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Slovo starosty úvodem
Vážení občané, milí
obyvatelé
Horšic,
Újezda a Vitouně. Máme za sebou první polovinu těchto prázdnin, které jsou podle pamětníků i
meteorologů nejteplejší a nejsušší za posledních několik desítek let.

Možná nejsem jediný, kdo přemýšlí nad tím, jak v dalších letech zalévat zahradu, aniž by se
plýtvalo drahocennou pitnou vodou. Pokud tomu tak je, pak bych
chtěl upozornit na to, že Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotaci „Dešťovka“, kterou
mohou získat domácnosti na vybudování podzemních nádrží
akumulujících dešťovou vodu,
kterou je pak možné využívat nejen pro zalévání. Pokud by někdo
měl zájem o více informací,
může se obrátit přímo na mne.

V posledních letech frekvence
vydávání občasníku začala lehce
stagnovat a ani já jsem původně
nechtěl vydávat občasník příliš
často, protože práce s tím spojená je časově náročná. Nicméně
jsem dospěl k závěru, že pokud
mají mít informace v občasníku
nějakou
relevanci
k aktuálnímu dění
v obci, je potřeba ho
vydávat častěji a
v menším rozsahu,
aby nenastávaly situace jako v květnu,
kdy jsem do čísla nezahrnul články z důvodu, že byly půl
roku staré, a přesto
počet stran vydání
narostl na dvanáct.
Proto se
budu snažit vydávat
občasník
v rámci
možností přibližně
jednou za dva měsíce.
Těsně po uzávěrce
minulého čísla občasníku mi dorazil
na stůl dopis od zastupitelky Bc. Anny
Chvalové, která jím
rezignovala na svůj
mandát z osobních
důvodů. Jelikož jsme všichni zastupitelé kandidovali samostatně,
není za ni náhradník, a tak
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zastupitelstvo obce bude pokračovat v šesti lidech.
Díky panu Svobodovi se nám podařilo nalézt metaforického zakopaného psa, o kterém jsem psal
v květnu. Upozornil nás na osamocenou túji v ulici k bývalému
ovčínu, která se tyčila hned vedle
elektrického vedení, do kterého
narážela při poryvech větru. Ve
spolupráci a se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se
strom nacházel, panem doktorem
Východským, byl strom poražen
ochotným panem Drakselem a
jelikož se výpadek veřejného
osvětlení v příslušné větvi již od
té doby neopakoval, věřím, že se
tím celý problém vyřešil.

Při rozhovorech s občany mne
překvapilo, že nemálo z nich se
domnívá, že rybník na návsi
v Horšicích patří obci, a ta nemá
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nebo nechce dát peníze na jeho
vyčištění. Není tomu tak. Jak
rybník na návsi v Horšicích, tak
rybník ve Vitouni patří paní Velíškové, se kterou se v minulosti
obec snažila dohodnout o prodeji, protože by měla následně
možnost získat dotaci na obnovu
rybníka. K dohodě nedošlo a
současné vedení obce se snaží
dostat do kontaktu s paní Velíškovou, aby se pokusilo o nějakou
formu dohody, která by byla výhodná pro obě strany.
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bude voda proudit po pěkném novém podkladu.
Prázdniny se zatím nesou v duchu vysokých teplot a také zvýšeného provozu na silnici, která
prochází všemi třemi obcemi.
Na základě oznámení občanů
jsme ve spolupráci s Městským
úřadem Přeštice přidali značku
zákaz vjezdu automobilů nad 3,5
tuny na kostelní cestu mezi Dolce
a Horšice s tím, že policejní oddělení v Přešticích slíbilo, že budou posílat hlídku, která bude
kontrolovat dodržování všech zákazových značek spojených s objížďkou. Bohužel, jak sami
uvedli, nemůžou u nás být pořád.
V souvislosti s objížďkou jsem
před bytovku vrátil značku
„obytná zóna“, která se před časem ulomila a nečinně zahálela
ve staré hasičské zbrojnici.

