
 

1 

OBČASNÍK HORŠICKO                                         ZDARMA    

 

 

 

 

     

 
 

      21. ročník  číslo 107               zprávy, informace, zajímavosti   

 

  Slovo starosty úvodem

Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Myslím, že všichni doufáme, že nejhorší 

část koronavirové pandemie máme za sebou. Pravděpodobně se shodneme, že se jednalo o na-

prosto bezprecedentní a nelehké období, které ukázalo, co v nás skutečně je. Velmi mile mě překvapila reakce 

lidí na nastalou situaci. Chtěl bych proto znovu poděkovat všem občanům, kteří ochotně poskytli materiál na 

výrobu roušek a všem ženám, které šily roušky pro své blízké i své spoluobčany, jmenovitě: Ellí z hospody, 

paní Magdaléně Skálové, paní Martině Kocandové, paní Anně Chvalové, paní Pavlíně Jeníčkové, paní Ivaně 

Janečkové a paní Pavle Černé. Současně bych chtěl poděkovat SDH Horšice v čele s Vláďou Náprstkem za 

deklarovanou pomoc s nákupy pro ohrožené skupiny oby-

vatel. 

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat pedagogům z naší 

horšické školy. V období, kdy škola byla uzavřena, zavedli 

na mou žádost online výuku formou videokonferencí se zá-

měrem odlehčit přetíženým rodičům. I přes počáteční 

obavy si nakonec jak učitelé, tak žáci tuto formu pochvalo-

vali jako vítané zpestření náročného období sociální izo-

lace. Poděkování si místní pedagogický sbor zaslouží i 

proto, že tato forma výuky zdaleka nebyla obvyklá, a tak 

se naše škola připojila k průkopníkům v tomto směru. 

Současně bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy 

a emeritní ředitelce paní Nohavcové, že podpořili mou 

snahu a umožnili, aby poprvé po mnoha letech měli v průběhu velkých prázdnin rodiče možnost (byť jen na 

dva týdny) umístit předškolní a školní děti do školky resp. školní družiny. Ukázalo se, že mezi rodiči je o tuto 

službu zájem a na příští rok vzniká plán, jak tuto možnost zachovat a případně i rozšířit. 

Jelikož jsem tento článek pojal převážně děkovně, nechci 

opomenout ani další dobré skutky. Pavel Draksel spolu 

s Pavlem Kocandou zrekonstruovali lavičky před hospo-

dou, takže posezení tam je nyní pro všechny pohodlnější, za 

což si určitě zaslouží náš dík. 

Rád bych poděkoval dětem za jejich práci na odplevelení 

prostranství před pomníkem a kolem hřbitova. 

Dík si také zaslouží neznámý občan, který zabetonoval díru 

před č.p. 23 v Horšicích, aby v těch místech nedošlo ke zra-

nění. Díra zřejmě vznikla jako následek špatného stavu po-

trubí pod silnicí v daném místě. Jeho opravu plánujeme spojit s ukládáním vedení nízkého napětí do silnice, 

což má ČEZ Distribuce realizovat někdy v příštím roce. 

Shrnout bych vše mohl následovně: Obec je vděčná za každý dobrý skutek a já jejím jménem děkuji všem 

občanům, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém společně žijeme, a aktivně se podílejí na jeho zvelebo-

vání.  

ČERVEN 2020  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Pitná voda 

Na počátku května si většina z nás, 

kdo máme studny, všimla, že hladina 

vody ve studnách dramaticky klesla a někteří do-

konce museli řešit situaci, kdy voda došla úplně. 

Aktuálně máme za sebou několik týdnů, kdy po-

měrně vydatně pršelo, což by svádělo zapomenout 

na extrémně suchý začátek roku, ale to by bylo 

krátkozraké. Obec se nechce tvářit, že trend úbytku 

podzemních vod nevidí. Naopak chceme k proble-

matice přistupovat proaktivně, a proto již od loň-

ského roku hledáme možnosti, jak situaci řešit. Za-

dali jsme odborné firmě vypracování studie, jak na 

zásobování pitnou vodou, tak na odkanalizování, 

protože to jsou dvě úzce spojené problematiky, 

které je nutné řešit společně. 

