní zrcadla u výjezdu od hřiště tj. od Fořtů 

 
Kultura a pomníky, sport 
� Výstavba pomníku „předkům“ pod hřbitovem včet. zábradlí  
� Studování heraldiky, vytvoření obecních symbolů - znaku a praporu, zadání výroby, 

legalizace obecních symbolů Parlamentem  ČR 
� Šlajsova 55 – každoročně,  cyklovýlet a pěší turistika + kladení věnce v Nevěrné a 

kytice na hrob v Chudenicích   
� Organizování setkávání důchodců a setkávání zaměstnanců školy, MŠ a volebních 

komisí 
� I.setkání rodáků v r. 2000 – celá organizace, vyhledávání adres + pozvánky, 

zajištění kulturního programu a občerstvení, ohňostroje, projev atd. Propagace, 
celková organizace a řízení celé akce 

� II./2005, III./20010, IV/2015 setkání rodáků na návsi – celkové zajištění včetně 
velkokapacitního stanu, catteringu, kulturního programu a účinkujících, projevu, 
ohňostroje, celková organizace, propagace, zajištění upomínkových předmětů a 
řízení celé akce 

� Nákup a vysvěcení praporu SDH Horšice, jeho slavnostní předání 
� Celková oprava kapličky sv.Antonína na návsi a její opětovné vysvěcení –  dotace  
� Spoluúčast na vysvěcení kapličky sv.Huberta v Dolckém lese – ( s MS Diana) 
� Pořádání společenského dne s MS Diana a SDH Horšice v areálu školy 
� Vánoční troubení u stromku (dříve po domácnostech) zdarma – příspěvek na 

vánoční výzdobu v obci-každoročně 
� Oprava křížku v zatáčce k Újezdu 
� Křížek za vsí k Luhu – oprava, stavba, sehnání nového soklu, barvení, sekání  
� Každoroční zajištění a zaplacení věnců a kytic k pomníkům v Horšicích a v Nevěrné 
� Práce kulturní komise + vánoční kolekce, cukroví u stromku, gratulace jubilantům 
 

 
Majetkové záležitosti  
� Prodej obecních pozemků naproti Sedlákovým 
� Vyřešení majetkových vztahů ke studni u Východských 
� Vyřešení majetkových vztahů ke studni u Sedlákových 
� Vyřešení majetkových vztahů ke studni na návsi u Mašků 
� Řešení udržení úřadovny Pošty Partner v obci a vyřešení majetkových vztahů s 

Českou poštou 
� Prodej obecního pozemku u Hrubých – předzahrádka 
� Nákup pozemků u požární nádrže Horšice do vlastnictví obce  
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� Pronájmy budov a pozemků v majetku obce 
� Dělení pozemků v areálu zemědělského podniku Polana a. s.  a řešení jejich 

prodeje – rozpracováno 
 
Místní rozhlas  
� Průběžná údržba místního rozhlasu ve všech částech obce 
� Rozšíření MR –  a nákup nového vysílacího zařízení 

 
Odpadové hospodá řství  
� Zajištění kontejnerů na tříděný odpad a odvozy – každoročně, celoročně ze třech 

lokalit v Horšicích 
� Zajišťování kontejnerů na objemný odpad 2x ročně 
� Zajišťování sběru železného šrotu ve spolupráci s  SDH Horšice 
� Zajištění kontejnerů na biologický odpad a jeho likvidaci oprávněnou firmou 
� Zajišťování sběru nebezpečného odpadu a jeho likvidace oprávněnou firmou 
� Postupné zavedení popelnicového ukládání komunálního odpadu obyvateli a 

zajištění svozu odpadů 
 
Přestavby objekt ů a budov v majetku obce  
� Přestavby uvnitř budovy OÚ – WC, sprchy, dveře, místnost pro rozhlas 
� Přestavba uvnitř budovy čp.59 na výčep a obchod včet. sociálních zařízeních 
� Přestavba uvnitř budovy OÚ v I.poschodí z kanceláří na ubytovnu včetně sociálního 

zařízení  
� Druhá přestavba ubytovny v čp.7 na byt pro hostinského 
� Oprava střechy na čp.7 po vichřici – část z pojištění 
� Oprava požární zbrojnice v čp.7 po požáru barvení zbrojnice a fasády na čp.7 
� Oprava terasy se zábradlím před poštou a Obecním úřadem 
� Celková rekonstrukce střechy na budově čp.59 a barvení fasády  - dotace  
� Výstavba haly se zázemím u čp.59, zahájeno 7/2018 - probíhá - dotace  

 
Škola  
� Celková oprava střechy školy dvoufázově– vyřízení dotace  
� Zavedení vzduchotechniky do školní kuchyně 
� Průběžné opravy ve škole, na školní zahradě a dvorku 
� Zajištění zásobování školní kotelny dřevem z vlastních zdrojů 
� Půdní vestavba - kabinet ve škole 
� Přestavba kotelny - oddělení prostoru od WC 
� Generální oprava elektroinstalace v I.-patře budovy školy – vyřízení dotace  
� Vybavení školní kuchyně podle hygienických nařízení 
� Vybavení sociálních zařízení školy podle hygienických nařízení 
� Výstavba ochranných sítí na školním hřišti  
� Výstavba dětského hřiště v Horšicích  
� Oprava vchodového schodiště do ZŠ 
� Nové dveře do školní budovy 
� Zlatá srnčí trofej ve spolupráci ZŠ a MS Diana – několik roků úspěšné dětské 

soutěže 
� Oprava a barvení fasády budovy ZŠ- vyřízení dotace  
� Výměna všech oken v budově školy za plastová - dotace  
� Výměna některých dveří v budově školy 
� Výměna kotle v ZŠ 
� Osazení komínu úsporným zařízením 
� Nájezdový svah do školní zahrady 
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� Nástřiková asfaltová oprava školního dvorku 
� Oprava podlahy v V.třídě a nové linoleum 
� Oprava podlahy v tělocvičně – sportovní linoleum – dotace  
� Kácení stromů ve školní zahradě 
� Oprava prosakujícího odpadního potrubí z I.poschodí 

