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Slovo starosty úvodem
Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Máme za sebou několik dalších měsíců,
které byly poznamenány obavami z příchodu druhé vlny koronavirové infekce, a to se promítlo
do společenského života nejen naší obce. Většina plánovaných akcí se neuskutečnila a nyní se zpětně ukazuje,
že jarní rozhodnutí odložit „Setkání rodáků“ na příští rok bylo rozumné, neboť za současné situace by takováto
akce byla určitě hazardováním se zdravím našich seniorů.
Zpomalení, které bylo umocněno též prázdninovým obdobím, se projevilo i na chodu obce. Ústředním tématem uplynulého období se stalo zvažované vybudování centrálního vodovodu a kanalizace v obci, kterým se
budu zabývat v samostatném článku.
Jedním z témat, kterým se zastupitelé na svých pracovních
poradách zabývali a nedostalo se na veřejné zasedání zastupitelstva, je požadavek některých občanů, aby obec vydala vyhlášku, kterou by se řešil hluk, a to především v neděli. Jako zastupitelé souhlasíme, že požadavek, aby nedělní odpoledne bylo obdobím klidu, je rozumný, ale současně věříme, že situace není tak dramatická, abychom museli přistupovat k vydání obecně závazné vyhlášky a následně řešit případné přestupky proti této vyhlášce. Věříme, že všichni obyvatelé obce, a to jak trvale bydlící, tak
chataři a chalupáři, budou respektovat nedělní odpoledne
jako období odpočinku a nebudou používat hlučná zařízení
jako jsou sekačky a cirkulárky. Vyzýváme tímto všechny občany k sousedské ohleduplnosti a dodržování nedělního odpoledního klidu v obci.
Stanislav Dobrý

Pitná voda a kanalizace
Na počátku prázdnin proběhly dvě veřejné debaty s občany na téma jak řešit
nedostatek vody a odkanalizování v obci.
Zájem občanů o toto téma se projevil velkou účastí
a drtivá většina přítomných se stavěla kladně k záměru obce řešit problém zbudováním centrální kanalizace a vodovodu. Z debaty vyplynulo, že obec
bude dále zvažovat variantu kanalizace gravitační
s několika čerpacími stanicemi, která však nebude
prodloužena do Vitouně, jelikož náklady na jednoho připojeného obyvatele by nás diskvalifikovali
pro získání dotace, kterou na celý projekt nutně budeme potřebovat.

starosta obce

U vodovodu je situace z mnoha důvodů jiná, a
proto se vodovod plánuje pro všechny tři části
(Horšice, Újezd i Vitouň).
Aktuálně se jeví jako nejvýhodnější varianta zbudovat vodojem na Jindříně společně s obcí Dolce a
také probíhá jednání s obcí Příchovice, že by tento
vodojem mohl být zdrojem pitné vody i pro Kucíny.
V tuto chvíli máme zatím pouze variantní studii,
která je k dispozici všem občanům na webových
stránkách obce, a to jak ve zkrácené, tak v plné
verzi. Následovat by měl výběr projektanta, který
připraví již detailní projekt. Vypracování takového
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projektu je však finančně mimořádně náročné, a
tak k tomuto kroku chceme přistoupit pouze tehdy,
budeme-li mít od občanů závazně potvrzeno, že
budou vodovod a kanalizaci aktivně používat. Pokud by totiž větší počet občanů novou infrastrukturu nepoužíval, vedlo by to na neúnosně vysoké
vodné a stočné. Proto aktuálně probíhá dotazníková akce, ve které žádáme občany, aby se závazně
vyjádřili k plánované akci. Dotazník je k dispozici
na webových stránkách a na obecním úřadě. Je potřeba, aby byl vyplněn za každou nemovitost v obci
(včetně všech bytů v bytovkách). V dotazníku je
klíčová u každé kategorie druhá otázka, kde se majitel nemovitosti zavazuje, že bude aktivně používat nově zbudovanou infrastrukturu, neboť právě
počet aktivních uživatelů bude mít přímý vliv na
cenu vodného a stočného.
Informace o počtu obyvatel jsou důležité pro výpočty vodného a stočného, a také pro splnění kritérií