Nyní bude probíhat debata s občany nad výsledky 

této studie a budeme společně hledat nejlepší ře-

šení. První debata již proběhla 19. června a další 

bude 10. července od 18:00 ve sportovní hale 

v Horšicích. Aktuálně připravujeme stručnější 

verzi dokumentu, která by přehledně popisovala 

jednotlivé varianty a která bude podkladem pro 

nadcházející jednání. Tento dokument bude 

k dispozici občanům na webu a na obecním úřadě 

v týdnu, který bude předcházet debatě. 

Rozhodování to nebude jednoduché, je třeba zvážit 

všechny výhody a nevýhody variant. Je třeba dívat 

se na věci s odstupem, solidárně a hlavně přemýšlet 

dopředu. Trend poklesu hladiny spodních vod je 

dlouhodobý a týká se celé ČR. Pravděpodobně 

kvůli klimatickým změnám sledujeme stále vyšší 

průměrné teploty, nižší srážky a extrémnější vý-

kyvy počasí, kdy delší období sucha jsou následo-

vána přívalovými dešti. 

Každopádně i kdyby z nadcházející debaty vzešlo, 

že obec půjde cestou zbudování obecního vodo-

vodu, tak optimisticky by práce mohly začít 

nejdříve za 3-5 let, protože příprava takového pro-

jektu je byrokraticky časově náročná.  A protože 

někteří občané bojují s nedostatkem vody již nyní, 

nechali jsme v současné vodárně u bytovky v Hor-

šicích zbudovat stanoviště, kde si občané mohou 

do vlastních nádob na čerpat pitnou vodu (již 

po chloraci), která jim následně bude účtována. 

V případě, že byste o tuto možnost měli zájem, 

kontaktuje obecní úřad. 

 

Jubilanti 

V období koronavirové krize jsme nechtěli hazardovat se 

zdravím našich seniorů, a tak byly zrušeny návštěvy 

s gratulací a jubilantům jsem pouze „přes vrata“ předal dárkový balí-

ček a popřál především zdraví jim i celé rodině. Na tomto místě bych 

jim chtěl ještě jednou oficiálně poblahopřát. 

 

březen 
Mašková Anna (80) 

Mašek Josef (86) 

Železný Josef (75) 

 

duben 
Hřebcová Růžena (86) 

květen 
Fořtová Anna (89) 

Tolarová Miloslava (81) 

Kot Slavomír (75) 

Staněk Václav (86) 

Bořík Václav (87) 

červen 
Hřebec Josef (88) 

  

Bohužel nás opustili manželé Kutkovi: Oldřich a Libuše v úctyhod-

ném věku 93 a 90 let. Se zármutkem vzpomínají nejen děti, vnoučata, 

pravnoučata a celá rodina. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ + MŠ 

Na červenec a srpen letošního roku byla naplánována rekon-

strukce nevyhovujícího a hygienou opakovaně kritizovaného 

sociálního zařízení ve škole a školce. Současně bylo plánováno udělat nový 

rozvod studené vody v objektu, protože stávající rozvody byly v havarijním 

stavu. Projekt byl připraven ve spolupráci se školou a v březnu jsme získali 

stavební povolení. Byla vyhlášena výzva k podání nabídky podle pravidel 

pro zadávání zakázek malého rozsahu. Nabídky přišly od 3 firem a všechny 

splňovaly zadávací podmínky. Nejlepší cenu nabídla firma STAWO Přeš-

tice s.r.o., a to 1 milion a 97 tisíc. S firmou započala jednání o uzavření 

smlouvy na hlavní prázdniny 2020. Po uzavření škol z důvodu pandemie 

došlo k dohodě, že bude pro obě strany výhodnější, pokud úpravy proběh-

nou v době, kdy jsou školy uzavřené. V té době se hovořilo o tom, že školy 

se budou otevírat pravděpodobně 25. května a firma se zavázala provést 

práce do 20. května. 