 
Veřejné osv ětlení  
� Rozšíření VO - osvětlení kostela 
� Rozšíření VO u Bradů 
� Rozšíření VO k Bäumlům 
� Rozšíření VO ke hřišti/k Fořtům 
� Rozšíření VO za Altmanem 
� Rozšíření VO u Bělohlavých 
� Rozšíření VO ke Kopovým 
� Rozšíření VO u Kocandů 
� Vánoční osvětlení v obci – každoročně  
� Rozšíření VO k Matasovým 
� Rozšíření VO do uličky za  OÚ a na „Židovně“ 

 
Veřejná prostranství, ve řejná zeleň  a  les  
� Umístění vývěsních skříněk – úřední desky 
� Kácení a prořezávky stromů u Náprstků a podél rybníka v Horšicích 
� Umístění mapového a informačního panelu v obci – náves a u hřbitova 
� Terénní úpravy na prostranství kolem pomníku 
� Kácení  nebezpečných stromů za pomníkem a náletových dřevin pod hřbitovem 
� Kácení havarijních stromů na hrázi rybníka 
� Údržba a kácení stromů v obci – u Stuchlů, u Východských, u Benešů, na hřišti, u 

st. bytovky čp.106 
� Vybudování betonového schodiště od školy ke staré bytovce se zábradlím 
� Každoroční a celoroční údržba veřejné zeleně včetně sekání trávy 
� Vysekávání trávy v pasekách obecního lesa a ošetření mladých stromků 
� Těžba kalamitního dřeva v obecním lese pro  zásobování– hala SDH Újezd a ZŠ 
� Pokácení vzrostlých stromů na zahradě za "Židovnou" 
� Pokácení olší u požární nádrže Horšice 
� Pokácení a prořezávky stromů u transformátoru na návsi 
� Pokácení aleje borovic pod el.vedením na návsi před „Radostí“ (čp. 72) 
� Těžba náletových dřevin v obecním lese pod Týništěm a výsadba nových porostů s 

následným ošetřováním 
 
Věcné vybavení  
� Nákup stolů a lavic - pivních setů - na dvůr u čp.59 
� Prodej starých nepotřebných lešenářských sestav 
� Nákup pivních setů do zbrojnice SDH 
� Věcné vybavení SDH pro požární sport 
� Nákup uniforem pro SDH – opakovaně, dle požadavku 
� Nákup nového přívěsného vozíku pro JSDHO Horšice 
� Věcné dovybavení jednotky JSDHO – nákup za účasti dotace  
� Nákup dopravního automobilu Mercedes pro JSDHO Horšice – dotace  
� Převod přívěsného vozíku a materiálního vybavení od HZS PK 
� Kamna do výčepu Horšice 
� Vybavení výčepu v čp. 59 novými stoly a lavicemi od J.Brabce 
� Obnovení materiální výbavy družstva SDH Horšice po požáru 
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� Nákup stolu na stolní tenis 
� Nákup sítě na nohejbal 
� Nákup antuky na sokolské hřiště 
� Nákup ocelového koštěte na antuku 
� Lavičkové posezení Pod Doubky- přemístěno na dvůr čp.59 
� Nákup motorové travní sekačky 
� Nákup malotraktoru na sekání trávy s přívěsem a příslušenstvím 
� Nákup křovinořezu 
� Nákup motorového vysavače na listí 
� Lavičkové posezení pod Henigarovem na cyklotrase – 2x opravované 
� Mapový stojan u laviček pod Henigarovem – odcizeno – částečná dotace  MP 
� Nákup tlakové myčky WAP 

 
Vodní hospodá řství a kanalizace  
� Opravy vodojemu a nákup nové technologie pro pitnou vodu - dotace  
� Nákup nového vodního zdroje – vrtu u Loužku 
� Zajišťování vývozu fekálií z jímek před budovou OÚ a z ČOV 
� Domovní kanalizace v čp.59 pro obchod a výčep a napojení do jímek před čp. 7  
� Oprava fekálních jímek před čp.7 
� Výstavba nového vodovodního řadu od vrtu Loužek do obecního vodojemu-dotace  
� Průběžné dlouhodobé odstraňování problémů s pitnou vodou z havarijního vrtu pod 

bytovkami, včetně čištění zdroje - vrtu, čištění vodovodního potrubí a instalace 
filtračních zařízení do ZŠ a u vodojemu - dotace  

� Celková rekonstrukce ČOV v Horšicích – dotace   
� Rozšíření kanalizace u Fr.Boříka a u Kocandů 
� Rozšíření kanalizace v Horšicích – od Valentů k Bajmlovům a od Valentů k 