dotace. Chtěl bych proto vyzvat všechny, kteří vyplněný dotazník zatím neodevzdali, aby tak učinili
bez ohledu na to, zda s akcí souhlasí či nikoliv.
Pokud by někdo cítil, že nemá dostatek informací
pro rozhodnutí, jsem připraven s ním celou problematiku probrat. Nejvhodnější je se dostavit
v úřední dny (pondělí a středa) na obecní úřad, ale
po předchozí telefonické domluvě je možné se sejít
i v jiný termín (i o víkendu).
Na závěr bych znovu zmínil možnost pro občany,
kteří se již nyní potýkají s nedostatkem vody, že
jsme nechali v současné vodárně u bytovky v Horšicích zbudovat stanoviště, kde si občané mohou
do vlastních nádob načerpat pitnou vodu (již po
chloraci), která jim následně bude účtována.
V případě, že byste o tuto možnost měli zájem,
kontaktuje obecní úřad.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Školička je jako nová
V letošním roce prošla naše škola
mnohými úpravami a opravami.
S rekonstrukcemi se započalo v měsíci dubnu
a pokračovalo se až do srpna. Protože v mateřské škole bylo nevyhovující sociální zařízení,
bylo nutné započít práce zde. Následovala rekonstrukce sociálního zařízení v základní
škole. Byla provedena kompletní výměna
umyvadel, pisoárů, toalet, dlažby, sprchového
koutu a zázemí pro úklid. Následovala výměna
dlažby v přízemí od hlavního vchodu ZŠ. Z důvodu přerušení přívodu vody však byla nutná
oprava vodoinstalace v patře. Došlo k nainstalování nových umyvadel a položena byla též
dlažba v okolí. Z hygienických důvodů byly
zakoupeny nové zásobníky na toaletní utěrky,
nové odpadkové koše na třídění odpadu do všech učeben. Na školním pozemku bylo upevněno umyvadlo pro
potřeby dětí a žáků, které tráví chvilky na školní zahradě a hřišti. Kolem celého pozemku školy bylo provedeno
nové oplocení. Ve finiši jsme v letošním roce malovali prostory základní školy a tělocvičnu. Dohledem nad
stavebními firmami byl pověřen p. starosta Ing. S. Dobrý a p. D. Havlíček. Oběma patří poděkování za snahu
a trpělivost, se kterou přistupovali k nemalým problémům.
Jana Tolarová
ředitelka ZŠ

Ve zkratce
Se svozovou firmou bylo domluveno, že
do žlutých kontejnerů na plast je možné
kromě plastů vhazovat nápojové kartony a také kovy
(např. plechovky od nápojů). Na příslušných kontejnerech již byly vylepeny doplňující informační nálepky.

SDH Horšice pořádá v neděli 4. 10. od 10 hodin
v Horšicích, Újezdě i Vitouni sběr železného šrotu.
Prosíme občany, aby šrot určený k odvozu, vyndali
před dům až v neděli ráno před začátkem akce.
OÚ
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Návštěva Muzea jižního Plzeňska
V úterý 22. 9. 2020 jsme se vydaly na náš první výlet v tomto školním roce. Přijaly jsme pozvání
od skřítka z muzea v Blovicích. Ten nás po příjezdu provedl stálými expozicemi muzea, kde si
děti mohly vyzkoušet, jak se dříve pralo prádlo nebo jakou práci dalo hospodyni, než v máselnici utloukla ze
smetany máslo. Zapůjčil dětem dobové hračky, které
se jim velice líbily a bylo těžké se s nimi rozloučit.
Skřítek nás zavedl i do šlechtických komnat zámku
Hradiště, kde se děti seznámily s vyobrazeným majitelem hradišťského panství, Hanušem z Kolovrat. Na
památku z tohoto výletu, si děti odvezly domů vlastnoručně vyrobeného skřítka, který jim bude hezkou
vzpomínkou na tento den. Skřítkovi jsme za vše poděkovaly a děkujeme také skupině MAS Aktivios,
která celý tento náš výlet financovala. V závěru bychom chtěly moc pochválit všechny děti za to, že celé
dopoledne statečně zvládly se zakrytými tvářičkami.
Věřte, nebylo to pro ně a ani pro nás jednoduché!
Dana a Magda
učitelky MŠ