Práce na opravě koryta Zlatého
potoka postupují pomalu ale jistě
a dávají naději, že koncem léta

Hned první den prázdnin k nám
místo slibovaného deště zavítal
silný vítr, který nám vyvrátil
vzrostlou osiku u rybníka. Strom
se vyvrátil i s kořeny, po kterých
zůstala v zemi velká díra hned
vedle místní komunikace. Požádal jsem proto profesionální

hasiče z Přeštic, kteří mají na podobné situace techniku a jsou
na ně školeni, o pomoc a ti druhý
den dopoledne strom odřízli a
celý kořenový bal se naštěstí vrátil vlastní vahou na původní
místo. Celou situaci jistil manipulátor, který ochotně zapůjčil
pan Honzík z místní Polany. Vět-

vové dřevo bude postupně odklízeno a pro kmen existuje stále
varianta, že bude využit nějakým
řezbářem nebo truhlářem. Pokud
však nenajdeme zájemce, tak i
osudem kmenu bude exotermická oxidace.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Hudební léto v Horšicích
Dne 24. 8. 2019 je plánováno na hřišti
v Horšicích hudební odpoledne. Vše je
koncipováno tak, že od 14:00 hodin začne hudební
produkce skupiny Vašek a Vašek pro starší a pokročilé a poté cca. od 16:00 bude hrát rocková skupina
Turbo revival pro mladší ročníky. Občerstvení

zajištěno. Předpokládaný konec akce do 22:00 hodin, takže v obci nebude narušován noční klid. O případných změnách budou občané informováni.
Daniel Havlíček
místostarosta obce

Oslava 70letého výročí
Dne 7. července oslavil krásné 70. životní jubileum
náš dlouholetý člen František Beneš. Za SDH Horšice jubilantovi popřáli hodně zdraví do dalších let a malý dárek
předali J. Bělohlavý a J. Duchek.
V. Náprstek
velitel JSDHO + zastupitel
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Seznámení se základy první pomoci
V podvečer 23. července se ve sportovní hale v Horšicích konalo seznámení se základy první pomoci. Pozvání přijali dva záchranáři z oddělení Emergency Fakultní nemocnice v Plzni. Pod jejich
vedením občané nejen z Horšic
strávili zhruba dvě a půl hodiny získáváním odborných informací od
těch, kteří jsou pro tento účel pravděpodobně nejpovolanější, neboť
denně zasahují u situací, kdy
správně poskytnutá první pomoc
rozhoduje o životě a smrti.
Účastníci, kteří opustili školní lavice před mnoha lety, se dozvěděli
o změnách ve způsobu poskytování
první pomoci, které nastaly od
doby, kdy podobné školení první
pomoci absolvovali ještě ve škole.
Společně s dětmi si vyslechly jasné
a srozumitelné postupy, jak se zachovat, pokud se někdy dostanou do
situace, kdy to bude na nich, aby pomohli zachránit život nebo třeba i
jen zmírnit následky nehody.
Jedním z nejdůležitějších bodů, který se celým seznámením nesl, bylo snažit se zachovat si chladnou hlavu.
Podle slov samotných záchranářů právě rozvážnost, klidný přístup a komunikace je to, co hraje klíčovou roli
v situaci, kdy jde o zdraví, nebo dokonce o život člověka.
Je možné, že vše příliš zjednoduším, ale pro mne osobně, byly stěžejní tři body, které jsem si především odnesl
z celého školení:
❖ Rozvaha, chladná hlava, rozdělení činností mezi kolemstojící, pokud je to možné.
❖ Dbát na osobní bezpečnost, aby se ze záchrany jedné osoby nestala záchrana více osob.
❖ Včas zavolat na tísňovou linku, poskytnout přesné informace a pozorně poslouchat jejich pokynů.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat oběma pánům Markovi Chovančíkovi a Ondřeji Holečkovi za jejich čas
a velmi užitečné informace. Věřím, že mluvím za všech 28 účastníků, když řeknu, že to byla akce velmi zdařilá
a nadmíru přínosná. Současně bych popřál všem, aby se s pány záchranáři setkávali pouze na podobných akcích a nabyté zkušenosti nemuseli nikdy v praxi použít.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Travička zelená, …
Jak jsem avizoval
v minulém
čísle,
obec má zájem zlepšit situaci
v oblasti údržby veřejné zeleně,
která se zdá nejpalčivější v Újezdě a Horšicích. V tuto chvíli již
je uzavřená smlouva na údržbu
zeleně s SDH Újezd, hasiči dostali zapůjčenou sekačku a křovinořez, a tak již nyní mohou obyvatelé Újezda vidět, že se u nich
stav veřejných prostranství výrazně zlepšil. Pokud jsou místa,
která se nesekají a sekat by se