Rozumovům 
� Bagrování strouhy v rybníku Horšice podél MK od SOZAPO kvůli odtoku vody 
� Nová kanalizace kolem zahrady u Stuchlů až ke hřišti 
� Oprava napouštěcího potrubí a propustnosti požární nádrže v r.2004 
� Vyhloubení protipovodňové strouhy u pož. nádrže a u zahrádek „Na Mokravici“ 
� Vyhloubení příkopu při MK směrem "na Mokravici" 
� Oprava domovní kanalizace v budově OÚ čp.7 
� Nová drenážová kanalizace od Sedláků k Hejlovým 
� Nová drenážová kanalizace od Musilů k Sedlákovým 
� Velká kanalizacní vpust na točně u Fr.Beneše 
� Výstavba hydrantu pro požární vodu u vodojemu  
� Oprava kanálu u Východských  
� Nový kanál pod MK od čp. 20 k čp. 23 

 
VITOUŇ: 

 
� Čištění a oprava propadlého kanálu v chodníku u Duchků 
� Nová strouha ke mlýnu pod hrází po povodni na náklady obce – na neobecních 

pozemcích – okamžité řešení  stavu bez finanční účasti skutečných vlastníků 
� Oprava cesty ke mlýnu po povodni na náklady obce – na neobecních pozemcích – 

okamžité řešení stavu bez finanční účasti skutečných vlastníků 
� Vybagrování strouhy na Janečkovic louce proti záplavám pozemků Chvalových na 

náklady obce, bez finanční účasti vlastníka  
� Prodej obecních pozemků ve Vitouni – manželům Chvalovým 
� Údržba veřejného osvětlení každoročně - celoročně 
� Vánoční výzdoba každoročně 
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� Údržba veřejného rozhlasu každoročně, likvidace sloupového vedení a zavedení 
bezdrátového rozhlasu 

� Umístění kontejnerů na tříděný odpad a odvozy – každoročně, celoročně 
� Kácení vzrostlých stromů při silnici a prořezy křovin podél rybníka 
� Čištění kanálu u p.Heřmanové 
� Čištění příkopu u silnice před Chvalovými směrem od Horšic 
� Umístění vývěsní skříňky – úřední deska 
� Projednání projektu ZČE o uložení elektr. vedení do chodníku, likvidace stávajícího 

VO a vysílačů MR a řešení výstavby nového VO +rekonstrukce chodníků na 
náklady investora. 

 
 

ÚJEZD: 
 
Komunikace a chodníky, propustky, parkovací plochy,  dopravní zna čení 

� Asfaltování MK od Kanárku ke Drábovým a zhotovení příčné stružky 
� Celoroční údržba povrchu místních komunikací v obci 
� Nové asfaltování od hl. silnice ke Grünthalovým 
� Hloubení příkopu u silnice pravá strana za Tolarovic,směr Letiny 
� Nové asfaltování od hl. silnice kolem Loudů na Kanárek  
� Rozšíření nepřehledné zatáčky komunikace naproti Muchkovým s položením 

kanalizace 
� Nové asfaltování kolem Janoušků k Vachovcovým - dotace  
� Umístění vývěsní skříňky – úřední deska u trafostanice 
� Parkovací plocha na Kanárku 
� Opravy lavičky na návsi u studny 
� Zábradlí na lávce přes potok ke Kanárku 
� Dopravní zrcadla – u Trhlíků (odcizeno),Kohoutů  výjezd od Kanárku a  Toupalů (zničeno) 
� Štěrkové ošetření MK u Sikytů a u Dobranských 
� Za Újezdem k Dolcům –  vpravo nový propustek , sjezd z hl.silnice do polí 
� Ke koupališti Újezd – nový propustek – byl zničený vozidly Lesů ČR 
� Nové kanalizační propustky na točně u Sikytů – rozšíření točny 
� Nové asfaltování točny u Sikytů 
� Nový asfaltový povrch MK od Muchků k Raczkým - dotace  

 
Kultura a pomníky,  sport  

� Pořádání nohejbalového turnaje na novém hřišti na Kanárku ve spolupráci s SDH 
� Oprava zábradlí a čištění pomníku četníka J.Šlajse v Nevěrné se zlacením písma 
� Každoroční vzpomínková akce u pomníku v Nevěrné s položením kytice  
� Spoluúčast na oslavách výročí, ilustrace brožury ke 100. výročí SDH Újezd 
� Každoroční vánoční troubení s SDH po domácnostech v Újezdě zdarma – 

příspěvek pro SDH 
� Prapor pro SDH Újezd,  vysvěcení a předání 

 
Majetkové záležitosti  

� Prodej pozemků Na Kanárku Janouškovým 
� Prodej pozemku u rybníka – Linhartovým 
� Prodej pozemku p. J. Loudovi směrem k Loužku 
� Prodej pozemků p.Boříkovi „Na Lhotsku“ 
� Prodej pozemku p.Muchkovi před zahrádkou 
� Řešení zájmu o koupi pozemků za Grünthalovými 
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Odpadové hospodá řství 
� Zajištění kontejnerů na tříděný odpad a odvozy – každoročně, celoročně 
� Zajištění kontejneru na biologický odpad a jeho likvidaci oprávněnou firmou 
� Postupné zavedení popelnicového ukládání komunálního odpadu obyvateli a svozu 

oprávněnou firmou 
 
Přestavby objekt ů a budov v majetku obce  

� Výstavba nové hasičské zbrojnice s klubovnou na Kanárku - dotace  
� Přestavba čp.11 z knihovny na obchod a výčep 
� Komín do hasičské haly 
� Zámková dlažba před i za objektem čp.11 a oprava schodů u čp.11 
� Tepelné zabezpečení vodovodního potrubí do klubovny SDH Újezd 
� Údržba staré požární zbrojnice v součinnosti s SDH Újezd 
� Nová střešní krytina na budově čp.11 – obchod a výčep 
� Pergola – přístřešek za budovou čp.11 