Jubilanti

OCR areál v Újezdě

I nadále nám leží na srdci zdraví a bezpečí našich seniorů, a tak byly zrušeny
návštěvy s gratulací a jubilantům jsou pouze „přes
vrata“ předány dárkové balíčky s přáním především
zdraví jim i celé rodině. Na tomto místě bych chtěl
oslavencům ještě jednou oficiálně poblahopřát.
srpen
Valentová Marie (86)

V pátek 25. září proběhla v Újezdě prezentace spolku OCR Athletes pro občany týkající se záměru zbudování tréninkového zázemí na pozemcích nad Újezdem. Záměr byl přijat
převážně negativně, a proto byl v této podobě zamítnut. Nyní probíhají jednání o případné jiné lokalitě.

září
Baron Jiří (80)

Stanislav Dobrý
starosta obce

Ukliďme Horšice a blízké okolí
Jarní termín této akce jsme z notoricky známých důvodů zrušili, ale
rozhodli jsme se, že podzimní si již nenecháme
ujít. Sešli jsme se opět v sobotu v 9 hodin ráno,
bohužel opět v nevelkém počtu, a proto jsme se
rozhodli vynechat plánované okraje okolních lesů.
Soustředili jsme se především na intravilán a
podle očekávání se potvrdilo, že tato místa občané
udržují relativně čistá a bez odpadků. Jediným náročnější místem se ukázala být Hůrka, a to
zejména kvůli opuštěnému bunkru. Nechci tu spekulovat, kdo tam bunkr zbudoval a následně opustil, ale určitě bychom všichni ocenili, aby se dotyční minimálně podíleli na jeho úklidu při nějaké další úklidové
akci.
Závěrečné tradiční opékání na návsi již proběhlo v klidu a pohodě za velmi příjemného počasí a účastníci se
shodli, že napříště bude pravděpodobně stačit akci pořádat pouze jednou ročně, a to na jaře s posunem začátku
na 10. hodinu.
Děkuji všem účastníkům, kteří se na úklidu podíleli, a to nejen v Horšicích ale i v Újezdě a Vitouni.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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Horšické hudební odpoledne
Dne 22. 8. 2020 proběhla již podruhé na hřišti v Horšicích hudební akce, nazvaná Horšické hudební odpoledne.
Letos byl začátek naplánován na 16:00 hodin a k tanci
a poslechu byla objednána skupina AGNES ROCK.
Ale jak už to někdy na venkovních akcích bývá, počasí nám letos vůbec nepřálo. Mraky se na obloze honily už od rána, ale všichni jsme doufali, že pršet nebude.
Bohužel, stalo se to nejhorší. Začalo pršet v půl čtvrté.
Přesto se našlo několik věrných nadšenců, kteří přišli
a pod deštníky čekali, zda se počasí umoudří. Kapela
začala hrát asi v 17:00 hodin a na hřišti nám hasiči postavili svůj stan. Asi o hodinu později pršet přestalo, takže nakonec došlo i na nějaký ten taneček.
I přes nepřízeň počasí, se nakonec sešlo
asi 40 lidí a atmosféra byla výborná.
Proto jsme se rozhodli, že při přípravě
příštího ročníku budeme mít v záloze i
naši sportovní halu, kam by se, v případě
nepříznivého počasí, tato hudební akce
přesunula.
Děkujeme tímto všem účastníkům za
podporu a těšíme se na příští rok.
Zvláštní poděkování: Petru Fořtovi Hasičům Horšice Jardovi Vachovcovi ml. -

Pořadatel: obec Horšice
za poskytnutí elektrického proudu
za celkovou pomoc a zapůjčení stanu
za poskytnutí vleku a celkovou pomoc
Daniel Havlíček
místostarosta obce