V průběhu stavebních prací se však zjistilo, že strop nad spodním sociálním 

zařízením je v havarijním stavu. Pravděpodobně občasnými haváriemi vody 

v horním patře došlo k situaci, kdy železné nosníky ve stropu zkorodovaly 

do té míry, že již neplnily svou nosnou funkci. Přivolaný statik konstatoval, 

že je strop nutné strhnout a udělat nový. Firma nacenila demolici a zhotovení nového stropu na 298 tisíc a bylo 

dohodnuto posunutí termínu pře-

dání stavby.  

V pátek 5. června firma předala 

dílo, na místo se dostavila hygiena a 

hasiči a v úterý 9. června byla 

stavba zkolaudována tak, aby 10. 

června mohla začít výuka. Celkové 

náklady na akci byly 1.400.172 Kč. 

Bohužel po skončení prací bylo zjištěno, že původní informace, že do 2. patra vede pouze jedna stoupačka 

s vodou, byla mylná. To má za ná-

sledek, že aktuálně je v provozu vo-

dovodní kohoutek pouze v jedné 

třídě. Po dohodě s vedením školy 

bude rozvod vody spolu s dalšími 

drobnými finálními úpravami doře-

šen o prázdninách.  

  
Stanislav Dobrý 

starosta obce 
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Loučení se školním rokem 

Rok se s rokem sešel a je tu opět loučení.…. Aniž bychom chtěli, koronavirová pandemie nám 

všem převrátila život. Jedinou světlou stránkou bylo, že se mohlo začít s opravou sociálního zaří-

zení, které už neodpovídalo hygienickým požadavkům. Jelikož se rekonstrukce protáhla, provoz mateřské 

školy byl obnoven od 10. 6. 2020. I přes dodržování stano-

vených pravidel během mimořádného opatření jsme si spo-

lečné chvíle užily a radovaly se ze společných zážitků. 

Veškeré aktivity jsme směřovaly co nejvíce na pobyt 

venku. Děti stavěly domečky z přírodnin, malovaly na ka-

meny, bádaly a experimentovaly s vodou, projížděly náš 

„vozový park“, chodníkovými křídami zdobily náš dvore-

ček. Ke knize O Květušce a tesaříkovi, kterou jsme si četly, 

děti vytvořily společné dílo s názvem „Louka“. Za tuto 

práci byli naši malí umělci odměněni drobnými dárky od 

MAS Aktivios. K této knize se ještě vrátíme příští školní 

rok, kdy nás čeká beseda s autorkou Jitkou Vítovou. Také 

jsme zdárně dokončily projekt sportovní všestrannosti 

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a uspořádaly 

„Školkovou olympiádu“. A přišel den s velkým „D“, který 

patřil hlavně našim předškolákům. V úterý 30. 6. 2020 

jsme se rozloučily s těmi, co opouští naši školku a v září 

usednou do školních lavic. Předškoláci byli pasováni na 

školáky a při zvuku studentské hymny prošli květinovou 

branou, kterou vstoupili do další etapy života. Následoval 

přípitek rychlými špunty a ovocná hostina. Děti si domů 

odnesly spoustu dárečků a snad i hezkou vzpomínku na 

tento den. Co říci na závěr? Aničko, Denisko, Vojtíšku, To-

níčku, vykročte do života tou správnou nohou, mějte kolem 

sebe samé dobré kamarády, ať se vám ve škole daří a když 

si vzpomenete, přijďte nás navštívit, třeba se pochlubit 

první jedničkou, cestu do školky znáte! 

Zbývá jen poděkovat rodičům za občerstvení na tento den, za dodržování stanovených opatření, ale také za 

shovívavost v tomto nelehkém období a vůbec za veškerou celoroční spolupráci. Přejeme všem dětem a rodi-

čům sluníčkové prázdniny a čas dovolených, odpočívejte, radujte se a v září se na všechny budeme těšit na 

shledanou! 