 
Věcné vybavení  

� Kamna do haly SDH – 2x 
� Kamna do výčepu  
� Výčepní pult a chlazení 
� Lednice do prodejny 
� Akumulační kamna do prodejny 
� Nákup nových uniforem pro SDH Újezd – opakovaně, dle požadavku  
� Nákup věcného vybavení pro požární sport SDH Újezd 
� Nákup výstroje pro SDH 
� Zhotovení podia v hale SDH 
� Nákup pivních setů do haly SDH 
� Nákup starších židlí do haly SDH 
� Stoly a lavice do výčepu – J.Brabec 
� Nákup stolu na stolní tenis  
� Nákup 2 ks párty stanů 
� Nákup nového přívěsného vozíku pro SDH Újezd 
� Financování opravy hasičské stříkačky 
� Věcné vybavení pro SDH pro požární sport 
� Věcné vybavení pro SDH Újezd – bezúplatně, převodem od HZS v Plzni 

 
Veřejné osv ětlení a Místní rozhlas  

� Vánoční světelná výzdoba – každoročně 
� Stožár VO na Kanárku pro nasvícení hřiště 
� Rozšíření veřejného osvětlení od hl. silnice ke Kanárku 
� Zavedení bezdrátového místního rozhlasu po obci a jeho údržba + rozšíření 
� Každoročně – průběžná údržba VO 
� Rozšíření VO k Sikytům a k Dobranským 
� Rozšíření VO ke Grünthalovým 
� Rozšíření VO od Kanárku ke Drábovým 

 
Veřejná prostranství a zele ň, obecní les v k.ú. Újezd  

� Výstavba hřiště s antukou na Kanárku (záhy ho svévolně zničili občané) 
� Výstavba nového dětského hřiště v Újezdě Na Kanárku s herními prvky - dotace  
� Kácení stromů při chodníku na Kanárek, havarijní vrby a dalších stromů na Kanárku 

atd. a průběžná údržba zeleně 
� Kácení stromů u Grünthalů – řešení komplikací s ing.Valentou 
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� Kácení a ošetřování stromů v křižovatce u Trhlíků a trafostanice 
� Těžba dřeva napadeného kůrovcem v Nevěrné (obecní les) za spolupráce MS 

Diana – zásobování haly na Kanárku a ZŠ Horšice  
� Kácení stromů a náletových dřevin u „koupaliště“ v Újezdě, s úpravami okolního 

terénu - spolupráce s SDH Újezd 
 
Vodní hospodá řství a kanalizace 

� Oprava kanálu u Sikytů 
� Napojení výčepu na septik u čp.11 (Hostinec na Kanárku) 
� Nová kanalizace podél stavení Toupalových  
� Položení kanalizace od hlavní sinice ke Grünthalovým 
� Čištění kanalizace u V.Linharta u hl.silnice 
� Oddrenážování plochy na Kanárku pod hřištěm 
� Ochranný val podél potoka na Kanárku 
� Kanalizační vpustě z hl.silnice u Matasů odvodnění silnice 
� Oprava požární nádrže pod Nevěrnou ve spolupráci s SDH Újezd 

 
ZÁLEŽITOSTI OSTATNÍ  

 
Dokončení Urbanistických studií – dotace  
Zadání zpracování Územního plánu a schválení jeho finální verze - dotace  
Výkon funkce vedoucího Obecního úřadu,korespondence s Policií ČR, soudy, Probační 
službou, Úřadem práce, MěÚ Přeštice, KÚ PK, s firmami a dalšími institucemi. 
Jednání s vlastníkem rybníka v Horšicích o prodeji nebo odbahnění – opakovaně 
neúspěšně ! 
Zavedení internetu na OÚ - dotace  
Jednání s SÚS PK o stavu komunikací, o převodu části návsi do majetku obce Horšice 
Přestěhování knihovny z I.poschodí  (OÚ) do přízemí čp.7 
Řešení sousedských sporů v obcích 
Podávání žádostí o dotace – podle finančních možností obecního rozpočtu, jejich plnění a 
administrativní vyřizování s firmami a poskytovateli dotací 
Výkon funkce v Mikroregionu Přešticko – jako předseda,  člen dozorčí rady a s tím spojené  
úkoly, např. Cyklotrasy, mobiliáře, značení, mapy, schůze, program atp. 
Organizování akcí Mikroregionu včetně přeshraniční spolupráce s městem Nittenau v SRN  
Organizování návštěv – myslivců z Nittenau u MS Diana Horšice se zajištěním ubytování 
Organizování mezinárodních návštěv dětí ZŠ Horšice a Nittenau + výměnné pobyty dětí 
Výkon funkce v Občanském sdružení Aktivios  - člen dozorčí rady 
Psaní obecní kroniky po dobu 15 roků 
Součinnost s farním úřadem Přeštice – farářem ThLic. Karlem Plavcem 
Jednání s památkáři o kostele, střechách a hřbitovní zdi. 
Jednání s ČSTV v Praze o převodu nebo odkoupení pozemků hřiště TJ Sokol a DTJ 
Napsání a Vydání knihy o historii obce k I.setkání rodáků – s tím spojené hledání 
sponzorů 
Napsání a vydání knihy Zrcadlo v okně u příležitosti III.setkání rodáků 
Napsání a vydání knihy Horšické pohádky – s tím spojené hledání sponzorů 
Psaní a vydávání Občasníku Horšicko – nepřetržitě od r. 1999 – celkem 100 vydání 
Návštěvy občanů k jejich životním výročím (příležitostně kulatiny, půlkulatiny, zlaté svatby) 
Podpora a součinnost s SDH Horšice a JSDHO Horšice MMMMMM 
Podpora a součinnost s SDH Újezd BBBBB 
Prodej starých přívěsů na techniku SDH Horšice a Újezd MMMMM 
Podpora a součinnost s MS Diana Horšice 
Vleklé řízení zpracování ÚP Horšice – jednání s vlastníky poz. a projektovou kanceláří 
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Prodej  a nákup pozemků a s tím související správní agenda  
Využití budovy  zv."Židovna" – pronájem., návrh prodeje, demoliční výměr 
Vyřizování projektových dokumentací a stavebních povolení  
Vyřizování geodetických prací, dělení, prodeje a nákup  pozemků 
Svolávání porad ZO, příprava programu, informovanost zastupitelů  
Svolávání veřejných zasedání ZO, jejich řízení a plnění úkolů z nich plynoucích 
Vyřizování korespondence papírové, e-mail. 
Sjednávání dohod o provedení práce např. Sekání trávy v obci, udržba na hřbitově, 
úklidové práce, knihovnice, kronika apod.příležitostné brigády.Školení pracovníků BOZP 
Dozorování občanů, kteří vykonávají tresty obecně prospěšných prací + administrativní 
agenda s tím spojená (probační a mediační služba PM) 
Nákupy techniky pro údržbové práce a zajištění jejího servisování 
Styk s veřejností, vyřizování stížností občanů 
Styk s nadřízenými úřady, kontrolním orgány, bankami, pojišťovnami a stavebními nebo 
specializovanými firmami (např. KAV, ZČE) 
Zdlouhavé řízení o komplexních pozemkových úpravách v Újezdě 
Zajišťování stavebních projektů pro připravované investiční i neinvestiční akce obce -např. 
požární nádrž - koupaliště, kanalizace aj. 
Pronájmy nemovitostí, správa hřbitova 
Součinnost se Základní a Mateřskou školou a školskou radou (člen školské rady) 
Zpracování zadávacích a výběrových řízení pro realizaci projektů 
Provedení konkurzního řízení pro obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Horšice, p.o. 
Jmenování volebních komisí a práce dle harmonogramu na přípravách voleb 
Jmenování inventarizačních komisí a provádění každoroční inventury k 31.12. 
Součinnost s firmou Polana Horšice a.s. a ZP Lukrena Dolní Lukavice 
 