Prázdninová škola
Po dlouhém volnu se děti opět mohly
vrátit do školy a užít si společně poslední školní měsíc. Kvůli vážné situaci Covid19 byly stále zpřísněny hygienické podmínky a
neustálé nošení roušek. Pro děti byla tato situace
občas náročná, ale popraly se s tím velmi dobře a
vše probíhalo bez problémů. I za těchto podmínek děti vyrobily mnoho výrobků. Nasbíraly
listy, které nabarvily a následně obtiskovaly na
papír. Z papíru vyrobily košíčky a kytičky,
včelky a včelí úly. Kreslily obrázky na kamínky
a malovaly letní krajinu. Za nepříznivého počasí
jsme si četli pohádky, zpívali, hráli společenské
hry, povídali jsme si o snech, hráli šibenici nebo
pantomimu. Když počasí dovolilo vyrazit ven,
hned jsme toho využili. Podnikali jsme procházky po okolí nebo jsme využívali školní hřiště, kde si děti připravily překážkový běh nebo hrály fotbal a
florbal.
Mariya Mukan
vychovatelka ŠD
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Nový školní rok v MŠ
V úterý 1. 9. 2020 naše Mateřská škola v Horšicích zahájila nový školní rok 2020/2021. Během
prázdnin na školní zahradě „vyrostl“ nový prvek – věžová sestava, která se skládá z lezecké stěny,
šplhací sítě, lanového mostu a skluzavky. Také dvorek před vstupem do MŠ dostal nový kabát, byl pokryt
asfaltovým povrchem pro bezpečnější jízdu na kolech, tříkolkách a odstrkovadlech. Doufejme, že blížící se podzimní období nám přinese ještě spoustu
teplých dní, aby si děti tuhle novou zábavu užily do
sytosti. Po prázdninách přišlo mezi nás 6 nových kamarádů: Fanoušek Beneš, Jášík Jeníček, Malvínka
Babková, Vanesska Fialová, Štěpánka Kaprová a
Štěpánka Půčková. Společnými prožitky se budeme
podílet na další životní a vzdělávací cestě dítěte, budeme se snažit o to, aby dětem bylo v mateřské škole
dobře, cítily se v bezpečí, a jak nese název Třídního
vzdělávacího programu pro tento školní rok, „Aby
nás to spolu bavilo celý rok“.
Dana a Magda
učitelky MŠ

