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Slovo starosty úvodem
Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Krásy sněhového příkrovu jsme si letošní
zimu užili poskrovnu, až v únoru, a to jen na velmi krátkou dobu. Z hlediska údržby komunikací
a s tím spojenými výdaji z obecní pokladny je možné to vnímat jako pozitivní trend, ale naši zemědělci z toho
určitě radost nemají, a navíc v našich zeměpisných šířkách je zima bez sněhu, jistě nejen pro mne, smutnější.
V předminulém čísle občasníku jsem psal o gratulacích. Doplňuji, že jubilantům nad 60 let zasíláme pohlednici
a těm s významným jubileem chodíme přát osobně, pokud o to mají zájem. Nicméně jsem byl upozorněn, že
bývalo zvykem přát občanům k jejich jubileím i v občasníku, což jsem opomněl, a děkuji proto za upozornění.
Abych své opomenutí napravil, chtěl bych v tomto čísle popřát zpětně ještě jednou všem jubilantům od 11. května
2019, kdy jsme tradici blahopřání obnovili.
květen
Bořík Václav (86)
červen
Hřebec Josef (87)
Pykalová Anna (89)
Loudová Božena (90)
srpen
Kunešová Helena (80)
Hajžmanová Marie (84)
( 27. 12. 2019)

Valentová Marie (85)

září
Kutka Oldřich (93)
Staňková Jiřina (75)
říjen
Kohout Josef (83)
listopad
Kutková Libuše (90)
prosinec
Svoboda Miloslav (84)
Vlček Václav (86)

leden
Staňková Marie (84)
Janků Jiří (85)

únor
Bořík Václav (81)

Současně bych chtěl mezi námi přivítat nové občánky: Jiřího Vachovce, Julii Fořtovou, Theodora Chvala,
Lucii Koppovou a Jakuba Sikytu.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Údržba stromů
Jak jste si zřejmě již všimli, na návsi v Újezdě
zmizely dvě ze tří lip. Podle vyjádření arboristů byly lípy v kritickém stavu a hrozilo, že při případné
další vichřici dojde k pádu větví nebo dokonce celého
stromu na přilehlou komunikaci nebo na elektrické vedení.
Lípy byly odborně pokáceny, třetí lípu čeká stejný osud zřejmě příští rok. Již v této chvíli se však pracuje na projektu
rekonstrukce celé újezdské návsi. Nově vznikne nástupní
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ostrůvek s přístřeškem jako autobusová zastávka, bude vytvořen prostor pro kontejnery na tříděný odpad a
budou vysázeny 2-3 nové lípy, ale tentokráte trochu dále od komunikace.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Vzpoura úrazům
V pondělí 13. 1. 2020 proběhla na naší
škole beseda s tělesně postiženými lidmi
v rámci Minimálního preventivního programu. Tento
projekt je realizován VZP ve spolupráci s handicapovanými lidmi. Na školu k nám dorazili dva vozíčkáři,
kteří dětem přiblížili svoji nelehkou situaci a svůj příběh. S dětmi diskutovali o bezpečném chování a také
o tom, jak některým úrazům předejít. Ukázali dětem,
že život na vozíčku není vůbec jednoduchý a to, co
nám přijde jako běžná věc, pro ně tak snadné není.
Děti měly nespočet dotazů a vše je velice zajímalo.
Celá akce byla velmi vydařená a pro nás všechny
byla velkým přínosem.
Lorencová Kristýna
učitelka ZŠ

Dopravní obslužnost
Ti občané, kteří využívají k dopravě
do práce nebo do školy autobusů, již
zjistili, že od prosince 2019 došlo k velkým změnám v jízdních řádech. Na tomto místě bych rád
vysvětlil, že dopravní obslužnost nemá na starosti
obec ale Plzeňský kraj. Obec sice přispívá kraji na
tento účel každoročně částkou v řádu 20-30 tisíc
Kč, tato částka však není
platbou za konkrétní
spoje, ale jedná se o
obecný příspěvek stanovený na základě počtu
občanů. Jako obec můžeme vznášet připomínky k navrhovaným
změnám v jízdních řádech, ale finální slovo
má vždy kraj. V žádném
případě to není tak, že by
zastupitelé obce hlasovali o tom, které linky zruší a které zachovají.
V tuto chvíli navíc platí jakýsi provizorní jízdní
řád, protože společnost Arriva, začne provozovat
autobusové linky v Plzeňském kraji až od léta letošního roku namísto avizovaného prosince 2019.
To znamená, že od 14. června 2020 začne platit
úplně nový jízdní řád, jehož předfinální podoba je
k dispozici na stránkách www.poved.cz. Z verze,
která platila v únoru 2020, vyplývalo, že dojde
k drastickému omezení spojů do části Vitouň. Toto
jsem řešil s krajem a výsledkem je, že byla