Dana a Magda 
učitelky MŠ 

Dopravní obslužnost 

Od 14. června začaly jezdit v Plzeňském kraji autobusy nového dopravce a současně se velmi 

výrazně změnily jízdní řády. Již na začátku roku jsme 

řešili s krajem autobusy do Vitouně. Nyní se ukázalo, 

že kraj nevěděl, že v Újezdě máme dvě autobusové 

zastávky, což vedlo k počátečním zmatkům v nastu-

pování pasažérů. Než dojde k zanesení obou zastávek 

v Újezdě do jízdních řádů při jejich plánované revizi, 

platí pravidlo, že na spodní zastávce se nastupuje na 

spoje od Horšic a na horní zastávce na spoje od Ska-

šova. 

Revize jízdních řadů má proběhnout ke 30. srpnu a 

my máme v úmyslu ještě před tím jednat s krajem 

také o posílení spoje pro děti jedoucí po třetí hodině 

ze školy v Letinech. 
Stanislav Dobrý 

starosta obce 
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Mladý umělec/umělkyně 

Možná nejsem jediný, kdo si při 

procházce Horšicemi všiml, že 

se někdo pokusil svými silami zkrásnit naše 

okolí. Na několika místech se objevily 

vkusně a s velkou péčí ozdobené menší ka-

meny, jejichž objevení doufám nejen mně 

zlepšilo den. V mladých lidech dřímá obrov-

ský kreativní potenciál, který se chce prezen-

tovat světu. Jiná města a obce řeší situace, 

kdy mladí dávají průchod této touze na fasá-

dách domů a zdí. Osobně jsem 

upřímně nadšený, že se u nás na-

šel mladý umělec nebo uměl-

kyně, který zvolil tuto formu, jak 

svým způsobem udělat svět ko-

lem nás přívětivějším.  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 1/2020 

V červnu se konalo druhé zasedání zastupitelstva obce Horšice v tomto roce. Přítomno bylo všech 

6 zastupitelů a 9 zástupců veřejnosti. Jedním z prvních bodů byly „informace z mezidobí“, které 

obsahovaly následující: 

❖ Souběžně s rekonstrukcí ve škole byl vy-

měněn plot kolem školní zahrady. 

❖ Na školní zahradě začala montáž nového 

hracího prvku, ale kvůli nepřízni počasí 

zatím není dokončena. 

❖ Projekt na nové WC u sportovní haly je 

hotový, čeká se na vyjádření od hygieny 

a hasičů. 

❖ Díky novým kontejnerům na plast došlo 

k nárůstu vytříděného odpadu o 50 %. 

❖ Oběma provozovatelům hospod (Hor-

šice, Újezd) byla vyplacena jednorázová 

finanční dotace ve výši 20 tisíc Kč jako pomoc na překonání následků koronavirové krize. 

❖ Akce Rodáci byla zejména z obavy o nízkou účast odložena na příští rok. 

❖ ČEZ Distribuce plánuje uložit do země vedení nízkého napětí větve od transformátoru směrem na Luh. 

❖ Obec změní od listopadu 2020 poskytovatele elektrické energie. Nově to bude firma EON, úspora by 

měla být v řádu 40 tisíc Kč ročně. 

❖ V druhé polovině července dojde k opravě místní komunikace kolem rybníka, bude použit tzv. balený 

asfalt. Současně bude opraven povrch na školním dvoře, bude prodloužena komunikace před starou hasič-

skou zbrojnicí, kde je umístěn kontejner na bioodpad. Budou odstraněny oba asfaltové příčné prahy před 

bytovkou (zůstanou tam pouze plastové). Bude vyasfaltován sjezd z komunikace k čp. 120 a vjezd na 

dvorek u sportovní haly, kde je nyní pouze štěrk. Současně bude upraven povrch před sportovní halou, 

aby docházelo k odtékání dešťové vody. Předpokládaný rozpočet akce je 790 tisíc Kč. 
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❖ Před započetím prací na silnici kolem rybníka dojde k opravě propustku před čp. 122, který je ve špatném 

stavu. Rozpočet na akci je 45 tisíc Kč a je v něm zahrnuto i zpevnění povrchu pod stáním kontejnerů na 

tříděný odpad směrem na Luh. 

❖ Na návsi v Horšicích byla namontována nová vitrína, která 

slouží jako nová úřední deska. Do Vitouně byla namontována 

nová informační deska a deska na výlep plakátů.  