měla, nebo naopak si chcete sekat sami místa, která se sekají,
dejte vědět přímo újezdským
hasičům nebo obecnímu úřadu.
Na tomto místě bych chtěl jmenovitě poděkovat panu Sikytovi,
panu Boříkovi a pánům Vachovcům staršímu i mladšímu za to,
jak zkulturnili horšický hřbitov,
na jehož stav se už podle vlastních slov nemohli dále nečinně
dívat.
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Dalším místem, kde občané požadovali, aby se zlepšila údržba
veřejné zeleně, jsou Horšice. Vypsal jsem tudíž výzvu, že hledáme někoho, kdo by pomohl se
sekáním apod. Jako zájemce se

OBČASNÍK HORŠICKO

mi přihlásil pan Radek Tolar a
moje představa byla, že pan
Tolar a pan Seifert, který se o zeleň v Horšicích doposud staral
sám, budou společně stíhat a
zvládat péči o všechna veřejná
prostranství. Jednání mezi mnou,
p. Tolarem a p. Seifertem však
ztroskotalo na sdílení obecní
techniky určené pro údržbu zeleně, což mě bohužel postavilo
do situace, kdy jsem se musel
rozhodnout, zda údržbu zeleně
ponechám v rukách pana Seiferta
nebo předám panu Tolarovi.
Hned několik faktorů mě přimělo
uzavřít s panem Tolarem podobnou smlouvu na údržbu zeleně,
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jakou máme uzavřenou s hasiči
z Újezda: Pan Seifert byl zaměstnancem obce, zatímco pan Tolar
je OSVČ a může tak údržbu zeleně vykonávat na základě
smlouvy o dílo, což výrazně
zjednodušuje pozici obce. Dále
mi byl velmi sympatický vstřícný
a proaktivní přístup pana Tolara
nejen k základní údržbě ale i
k estetickému aspektu, který je
s tím úzce spojený. Posledním
faktorem pravděpodobně bylo i
to, že jsem chtěl panu Tolarovi
dát šanci ukázat, jak mu to půjde,
a pokud budu citovat pana Seiferta: „aby už měl klid od těch
věčných stížností“.

Chtěl bych tedy popřát panu Seifertovi, ať si užívá nabytý klid, a
současně bych mu chtěl poděkovat za všechny ty roky, kdy celá
tíha péče o zeleň na nemalé ploše
ležela na jeho bedrech. Panu
Tolarovi bych chtěl popřát, ať ho
práce i nadále baví alespoň tak,
jak se to nyní ze začátku jeví.
A občany bych chtěl požádat
o schovívavost alespoň ze začátku, kdy se pan Tolar seznamuje s tím, kde všude a jak je potřeba udržovat travičku, která
díky suchu bohužel má k zelené
často velmi daleko.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Sportovní dopoledne
Ve středu 26. 6. 2019 proběhlo v naší škole sportovní dopoledne, které si pro žáky 1. - 4. ročníku
připravili žáci 5. ročníku. Soutěžilo se v osmi disciplínách. Kohoutí zápasy, střelba na branku,
střelba na koš, hod na plechovky, kuželky, chůze na chůdách, skok v pytli a míček na lžíci. Žáci 4. a 5. ročníku
si také připravili skvělé pohoštění, za které patří dík hlavně maminkám a babičkám. Celé dopoledne jsme
završili vyhodnocením a předáním diplomů. Počasí se vydařilo, co jiného si přát.
Jana Tolarová