přislíbena úprava spoje číslo 3 tak, aby se jím dostaly vitouňské děti do škol v Plzni do 8:00 hod.
V opačném směru pak bude upraven spoj číslo 26
tak, že bude zastavovat ve Vitouni, aby se školáci
z Plzně i z Přeštic měli jak dostat domů.
Chtěl bych vyzvat všechny občany, aby se s navrhovanými jízdními řády seznámili a své případné
náměty mi sdělili. Musím však dopředu upozornit, že naše vyjednávací pozice není nijak
silná a šanci na úspěch
mají jen dobře zdůvodněné požadavky.
V souvislosti s tím bych
chtěl upozornit na jeden
problém. Když jsem situaci řešil na kraji, tak
mi bylo argumentováno
statistikou vytíženosti
spojů právě pro Vitouň. Ta čísla o počtu cestujících
do/z Vitouně jsou opravdu dramaticky malá. Až
následně jsem se dozvěděl od místních, že údajně
dochází k situacím, kdy je vydán cestujícímu do
Vitouně lístek do Horšic, protože stojí stejně a zřejmě to urychluje odbavení. Problém je v tom, že
právě počet lístků prodaných je zdrojem pro statistiky kraje, které jsou následně použity pro tvorbu
jízdních řádů. Proto Vás vyzývám, trvejte na správném vystavování lístků, je to ve Vašem zájmu.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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Ukliďme Horšice
a blízké okolí
V sobotu 21. 3. 2020 se uskuteční jarní úklid našich obcí a blízkého okolí, kde jsme se připojili
k celorepublikové události Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Sraz účastníků bude v 9:00 na
návsi v Horšicích.
Po ukončení akce bude pro účastníky připraveno občerstvení v podobě špekáčků.
Pokud víte o místě, které by si zasloužilo úklid
v rámci našeho katastrálního území, neváhejte a
napište mi na email: vranek.pavel@gmail.com,
a poté v rámci akce dáme společnými silami
místo do pořádku.
Všichni občané jsou srdečně zváni
.
Pavel Vránek
zastupitel obce

Pozn. redakce: Vzhledem k situaci kolem koronaviru je možné, že akce bude zrušena nebo přeložena.