OKOLÍ – PŘÍRODA: 
 
Dolce naproti JUDr. Regnerové - opatření proti záplavám 
Dolcká kostelní  cesta – údržba - sekání trávy 
Zakupy- cesta  – prořezy a sekání 
Pod Doubky  – prořezy, sekání, prořezy a vyřezávka suchých stromů + kácení na Škalici 
Obecní les  – likvidace černé skládky ve spolupráci s MS Diana Horšice 
Kocanda U lípy  – likvidace černé skládky – průběžně ve spolupráci s MS Diana Horšice 
Na Kocand ě – „na vyhlídce“ - závoz rokle, vyrovnání terénu, odstranění suchých stromů 
Na Zakupech  – odstranění černé skládky 
Pod Henigarovem  – nové posezení betonové, úklid černé skládky průběžně + občané 
Cesta na Henigaro v –  výsadba dvou ks Lípa Milénia a údržba okolní náletové zeleně                 
Příkopy pod Hájem  –  výsadba 3 ks lip Milénia a údržba okolní náletové zeleně 
Na průhonu  nahoře – výsadba aleje topolů 
Na průhonu  dole – výsadba aleje ovocné stromy  s MS Diana a SDH Horšice -dotace 
Křižovatka pod Týništ ěm – oprava křížku ve spolupráci s Obcí Týniště 
 

VŠEOBECNĚ: 
 
  ….. VÍTE NĚCO o neoprávněné činnosti občanů, kteří zabírají nebo obhospodařují cizí 
(obecní) pozemky bez povolení vlastníka, víte také něco o činnosti občanů, kteří porušují 
stavební zákon nepovolenými nebo neohlášenými stavbami nebo víte o občanech, kteří 
porušují zákon o komunálním odpadu a odpadních vodách – fekáliích a neplatí stočné od 
domácností v obcích, mimo bytové domy.  Dále znečišťují ovzduší pálením PET lahví apod.  
Já o tom vím ale, „protože všichni jsou tady vzorní, šetrní k životnímu prostředí, solidární a 
společensky a hlavně - demokraticky uvědomělí, nebylo nutné tyto problémy řešit“.              
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  A asi práv ě PROTO MI JISTÝ OBČAN NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ DEMOKRATICKY 
ŘEKNE DO OČÍ, ŽE JSEM TADY NIC NEUDĚLAL ? PATRN Ě vůbec NEVÍ CO POVÍDÁ, 
ALE ZJEVNĚ SE S JEHO NÁZOREM ZTOTOŽŇUJE VÍCE NAŠICH OBČANŮ.  DĚKUJI 
za názor!  V ĚDĚL JSEM už p řed časem A OPĚT SE PŘESVĚDČIL, ŽE UŽ NEMÁM VE 
FUNKCI STAROSTY  nadále POKRA ČOVAT A že nastal čas pro P ŘENECHÁNÍ 
VEDENÍ OBCE TOMU, KDO SE BUDE SNAŽIT ALESPO Ň O TROCHU VÍC než já! ALE 
VĚZTE, ŽE KONČÍM S HRDOSTÍ  A S ČISTÝM SVĚDOMÍM !  UPŘ ÍMNĚ  PŘEJ I  
KAŽDÉMU MÉMU NÁSTUPCI  PEVNÉ NERVY A HODN Ě  ZDARU  !   
 