Horšické zumbování
Od 23. května se pravidelně každý
čtvrtek ve sportovní hale v Horšicích scházely maminky a děti nejen z Horšic
ale i z okolí. Pod vedením instruktorky Kristýny Lorencové si zacvičily a zatančily.
Všechny nás velmi mile překvapilo, jak velký
zájem byl o celou akci a že zájem a účast neopadaly ani s postupným oteplováním počasí,
které spíše lákalo k lenošení u vody. Po vzájemné dohodě mezi pravidelnými účastníky a
Kristý se na období prázdnin akce přerušila, ale
v plánu je, že v září se všichni opět budou moci
scházet každý čtvrtek od půl šesté, stejně jako
tomu bylo před prázdninami. Jelikož si několik
maminek postesklo, že by se jim hodil termín
pozdější, je ve hře varianta, že se ve čtvrtek
bude konat ještě jedno navazující cvičení od
půl sedmé, jež by bylo určené právě pro maminky, které to od půl sedmé z jakéhokoliv důvodu nestíhají.
Jelikož se nemálo občanů zmínilo, že zumbování je pro ně „trochu moc akční“, hledal jsem způsob, jak vyhovět
tomuto požadavku. Podařilo se mi předběžně dohodnout se s paní Hanou Langovou, která má bohaté zkušenosti s vedením jógy nejen na Dolcích. Od září by tak měly v naší sportovní hale probíhat hodiny jógy, a to
vždy v pondělí od šesti večer. Detaily budou ještě upřesněny a informace budou zveřejněny na webu a zazní i
z místního rozhlasu.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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Dětský den
V neděli 9. června zorganizovali hasiči SDH Horšice na místním hřišti akci na oslavu
Dne dětí. Součástí oslavy byly různé
soutěže a hry pro děti. Malí i větší
účastníci si tak mohli vyzkoušet například stříkání vodou na plechovky,
skákání v pytli, chůzi na chůdách
nebo třeba střelbu ze vzduchovek.
Velký zájem byl také o malování na
obličej. Každý z 53 účastníků dostal
při příchodu soutěžní kartu, na kterou
sbíral razítka za splněné úkoly. Po nasbírání všech deseti razítek si vyplněnou kartu vyměnil za sladkou odměnu
a za poukázky na občerstvení. Díky
pětitisícové dotaci od MAS Aktivios
jsme si mohli dovolit pronajmout na
celé odpoledne velkou nafukovací
skluzavku, která se tak stala největší
atrakcí letošní oslavy dětského dne.
Všechny děti na ní mohly jít volně
kdykoliv v průběhu celého odpoledne, což se setkalo s radostným přijetím a všichni toho hojně využívali.
Ještě jednou proto na tomto místě děkujeme místní akční skupině MAS
Aktivios za jejich finanční podporu,
bez které bychom si takovou atrakci
sami nemohli dovolit. Podle zpětných
ohlasů se celý dětský den líbil jak dětem, tak i jejich rodičům a všichni
jsme si ho báječně užili.
V. Náprstek
velitel JSDHO + zastupitel

Pouťová taneční zábava
Každý rok pořádá SDH Újezd pouťovou taneční zábavu.
I letos tomu nebylo jinak. Akce se konala v sobotu
27. července od 19 hodin a zahrát přijela skupina pana Trávníčka
z Klatov.
I když nám počasí přálo, návštěva byla velmi slabá. Produkce byla
ukončena ve 24 hodin.
Doufám, že příští rok bude veselejší a sejde se nás více!
Miroslav Sikyta
starosta SDH Újezd
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Šlajsova 55
V sobotu 25. května
se uskutečnil již devatenáctý ročník Šlajsovy 55.

další, a když jsme se spojili
s újezdskou skupinou, šlo nás již
požehnaně. Počasí se nádherně
vydařilo, a tak
se šlo ve svižném tempu. I
proto jsme na-