On – off – Netolismus
Únor jsme na naší škole zahájili besedou v rámci minimálního preventivního programu na téma
On – off – NETOLISMUS. Tato interaktivní beseda upozorňovala na závislost na tzv. virtuálních
drogách, jako jsou počítačové hry, sociální sítě, virtuální videa nebo televize. Beseda byla zaměřena na pozitiva, ale i negativa on-line světa. Virtuální svět je třeba brát s mírou, znát limity, hranice a vždy umět zmáčknout tlačítko off. V rámci besedy bylo zmíněno
i téma kyberšikany, které je v současnosti velmi aktuální a je třeba o něm hovořit.
Děti byly rozděleny na dvě skupiny s ohledem na
věk. S 1. a 2. ročníkem beseda probíhala více hravou
formou. Jednou z aktivit byla tzv. RUKA, kdy po
obkreslení své ruky na papír, děti do každého prstu
psaly, komu by se ze svého okolí svěřily s nějakým
problémem. V besedě byla zmíněna i linka bezpečí.
Se staršími žáky jsme se více pobavili o nebezpečí
sociálních sítí a vedli jsme na toto téma rozsáhlou
diskuzi. Dětem bylo toto téma velice blízké a každý
mohl do diskuze přijít s vlastní zkušeností, která se
k tématu vázala.
Celou akci hodnotím za velmi pozitivní a úspěšnou.
Sami žáci řekli, že se dozvěděli spoustu nového.
Lorencová Kristýna
učitelka ZŠ
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Výroční valná hromada SDH Horšice
Dne 11. ledna 2020 se ve sportovním sále konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Horšice a protože rokem 2019 končilo pětileté volební období, byla kromě přednesení pravidelných výročních zpráv o činnosti, hospodaření apod. hlavním bodem programu volba nového výboru
sboru. Většina členů stávajícího
výboru už dříve avizovali, že
zejména vzhledem k věku už by si
rádi odpočinuli a proto dál nechtějí
ve funkcích pokračovat. Na členské schůzi, která proběhla v říjnu
2019, byli navrženi noví kandidáti
a ti byli nyní volbou valné hromady potvrzeni do funkcí. Před
koncem valné hromady promítli
Petr Kopp a Viliam Stacho asi
čtvrthodinové video ve kterém
byly skvěle zachyceny všechny
nejdůležitější události, které proběhly za dobu působení dosavadního vedení sboru. Video se všem přítomným
moc líbilo a oba tvůrci za něj zasluhují veliké poděkování. Na úplný závěr této schůze valné hromady bylo
připraveno malé pohoštění.
A nám nově zvoleným teď nezbývá než vynaložit veškeré své schopnosti a dovednosti abychom dokázali
udržet fungování sboru na takové úrovni jako to dovedlo vedení před námi. |Jestli to dokážeme ukáže další
čas.
Nový výbor SDH teď pracuje
v tomto složení:
starosta sboru – Vladimír Náprstek
náměstek starosty – Petr Kopp
velitel – Radek Vlček
jednatel – Josef Duchek
hospodářka – Markéta Fišáková
preventiva – Daniel Křížek
Vladimír Náprstek
starosta SDH Horšice

Hurá, je tu karneval!
,,Dnes je nejlepší den ve školce, protože je zábava a ta je správná.“ Tak to byla slova jednoho z
chlapců z naší mateřské školy, když jsme si s dětmi
během tanečního a soutěžního dopoledne povídaly.
A bylo to tak! Na středu 26.2. 2020 se v naší školce
prostě každý těšil. Ráno vešly do školky děti, ale
už po svačině se proměnily v pohádkové postavy a
hrdiny dětských filmů. Nejprve náš průvod masek
navštívil žáky ZŠ, kteří se snažili poznat každého z
nás. Také jsme nezapomněly na paní kuchařky,
které byly potěšeny naší návštěvou. Pak už mohla
začít taneční zábava, při které nechyběly oblíbené
soutěže jako tanec s balónky ve dvojicích, židličková, hra na sochy a na závěr výběr tomboly. Děti
si dopoledne velmi užily a samozřejmě i my obě,
vždyť kdy jako dospělí máme příležitost být zase
chvilku dětmi.
Magda a Dana
učitelky MŠ
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Horizont Horšicko
Na různé nátlaky z okolí jsme se s rodinou, přáteli a panem starostou dohodli,
že založíme dobrovolný spolek, abychom mohli veškeré aktivity provozovat se všemi náležitostmi, které
k tomu patří. Tímto vám představuji
Horizont Horšicko z.s.
Naší vizí je nejen pořádání akcí pro
děti, ale i pro dospělé tak, abychom
spojovali všechny generace a dále zvyšovali naši životní a kulturní úroveň v
obci. Už nyní vás všechny mohu
pozvat na Horšický bál, který se uskuteční 28. 3. 2020 v naší sportovní hale,
všechny podrobnosti včetně sponzorů
budou uvedeny jak na plakátech, tak na
pozvánkách, které zanedlouho všichni obdržíte ve
svých schránkách, 21. 3. 2020 se sejdeme s dětmi u
Tvořivého odpoledne pro malé šikuly, tentokrát s
jarní a velikonoční tématikou a na 4. 4. 2020 chystáme pro naše nejmenší Jarní karneval, neopomeneme tradiční Rozloučení s prázdninami, pro starší