Poslední slovo starosty  

  Být starostou obce dvacet roků, to je kromě 
velké zodpovědnosti, dodržování zákonů, 
organizování všeho možného i zdánlivě 
nemožného, spolupráce s ostatními členy 
zastupitelstva, jehož složení se po každém 
čtyřletém volebním období obměňovalo – je to 
ale také mnoho hodin strávených u počítače i 
doma mimo kancelář OÚ, mnoho času 
věnovaného získávání informací na různých 
školeních nebo na úřadech, které jsou nám 
nadřízené anebo potřebujeme jejich služby, 
nemůže chybět ani styk s veřejností, 
obstarávání a zajišťování záležitostí, které by 
měly směřovat nejenom ke spokojenosti voličů, 
ale i všech ostatních občanů,  spolupráce se 
školou, tisíce najetých kilometrů, úzká 
spolupráce s paní účetní OÚ, zajišťování 
požární ochrany se spolky SDH Horšice a 
Újezd, spolupráce s Mysliveckým spolkem 
Diana Horšice, meziobecní spolupráce a 
mnoho dalších aktivit, jako je nakládání se 
všemi druhy odpadů, letní a zimní údržba 
komunikací a veřejné zeleně, zajišťování 
vybavenosti a akceschopnosti Jednotky 
požární ochrany, funkčnost veřejného rozhlasu 
a veřejného osvětlení, zajištění dodávky pitné 
vody a nakládání se splaškovými vodami, 
ochrana lesa a péče o krajinu, rozšiřování 
veřejného osvětlení a další a další věci jako 
jsou obecní vyhlášky, zasedání zastupitelstva, 
zajištění volebních komisí, inventarizace 
obecního majetku, zadávání veřejných 
zakázek, výběrová nebo konkurzní řízení, 
vydávání obecního zpravodaje, zhotovení 
územně plánovací dokumentace, různých 
pasportů – dopravního značení, kanalizace 
apod., správa hřbitova, spolupráce s církví, s 
Mikroregionem Přešticko a Místní akční 
skupinou (MAS) Aktivios atd. 

   Být starostou obce dvacet roků, to je také 
řešení sousedských vztahů, zpracovávání 
posudků pro Policii ČR a soudy nebo jiné 
orgány, jako je Úřad práce, Probační služba aj. 

Je to samozřejmě celá sféra záležitostí 
sociálního charakteru od poskytování příspěvků 
při narození dítěte, pohřebného (které jen tak 
mimochodem nemá každá obec a mít ho 
nemusí), zajištění sociálních služeb, kulturních 
akcí a další. 

   Být starostou obce dvacet roků je zároveň 
velké poznání lidí. Mladých, starých, dětí, 
starousedlíků, chalupářů nebo rekreantů, 
přistěhovalých i těch, kteří se odstěhovali a rádi 
se sem – do rodných obcí – vracejí. 

   A být starostou dvacet roků je také něco, co 
je na úplně opačné straně této veřejně 
sledované funkce. To je vysoká dávka 
tolerance názorů v zastupitelstvu, různých a 
odlišných názorů veřejnosti, odříkání se svého 
nebo rodinného volného času a zálib, dokázat 
snášet a překonávat různé urážky, slovní 
napadání, pomluvy a lži, nadávky nevyjímaje. 
Dokázat po takových invektivách překonávat ve 
svém nitru určitou dávku averze vůči takovým 
osobám a pracovat dál i v jejich prospěch a pro 
jejich osobní nebo rodinné zájmy. Jednoduše 
proto, že to, co starosta dělá, vykonává ve 
prospěch celku, tj. celé obce a jejích částí. A to 
vše musí dělat s notnou dávkou oddanosti věci 
a vůbec nebudu sentimentální, když řeknu – že 
i s patřičnou láskou. 

    Za dvacet roků ve funkci starosty obce jsem 
se setkal s mnoha situacemi a kladných 
příkladů bych mohl vyjmenovat celou řadu. S 
mnoha problémy, jejichž případné vyjmenování 
by bezesporu zabralo stejný rozměr textu jako 
ty pochvalné. Setkal jsem se také s mnoha 
urážkami a slovními invektivami, mnohdy s 
přihlouplou a neopodstatněnou kritikou, která 
působí na myšlení starosty i členů 
zastupitelstva destruktivně, na rozdíl od kritiky 
věcné a konstruktivní, která má být podporou 
nebo podnětem k další činnosti. Bohužel, asi 
existuje nepsaný zákon, že starostova hlava 
musí být hromosvodem.  
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    Oněch uplynulých dvacet roků starostování v 
Obci Horšice mi také pořádně otevřelo oči a 
uši. Také se mi za tu dobu vybavilo hodně 
pořekadel a přísloví, která už znaly generace 
našich prapředků, a která bych býval mnohdy 
nejraději pro určité lidi použil. Jako, že „Vrána k 
vráně sedá a rovný rovného si hledá“ nebo, že 
„Každej chleba je o dvou kůrkách“, „Kdo jinému 
jámu kopá, sám do ní padá“, „Na každou svini 
se vaří voda“, anebo také, že „Prázdné sudy 
nejvíc duní“, „Blbce nehledej, ten se přihlásí 
sám“, nebo „Čiň čertu dobře, peklem se ti 
odvděčí“.  