Podle plánu se cyklisté vydali
na zhruba 42 km dlouhou trasu
přes Radkovice–Zálesí–Příchovice–Borovy–Stropčice–Kbel–
Měčín–Žinkovy–Skašov až k pomníku na kopci Nevěrná.
Po jedné hodině vyrazili od obecního úřadu pěší v relativně nízkém počtu, ale již u bytovek se
k nám začali přidávat další a

konec dorazili
o půl hodiny
dříve,
než
bylo plánováno, a tak jsme se tam nepotkali
s cyklistickou částí účastníků.
Po krátkém proslovu a položení
kytice k pomníku jsme vyrazili
do cílové destinace, kterou byla
(jak už je tradicí) hospoda „Na

Plavecký výcvik máme za sebou

kanárku“ v Újezdě. Již po cestě
nás dohnali cyklisté, kteří se plynule smísili s pěšími a společně
jsme dorazili do lákavého stínu
pod přístřeškem újezdské hospody, kde byly připravené nejen
osvěžující nápoje ale i něco dob-

rého na doplnění sil. Účastníci
pochodu si pak společně s cyklisty užívali zbytek poklidného
odpoledne v příjemné atmosféře.
Stanislav Dobrý
starosta obce

00000000

V měsíci květnu a počátkem června absolvovali žáci 2. až 5.
ročníku dvacetihodinový plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Klatovech. Mnozí z žáků už byli „ostřílení kozáci“ a jako výborní
plavci byli zařazeni do prvního družstva. Ale dost bylo také těch, a bohužel i starších, kteří se stále ještě vody bojí a nechtějí si uvědomit, že plavání patří k základním pohybovým dovednostem a přispívá k dobré kondici a zdraví. Během deseti dvouhodinových lekcí více než polovina žáků
zaznamenala velký posun a pochvala od plavčíků pro ně byla asi tou nejlepší odměnou. A ti, kteří stále ještě nejsou s vodou kamarádi, by přes hlavní prázdniny měli trénovat někde
v rybníku, v koupališti či řece, aby si osvojili alespoň základy.
Pavla Nohavcová