generaci bychom rádi zorganizovali různé výlety či
zájezdy, ať už třeba do divadla, na muzikál, nebo na
výstavy Hobby, Zahrada Čech, Země živitelka a pokud bude třeba, rádi vypomůžeme i v jiných oblastech. Vím, že ne všechno vyjde, záleží
také na finančních možnostech, ale budeme se snažit.
Pokud by nás chtěl někdo podpořit a
přidat ruku k dílu, budeme rádi, rovněž
za každý nápad, radu, ale i kritiku, protože ta nás posune dál, abychom mohli
fungovat lépe.
Případní zájemci o členství v našem
spolku se mohou obrátit přímo na mě
nebo pana V. Náprstka, v Újezdě na
paní V. Bělovou nebo na Obec Horšice, kde dostanou všechny případné informace. Doufáme, že činnost spolku Horizont Horšicko bude jen dalším pozitivním přínosem v této obci.
Pavlína Jeníčková

Pozn. redakce: Vzhledem k situaci kolem koronaviru je možné, že akce budou zrušeny nebo přeloženy.

Pouťový rockový bál
V sobotu 29. února se večer uskutečnila
pouťová zábava ve sportovní hale v
Horšicích. V půl 7 dorazila kapela a hned započaly

Troufnu si říci, že se tato akce vydařila na jedničku,
a to především díky Vám. Vše proběhlo v pohodové
atmosféře bez výraznějšího problému. Nezbývá mi
nic jiného než poděkovat Vám všem, co jste přišli.
Dále musím poděkovat hasičům, konkrétně Vláďovi
Náprstkovi a Radku Vlčkovi za zajištění vstupu a
v neposlední řadě je třeba smeknout před Martinem
a Eli, kteří poměrně dobře zvládli velký nápor na
baru.

přípravy aparatury a nástrojů na večerní vystoupení.
Od půl 8 byl otevřen vstup do sálu a netrpělivě jsme
vyhlíželi první návštěvníky. Netrvalo dlouho a sál se
pomalu začal plnit. V půl deváté byl sál z ¾ zaplněn.
Od tři čtvrtě na 9 začalo vystoupení kapely Darall a
Turbo revival Plzeň. Známé písničky strhly téměř
všechny přítomné a od prvních tónů se tančilo a zpívalo. V průběhu večera se trousili další fanoušci kapely. Celkem na tuto akci dorazilo necelých sto platících posluchačů a sál praskal ve švech.

Pouťová zábava opět ukázala, že o hudební akce
v Horšicích je zájem a přitahují davy lidí. A proto
doufám, že se nám tímto povedlo obnovit tradici
pouťových zábav v Horšicích a příští rok znovu.
Pavel Vránek
zastupitel obce
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Pouťový turnaj ve stolním tenise
V sobotu 29. února proběhly ve sportovní hale v Horšicích dva turnaje. Dopoledne byl zorganizován dětský pouťový turnaj ve
stolním tenise a odpoledne byl uskutečněn turnaj pro
dospělé o putovní pohár starosty obce Horšice. Dětský turnaj byl velkým zklamáním, neboť účast byla
mizivá. Zúčastnily se pouze dvě děti.
Odpolední turnaj pro dospělé byl z pohledu účasti
výrazně úspěšnější. Zapsáno bylo celkem 16
hráčů. Hrálo se na dvou
stolech. Celý den se nesl
v pohodové atmosféře. Pozitivem byla i přítomnost
diváků, kteří přišli podpořit své známé.
Akce skončila okolo šesté
hodiny vyhlášením nejlepších osmi hráčů, kterým
předal pan starosta obce
Horšice věcné ceny.

Jediným negativem bylo neudržení putovního poháru v Horšicích, ale jak už je ve sportu standardem,
vyhraje ten lepší. Nezbývá nám než doufat, že příští
rok pohár vrátíme zpět do Horšic.
Děkuji všem účastníkům a divákům za vytvoření
krásné atmosféry a v prosinci se budu těšit na Vaši
účast znovu na adventním turnaji.