     Za dvacet let jsem poznal charaktery mnoha 
lidí. Na úřadech a institucích, v podnikatelské 
sféře, ve službách, ale i v našich obcích. 
Vyjmenovávat dobré a špatné lidské vlastnosti 
je patrně zbytečné, ale přece jen některé z nich 
jsou v současné době vzácné a jiné jsou na 
výsluní. Které kam patří – to si čtenář zodpoví 
sám: Závist, čest, lakomství, obětavost, 
slušnost, soudnost, stud, úcta, hulvátství, 
podlézavost, férovost,  prospěchářství, faleš, 
sprostota, kamarádství atd. A se všemi jsem se 
opravdu setkal tváří v tvář. Jsou tady také lidé 
podlézaví, žalovníčkové a „práskači“.  Také 
jsem poznal zajímavé postoje a jednání našich 
občanů v různých životních situacích. Byli a 
jsou stále tací, který jdou k volební urně  horko-
těžko nebo také nejdou vůbec, ale ústa mají 
proříznutá kdykoliv a na cokoliv, co je na 
přetřesu. Veřejného dění se dlouhodobě 
nezúčastňují, vše ale pozorují z povzdálí, 
anebo si vybírají „své“ speciální akce a tam 
jsou aktivní. Ano, samozřejmě, každý má na to 
právo. Ale co vede lidi k tomu, že svoje 
problémy, starosti, svoje mindráky, rodinné 
nebo sousedské neshody, svoji nebo rodinnou 
ostudu, neřku-li „špínu“, velmi často rychle a 
uměle začnou schovávat pod roušku svého 
zviditelnění, formou „osobního“ a nápadně 
enormního zájmu o věci veřejné a jejich 
způsoby řešení, to mi hlava nebere. Odpověď 
je ale nasnadě: Ony se totiž ty osobní problémy 
takovým předstíraným zájmem o věci veřejné 
takticky před veřejností zakryjí, a nedej Bože, 
aby se někdo opovážil na adresu takových 
„chytráků“ říci – „Heleď, ono už na tebe taky 
došlo?!“ Vždycky se říkávalo, že by si každý 
měl zamést nejprve před svým prahem a 
patrně se nepletu, když prohlásím, že to platí 
stále a možná ve větší míře, než kdy jindy. 

    Být starostou v obci dvacet roků je dozajista 
celá čtvrtina délky jednoho lidského života, 
obětovaná životu obce a její udržitelnosti na 
politické mapě okresu, jejímu rozkvětu, 
starostem i radostem, občanskému soužití, 
spolkům, škole, obchodu, hostinci, různým 
oslavám menšího i většího rozsahu, investicím 
a výstavbě, údržbě objektů atd.  Starosta obce 
má plnit také funkci reprezentativní a po této 
stránce jsem se snažil udělat maximum a 
Horšice reprezentovat po celé funkční období 
nejen v regionu, ale i nad rámec jeho rozměrů. 
Dovolím si připomenout můj několikaletý výkon 
funkce předsedy Mikroregionu Přešticko nebo 
člena dozorčí rady v tomto sdružení obcí, 
zejména v období rozvoje styků s partnerským 
městem Nittenau v SRN. Mohu vzpomenout 
svoji práci týkající se obecního znaku a 
praporu, jakožto významných obecních 
symbolů. Svůj nemalý reprezentativní význam 
měly bezesporu také moje tři publikace – 
Horšicko v kronikách, Horšické pohádky a 
Zrcadlo v okně. Svůj podíl na reprezentaci obce 
jsem odvedl např. i ve sdružení obcí MAS 
Aktivios.  

     Před dvěma roky jsem řekl, že dotáhnu do 
konce toto volební období tj. do podzimu roku 
2018. Na veřejném zasedání zastupitelstva v 
pondělí dne 19.března 2018 jsem své 
rozhodnutí vyřkl znovu a dostatečně nahlas, 
aby každý věděl, že prostě a jednoduše po 
dvaceti létech skončím. Musím, na svou čest 
říci, že nelituji ničeho, co s výkonem mé funkce 
souviselo! Ani to nepříjemné nebo dokonce 
špatné mě nemrzí. Snažil jsem se vystříhat 
chyb jak v rozhodování o mezilidských 
vztazích, tak ve věcech souvisejících se 
správou a vedením obce. A pokud nějaká 
chyba nastala, snažil jsem se jí napravit co 
nejdříve, jak jen to bylo možné. Určitě to ale 
nikdy nebyla chyba zásadní, která by ohrozila 
chod úřadu nebo, že by přivedla obec do 
nějakých existenčních nebo finančních 
nesnází. Na to mohu být právem hrdý a 
kdykoliv se mohu ohlédnout zpět, projít si naše 
obce nebo se na ně jen tak podívat z Hůrky a 
vždycky budu mít právo říci, že dílo, které za 
sebou vidím, vzniklo převážně na základě 
mých myšlenek a návrhů, mým starostovským 
přičiněním, zodpovědným a cílevědomým 
konáním. 

 

   A toto poslední slovo starosty v Občasníku Horšicko bych rád uzavřel tím, že touto mojí 
výpovědí chci ukázat mému nástupci, že ho čeká spousta náročné a mnohdy nedoceněné 
práce a že budu jedině rád a na výsost potěšen tím, když povede obec a její správu 
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alespoň takovým způsobem jako jsem to dokázal já. Nebude to ale hned. Musí vydržet, být 
trpělivý, učit se a sbírat zkušenosti. Pak tady budou dále fungovat obchody, hospody, 
kultura, hasiči, škola základní i mateřská, občané spokojení, nespokojení, kritici i rejpalové 
a teprve potom se mohou naplnit touhy plná slova jedné facebookové informace z roku 
2017, která zněla: „Za Horšice krásnější, aneb žijme si tu lépe!“ Kéž by se tak stalo!       