❖ V srpnu dojde k opravě komunikace k Luhu, a to již od 

křižovatky u Knaizlů. Současně dojde k opravě komunikace 

na Henigarov. V obou případech se bude opravovat pouze ta 

část komunikace, která spadá pod správu obce Horšice. 

Oprava bude realizována tryskovou metodou. Předpokládaný 

rozpočet je 144 tisíc Kč. 

❖ Zástupkyně spolku OCR Athletes z Újezda se obrátila na 

obec se zájmem zbudovat v katastru obce tréninkový okruh se 

zázemím pro překážkové běhy typu Predátor run. V součas-

nosti probíhá jednání s hledáním vhodného místa s ohledem 

na územní plán. 

❖ Přestože poslanecká sněmovna schválila příspěvek pro obce ve výši 1.200 Kč na občana, tato částka pouze 

kompenzuje peníze, které před tím vláda obcím „vzala“. Dopady koronavirové krize a kompenzačních 

balíčků vlády na obecní rozpočet budou nezanedbatelné. V tuto chvíli jsme se se zastupiteli rozhodli, že 

investice v letošním roce nebudeme omezovat a očekávaný výpadek příjmů pokryjeme ziskem z předcho-

zího roku. Pokles příjmů budeme řešit až při přípravě rozpočtu na následující rok. 

❖ Podle zpracovaného posudku je budova č.p. 54 v Horšicích (stará hasičská zbrojnice) ve stavu, kdy bude 

levnější ji strhnout a postavit novou, než ji rekonstruovat. Demolici necháme provést firmou, která odpad 

rovnou zpracuje na tzv. „recyklát“, který budeme moci použít na zpevnění cest. Tím výrazně ušetříme 

oproti variantě odvozu suti na skládku. Současně bude umožněno občanům, aby v termínu, kdy tu bude 

recyklační stroj, zrecyklovali svůj stavební odpad. 

❖ Sběr nebezpečného odpadu proběhne na začátku srpna a o víkendu po něm budou přistaveny kontejnery 

na nadměrný odpad. Nově bude jeden na návsi v Horšicích a druhý menší na Kanárku v Újezdě. 

❖ Byla uzavřena smlouva s truhlářem Kocandou na zhotovení nové dřevěné autobusové zastávky na horní 

zastávku v Újezdě.  

Zastupitelé vzali na vědomí výsledky inventarizace a au-

dit za rok 2019 bez výhrad. Schválili účetní závěrku i zá-

věrečný účet obce, ze kterého vyplývá, že obec loni hos-

podařila se ziskem 3.181.362,78 Kč.  

Starosta informoval o snaze omezit tranzitní nákladní do-

pravu (nad 12 t) na trase Přeštice – Nepomuk. Město Přeš-

tice je připraveno ujmout se projektu, jehož výsledkem by 

mělo být umístění značek zakazujících průjezd vozidel 

nad 12 tun na vhodná místa. Zastupitelstvo schválilo tento 

záměr a zplnomocnilo město Přeštice, aby nás (stejně jako 

další malé obce na trase) zastupovalo při jednáních v této 

věci. 

Důležitým bodem jednání bylo vydání Obecně závazné 

vyhlášky o vedení technické mapy obce. Vydání této vyhlášky nám zejména umožní čerpat dotace z Plzeň-

ského kraje na zaměření inženýrských sítí v majetku obce. Pro občany má tato vyhláška ten dopad, že před 

kolaudací nebo oznámením o užívání objektu, zadají geodetovi, který jim bude připravovat podklady pro 

stavební úřad, aby provedl zanesení informací do digitální technické mapy, kterou spravuje Plzeňský kraj. 

V závěru zastupitelstvo schválilo přijetí dotací z rozpočtu Plzeňského kraje. Konkrétně 450.000 Kč na rekon-

strukci sociálního zařízení ZŠ + MŠ a 30.000 Kč na zachování prodejny v Újezdě. Omezení dotace na 250 

obyvatel nám neumožňuje žádat o tuto dotaci i na horšickou prodejnu.  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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