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 3/2020
Druhou zářijovou středu se konalo třetí zasedání zastupitelstva obce Horšice v tomto roce. Přestože program nebyl bohatý, bylo třeba dodržet zákonem stanovenou frekvenci alespoň 1 za 3 měsíce. Přítomno bylo všech 6 zastupitelů a 7 zástupců veřejnosti. Jedním z prvních bodů byly „informace z mezidobí“, které obsahovaly následující:
❖ O prázdninách proběhlo napojení zbývajících 3 umyvadel v druhém patře školy na rozvod studené vody.
Současně byly vyměněny vodovodní baterie za pákové, snížení pisoáru pro prvňáčky a na školní zahradu
bylo pořízeno venkovní umyvadlo.
❖ Na školní zahradu byl namontován nový hrací prvek, který byl
oficiálně předán do užívání v první školní den. Hrací prvek byl
částečně hrazen příspěvkem od Nadace ČEZ ve výši 95.327 Kč.
❖ Projekt na nové WC u sportovní haly je hotový, čeká se na stavební povolení a na rozpočet.
❖ Na horní návsi v Újezdě byla namontována nová autobusová zastávka.
❖ U dotačního titulu EU na zbudování veřejných přístupových bodů
k internetu jsme skončili jako náhradníci.
❖ V průběhu prázdnin díky mírnému zlepšení situace hladiny vod ve studnách nebyl velký zájem o vodu
z čerpací stanice ve vodárně v Horšicích. Prodáno bylo do 10 kubíků vody.
❖ V brzké době by Ministerstvo zemědělství mělo otevřít dotační titul, který by nám měl pomoci financovat
obnovu požární nádrže v Horšicích. Podklady máme všechny připravené a nyní již jen čekáme na vyhlášení výzvy.
❖ V srpnu došlo k opravě místní komunikace kolem rybníka. Současně byl opraven povrch na školním
dvoře, byla prodloužena komunikace před starou hasičskou zbrojnicí. Byl vyasfaltován sjezd z komunikace k čp. 120. Byly odstraněny oba asfaltové příčné prahy před bytovkou. Byl vyasfaltován vjezd na
dvorek u sportovní haly a současně byl upraven povrch před sportovní halou, aby tam docházelo k lepšímu
odtékání srážkové vody do kanálu.
❖ Před započetím prací na silnici kolem rybníka došlo k opravě propustku před čp. 122.
❖ V srpnu současně došlo k opravě komunikace k Luhu, a to již od křižovatky u Knaizlů, a současně došlo
k opravě komunikace na Henigarov. V obou případech byla použita směs štěrku a asfaltu a pouze se
„záplatovaly“ díry a praskliny.
❖ V srpnu proběhl svoz nebezpečného odpadu a navazující sběr nadměrného odpadu. Nadměrný odpad byl
poprvé umístěn i v Újezdě. Náklady tak stouply z 10 tisíc na 14 tisíc.
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❖ První dva týdny velkých prázdnin byla otevřena školka a škola (v režimu družiny), aby rodiče měli kam
umístit své děti. Mezi rodiči byl o tuto službu zájem a jak rodiče, tak i děti a učitelé si ji velmi pochvalovali. Proto je v plánu tento prázdninový provoz příští rok zopakovat.
❖ S ČEZ Distribuce se momentálně řeší odložení ukládání NN do země na dobu, až se bude dělat voda a
kanalizace, aby uložení kabelů nezkomplikovalo předběžně plánovaný projekt na zbudování kanalizace a
vodovodu.
❖ Na přelomu července a srpna došlo k rekonstrukci kanceláře obecního úřadu. Do kanceláře byl pořízen
nový nábytek v souladu s rozpočtem.
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o věcném břemenu pro ČEZ Distribuce na parcele 831/5 v Horšicích
a vzali na vědomí výroční zprávu školy a školky za školní rok 2019/2020.
Závěrečná diskuze se týkala dotazníkové akce na vodovod a kanalizaci.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Rozloučení s prázdninami
Dne 30. 8. 2020 jsme se opět po roce
a vlastně i po velmi dlouhé pauze,
opět sešli u našeho Rozloučení s prázdninami, pořádaného dobrovolným spolkem Horizont Horšicko. Vzhledem k nepříznivé prognóze ohledně
předpovědi počasí jsme se rozhodli neriskovat a
celou akci raději přesunout do sportovní haly
v Horšicích. Sešli jsme se v poměrně slušném počtu i přes to, že se akce kryla se setkáním dětí bývalého 5. ročníku s paní učitelkou a jejich společnou návštěvou kina, což byla opravdu těžká konkurence :-) Celým odpolednem nás provázely soutěže a hry, ať už léty prověřené, nebo úplně nové.
Rodiče musím opět pochválit, nadšeně spolupracovali a opravdu se snažili svým ratolestem zajistit vítězství. Před koncem jsme všichni hromadně
vypustili balónky s heliem a přáním sluníčku, poučeni z minula, dostalo se na všechny a za bedlivého pozorování nám obrovské barevné mračno
zmizelo velmi brzo z dohledu. Mezitím bylo v sále připraveno závěrečné překvapení v podobě „suché pěny“
což si všechny děti a nejen oni, opravdu užili.
Chtěla bych tímto poděkovat jak všem rodičům, kteří svůj volný čas věnovali dětem i nám
a přišli se pobavit, dále bych chtěla poděkovat
všem ženám, maminkám a babičkám, které
opět neváhaly a přispěly svými vynikajícími
dobrotami k naplnění bříšek všem, jmenovitě
paní Jarmila Vachovcová, Vendula Bělová,
Jana Altmanová, Vendula Vránková, Petra
Bradová a moje maličkost, dále za sponzorský
dar našim Eli a Martinovi a obci Horšice. Bohužel to v současné době vypadá, že jsou opět
ohrožené všechny plánované akce, tak mi nezbývá jen si přát, abychom se brzy sešli v lepších časech.
Pavlína Jeníčková
Horizont Horšicko
Občasník Horšicko
Vydává obec Horšice, Horšice 7, 334 55, IČO 00256609; horsice@obec-horsice.cz, www.obec-horsice.cz, tel.: 377 986 666.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR, registrační č. MK ČR E 12063.
Šéfredaktor: Ing. Stanislav Dobrý. Výtisk je zdarma. Periodicita: 6x ročně.

6