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 3/2019
Na konci června se konalo již třetí zasedání zastupitelstva obce Horšice v tomto roce. Počet členů
zastupitelstva klesl od minulého zasedání z důvodu odstoupení Bc. Anny Chvalové na šest a počet
přítomných ze strany veřejnosti byl 11.
Zasedání vedl starosta obce, zapisovatelkou byla paní Jana Plášilová, která se vzdala nároku na odměnu. Na
pořadu jednání bylo rekordních 32 bodů, a tak byla snaha vše řešit stručně, jasně a efektivně. To vše bylo
možné jen díky tomu, že se všichni zastupitelé pravidelně scházejí na pracovní porady u starosty obce, kde
probírají aktuální problémy a také body na jednání zastupitelstva. Všechny body na programu byly předjednány na poradách, zastupitelé byli dobře připraveni, a tak jednání probíhalo ve svižném tempu.
Jak je to obvyklé, na úvod jednání proběhla kontrola usnesení z minulých zasedání. Všechny body byly buď
přímo splněny nebo jejich řešení bylo na programu tohoto jednání. Z dvanácti položek vybírám ty zajímavé:
❖ Novým kronikářem obce bude pan Jaroslav Louda z Újezda
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❖ Kontokorentní účet, který stál měsíčně na poplatcích 1200 Kč, přestože nebyl obcí používán, byl zrušen.
❖ Firma O2 odstranila nevyužívanou kabinu veřejného telefonního automatu na návsi v Horšicích s tím, že
pozemek byl ve stejném stavu, už když tam kabina byla umisťována.
Dále jednání pokračovalo zrušením zastaralého jednacího řádu, a bylo konstatováno, že v tuto chvíli zastupitelstvo nový jednací řád nepotřebuje. Pokud by průběhy jednání zastupitelstva vyžadovaly, aby byly například
upraveny délky příspěvků občanů, jak je tomu ve velkých městech, bude toto řešeno operativně.
Zastupitelstvo svých usnesením schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 20 tisíc na opravu hasičské
stříkačky pro JSDHO.
Dalším bodem bylo zřízení věcného břemene na parcele
číslo 657 v katastrálním území Újezd, což bylo projednáváno již v únoru roku 2018 a tehdy zastupitelstvo zřízení věcného břemene neschválilo a pověřilo tehdejšího
starostu Čepického, aby se pokusil domluvit uložení vedení pro veřejné osvětlení, které se v dané lokalitě bude
časem realizovat, současně s přívodem elektřiny k rodinnému domu. Bohužel k tomuto nedošlo a v současné
době již vedení k domu je položeno a nelze s tím nic dělat, což je škoda. Jelikož však stavebník neporušil žádnou svou povinnost, není důvod neuzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene, jak je tomu v těchto případech obvyklé.
Následovaly body, které se mohou jevit jako formalita, ale z hlediska zákona, ale i transparentnosti vedení
obce, jsou velmi důležité.
❖ Byla schválena účetní závěrka školy a hospodářský výsledek (cca 27 tisíc Kč) byl převeden do rezervního
fondu. Současně bylo škole doporučeno, aby čerpala peníze právě z tohoto rezervního fondu, protože se
tomu tak v předchozím období nedělo.
❖ Zastupitelstvo obce (ZO) vzalo na vědomí výsledky inventarizace k 31. prosinci 2018 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (audit), která neshledala žádná pochybení.
❖ ZO schválilo účetní závěrku obce, jak mu nařizuje zákon učinit do 30. června každého roku.
❖ Současně schválilo závěrečný účet, ze kterého plyne, že obec v loňském roce hospodařila se schodkem
rozpočtu ve výši 156.020 Kč.
❖ Audit na příští rok bude objednán opět u firmy pana Ing. Davida Vičara.
Formálně byl schválen strategický záměr obce na příští roky, se kterým byli občané seznámeni již v květnu, a
jehož schválení je důležité pro získání některých dotací.
Po vydání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019, kterou se vydává požární řád, byla schválena i nová
pojistná smlouva, která nově zahrnuje i přistavenou sportovní halu a také pojištění škod, které nejsou na zdraví
nebo majetku.
Dodatkem nájemní smlouvy na hospodu byla narovnána situace, kdy spotřeba elektřiny ve sportovní hale, byla
účtována nájemci hospody místo obci.
S předstihem byla vybrána firma, která bude pro obec zajišťovat svoz jedlých olejů a tuků, což bude od příštího
roku novou povinností každé obce.
Současný stav, kdy uniformy členů SDH Horšice i Újezd byly v majetku obce, přestože jsou fyzicky u příslušných členů SDH, což komplikuje inventury i evidenci majetku obce, se zastupitelstvo rozhodlo vyřešit tak, že
současné uniformy budou darovány do vlastnictví odpovídajících SDH a o peníze na případné další uniformy
si SDH budou žádat standardním způsobem prostřednictvím každoročně vypsané dotace pro spolky.