                                       Váš starosta Miroslav Čepický 

Zahájení školního roku 2018/ 2019 
Tak už je po prázdninách. Dva měsíce 
utekly a opět nastalo období školního 
roku. V pondělí 3. 9. 2018 jsme se 
společně se žáky sešli v hojném počtu. 
Přivítali jsme maminky, tatínky, babičky 
i dědečky, našeho pana starostu M. 
Čepického a zástupce obce Dolce pana 
místo-starostu Mráze. V letošním roce 
nastoupilo do 1. ročníku 10 žáků, z 
toho 8 děvčat a 2 chlapci. Proběhlo 
také seznámení s novou p. uč. Mgr. 
Jindřiškou Kaslovou, která bude třídní 
učitelkou 4. a 5. ročníku a přivítali jsme 
i novou p. vychovatelku v ŠD 
Magdalénu Skálovou. Všem žákům, 
zaměstnancům školy a rodičům přeji 
úspěšný rok a pevné nervy. 

                            Jana Tolarová 
 

Pracovní sobota 
Nevím, zda si ještě vzpomínáte, 
spíše Ti dříve narození. Pamatuji si 
na časy, kdy jsme musely jako děti 
jít do školy i v sobotu. Bylo to proto, 
že se nahrazovaly dny svátků apod. 
Tentokrát jsme „ pracovní sobotu“, 
ale dobrovolnou, měli i v naší škole. 
V 8, 00 jsme se sešli na školním 
hřišti, kde nás čekala nemilá, ale 
potřebná práce. Broušení a nátěr 
bariérové stěny na ochranu před 
vyhozením míčů na silnici a košů na 
košíkovou. Byla jsem mile 
překvapena, že rodiče nejsou tak 
apatičtí k tomu, kdy byli požádáni o 
pomoc a dokonce i s dobrou 
náladou přišli. Proto bych chtěla 
touto cestou moc poděkovat p. 
Staňkovi, p. Mrázovi, p. Holému a p. Zemanové z Dolců, dále p. Rydzovi, p. Dobrému a p. 
Hřebcovi z Horšic a v neposlední řadě i p. Kreuzmanovi a p. Pechanové z Řeneč. Panu Rydzovi 
bych dále chtěla poděkovat za opískování a nalakování košů na basketbal a p. Kreuzmanovi za 
sponzorský dar - výukové pásky násobilky na schody. Nesmím také zapomenout, že 
prostřednictvím pana Mráze nám obec Dolce přispěla nákupem nátěru, štětců, válečků a dalších 
pomůcek. Děkujeme, že k nám nejste lhostejní.     
                                                                                                  Jana Tolarová 
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
Dne 15.9.2018 se konalo již tradiční 
Rozloučení s prázdninami,které se bohužel 
muselo kvůli nepříznivému počasí 
přesunout z původního 1.9. 2018 na tento 
termín.Počasí nám zachovalo svoji přízeň a 
my jsme se mohli sejít ve velice slušném 
počtu na hřišti v Horšicích. Každé dítě opět 
dostalo svoji poukázku na dotované 
občerstvení, zkrátka nepřišli ani dospělí, o 
jejich hladové žaludky se postarala rodina 
Altmanova a p.D. Havlíček,kterým patří náš 
velký dík. Již oblíbenou tradicí se stal rau-
tový stůl,,kde ukojili své chuťové pohárky 
naprosto všichni,jak velcí, tak malí,zde 
bych chtěla poděkovat maminkám i 
babičkám, jmenovitě paní J.Vachovcové a 
V.Bělové z Újezda, paní J.Altmanové, M. 
Kocandové, P.Bradové a přispěla i moje 
maličkost, pokud jsem na někoho 
zapomněla,tak se velice omlouvám. Celým 
od-polednem nás mluveným slovem 
provázel a celou akci koordinoval pan V. 

Náprstek, bez jehož výrazné 
pomoci a aktivity bychom se 
rozhodně neobešli, tímto mu 
velice děkuji.Měli jsme společně 
připraveny různé sportovní či 
dovednostní soutěže, ať již pro 
jednotlivce či celá družstva. 
Ukázalo se,že spousta rodičů se 
dokáže úplně uvolnit a opravdu 
si se svými dětmi odpoledne 
užít, nebáli se žádné výzvy. 
Rozloučení s  prá-zdninami bylo 
hodně veselé, hravé a vyda-
řené,děti odcházely domů 

spokojené a nadšené a tak to má být. 
Velké díky patří i námi na jaře osloveným 
sponzorům,bez kterých by ani Dětský den 
nebyl na tak 
vysoké úrovni, 
na jakou se 
dostal. Proto 
stojí za to v 
těchto akcích 
pokračovat a i 
do budoucna 
je společnými 
silami vy-
lepšovat a 
podporovat, 
protože kdo si 
hraje,nezlobí 
                          
:-)))))))Pavlína 
Jeníčková

 
Mateřská školka zahájila…. 
Letošní školní rok 2018/19 zahájíme v celkovém počtu 24 dětí. Přivítáme 12 nováčků. Budeme 
pracovat podle Třídního vzdělávacího programu s názvem „Barevným klíčem otevíráme svět“. 
Barvy do dětského světa neodmyslitelně patří. Provázejí nás celým životem a jsou všude kolem 
nás. Pomocí barevných klíčů budeme otevírat svět v různých ročních obdobích. Budeme vnímat 
rozmanitost a pestrost živé i neživé přírody a objevovat celý barevný svět. 
                                                  Na všechny se už moc těšíme.                                                  Jarka a Dana 
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