Navazovala zpráva kulturní komise, která neshledala žádné chyby v závěrečných vyúčtováních dotací za loňský rok a současně na základě letošních žádostí spolků předložila návrh na přidělení dotací v následující výši:
SDH Horšice 9 tisíc Kč a SDH Újezd, která pořádá více akcí, 20 tisíc Kč. Jiné spolky o dotaci do této chvíle
nepožádaly.
Po čtyřech letech byla navýšena smluvní cena za dopravu při svozu bioodpadu panem Bařtipánem, aby reflektovala inflaci a zvýšení cen pohonných hmot.
Zastupitelstvo schválilo novou, lépe koncipovanou směrnici, která umožňuje starostovi obce v jasně definovaných situacích přijímat rozpočtová opatření, aniž by musel svolávat zastupitelstvo, ale musí o nich informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva, což je běžný a rutinní postup ve většině obcí.
Stromky, které obec získala v roce 2015 a které byly vysazeny vedle cesty od hřiště k Henigarovu, uschly a
byly proto vyřazeny z evidence obce.
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Starosta informoval o kontrole z Plzeňského kraje, která proběhla začátkem května a byla zaměřena mimo jiné
na aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tato kontrola zjistila pouze jeden
nedostatek, a to, že OÚ nemá předpis na příjem a vyřizování petic a stížností. Tento předpis byl proto schválen
hned v dalším bodu jednání.
Dále starosta informoval o rozpočtových opatřeních 02/2019 a 03/2019, která musel schválit v mezidobí, a o
kterých byli zastupitelé vždy včas informováni, a nyní je tedy pouze formálně vzali na vědomí.
Současně vzalo ZO na vědomí výroční zprávu školy, provozní řád sportovní haly a změnu způsobu účtování
nájmu za sál a klubovnu v Újezdě číslo popisné 11. Nově nebude zvlášť počítána spotřeba elektřiny ani zda se
akce koná pouze v sále nebo klubovně. Za vše dohromady bude účtováno 300 Kč za den.
Starosta obce podal žádost o dotaci v rámci dotačního titulu
„Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
2019“. Jelikož podle pravidel je možné žádat pouze o dotace
na prodejnu v obci do 250 obyvatel, nebylo možné požádat
o dotaci na prodejnu v Horšicích. Žádost byla tedy podána
pouze na prodejnu v Újezdě. Aby se v případě přiznání dotace
nemuselo čekat s přijetím finanční částky na schválení na dalším zasedání, bylo usnesením toto přijetí dotace schváleno dopředu, pro případ, že k přiznání dotace dojde.
Po schválení uzavření smlouvy na údržbu zeleně s SDH Újezd
již následovala diskuze, kterou je možné shrnout do následujících bodů:
❖ Na žádost z minulého zasedání starosta informoval, že příjmy obce za poslední dva roky byly cca 7,1 a 7,8
milionu Kč a předpokládané výdaje na odměny členů ZO + plat paní účetní činí 1,4 milionu.
❖ Náklady na zlepšení akustiky v nové sportovní hale doposud činí necelých 90 tisíc Kč, ale předpokládá se,
že pro dosažení optimálního stavu, bude třeba ještě dalších cca 90 tisíc Kč.
❖ Zaznělo, že kontejner na bioodpad na návsi je nevhodný, protože kvůli vrchní mříži se do něj nedá dobře
sypat nebo vhazovat. Starosta slíbil, že to bude řešit s p. Bařtipánem. V tuto chvíli (po domluvě s p. Bařtipánem) pan Vachovec odstranil z jedné poloviny kontejneru mříž a nyní vyčkáme, jak se nový stav osvědčí.
❖ Podklad na místech, kde byly přidány nové kontejnery na tříděný odpad, bude zpevněn v rámci oprav
komunikací, které jsou plánované nejpozději na příští rok.
❖ V reakci na oznámení, že kontejnery na tříděný odpad se nevyváží se zvýšenou frekvencí, kterou obec
u ZKS objednala, vyzval starosta občany, aby pokud mají podezření, že tomu tak je, ať pořídí fotografickou dokumentaci nevyvezeného kontejneru nejlépe v sobotu ráno po vývozu, kterou pak bude moci použít
při jednání se ZKS.
Stanislav Dobrý

Byli jsme na dopravním hřišti

starosta obce

Dvakrát ročně, na podzim a na jaře, se účastníme výuky
na dopravním hřišti v Blovicích. A už se stalo i tradicí,
že počasí nám při této akci nikdy nepřeje. Nejinak tomu bylo i 20.5.
Po příjezdu na hřiště si stihli vyzkoušet praktické jízdy na dopravním
hřišti pouze čtvrťáci a páťáci. Když měli nastoupit mladší žáci, začalo
hustě pršet, takže praktická výuka musela být přerušena. Všichni žáci
si ale ověřili své znalosti z dopravních předpisů v učebně. Vyučující,
která má na starosti výuku a ověřování znalostí z dopravní výchovy,
naše žáky velmi chválila nejen za dobré vědomosti, ale i vzorné chování během celého „uplakaného“ dopoledne. Tak alespoň s touto dobrou zprávou jsme se vrátili trochu mokří
zpět do školy. Snad nám na podzim na dopravním hřišti už konečně počasí dopřeje teplo a trochu sluníčka.
Pavla Nohavcová
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