Pavel Vránek
zastupitel obce

Několik slov starosty SDH Újezd
Dovolte mi, jménem svým a všech hasičů z Újezda, pozdravit Vás spoluobčany v novém roce.
Začali jsme jako každý rok Novoročním pochodem. Ve 13 hodin jsme se sešli v Újezdě na koupališti. Po malém občerstvení ve formě svařeného vína pro dospělé a čaje pro děti, jsme se vydali do místní
hospody, kde pokračovala dál bujará zábava až do 21 hodin. Akce se zúčastnilo přes 40 občanů a byla vydařená, ostatně jako každý rok.
Další akce, která nás čeká
a kterou pořádá SDH
Újezd, bude "sousedské
posezení", na kteroužto
Vás tímto chci pozvat.
Proběhne 28. března od 15
hodin. Hudba a pohoštění
zajištěno. Těšíme se na
vás.
Sikyta Miroslav
starosta SDH Újezd

Pozn. redakce: Vzhledem
k situaci kolem koronaviru je možné, že akce
bude zrušena nebo přeložena.
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Co se chystá
Na konci února proběhla, podle mého
názoru, velmi úspěšná akce ve sportovní
hale pod názvem „Pouťový rockový bál“. Účast byla
hojná a nám se jen potvrdila obava, že kapacita a stav
sociálního zařízení není pro podobné akce dostačující. Už v loňském roce jsme začali s projektantkou
paní Kudovou pracovat na přípravě řešení této situace. Variant bylo několik, a po nezbytných konzultacích s hygienou, ale i po debatě s provozovatelem
hospody jsme vybrali variantu zbudování nového sociálního zařízení na plácku mezi obecním úřadem a
hospodou. Ten je v současné době nevyužíván a
když, tak jako neoficiální sociální zařízení. Vchod
bude jak z výčepu tak z přípravné místnosti u sportovní haly. Ve hře byla i možnost zbudování vchodu

z návsi, ale nakonec jsme se rozhodli, že veřejné WC
tu provozovat nechceme, protože komplikace s tím
spojené by výrazně převážily případný užitek. V tuto
chvíli se připravuje projekt pro stavební povolení a
pokud vše půjde hladce, mohlo by se začít stavět již
letos.
Tematicky související projekt, kde už o stavební povolení bylo požádáno, je rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ v Horšicích. Obec zveřejnila výzvu k podání nabídek a oslovila i přímo několik firem. Termín pro podání nabídek je 23. března,
pak by měla být vybrána firma, která vše přes velké
prázdniny zrealizuje. Současně se bude o prázdninách instalovat velký herní prvek na školní zahradu
a dojde k výměně plotu kolem školní zahrady.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Co se dělo po Vánocích
Začátek měsíce byl
spojen zejména s povídáním o zážitcích z prázdnin, o Vánocích a dárcích, které dětem přinesl
Ježíšek. Ve třídě jsme místo vánoční
výzdoby použili nové výtvory, které
jsme společně zhotovili. Děti se mohou pochlubit krásným krmítkem
pro ptáčky, vyrobeným z větviček,
ptáčky z vlny, sněhuláky, ledními
medvědy a mnoho obrázky zimní
krajiny a zvířátek. Sněhu jsme se
bohužel nedočkali ani tento měsíc,
děti ovšem nejraději tráví volný čas
na čerstvém vzduchu a tak místo dovádění ve sněhu prozkoumáváme
okolí a využíváme dětská hřiště.
Koncem měsíce děti vyrobily jídelní lístky, upekly pizzu,
připravily ovoce, nepečený dezert a zeleninový salát a školní
družina se na jeden den přeměnila ve vyhlášenou restauraci.
Ze čtyř dětí se stali kuchaři a servírky a ostatní si užívali roli
hostů. Po otevření restaurace byla během chvilky všechna
místa obsazená a hosté si začali objednávat nápoje a jídlo.
Děti si během tohoto dne zopakovaly pravidla slušného chování, přípravu jídel a počítání peněz při placení. Všichni byli
se vším velice spokojení a každý si tento den užil.
Mariya Mukan
školní družina
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Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 1/2020
V únoru se konalo první zasedání zastupitelstva obce Horšice v tomto roce. Přítomno bylo všech
6 zastupitelů a pouze 4 zástupci veřejnosti. Jedním z prvních bodů byly „informace z mezidobí“,
který obsahoval následující:
❖ Dotace Dianě na přístřešek se neuskutečnila, projekt byl odložen na tento rok.
❖ Byl založen termínovaný účet obce u KB se 7denní výpovědní lhůtou a úrokem cca 1 % ročně. Převedeno
na něj bylo 6 milionů Kč. Do dneška (tj. k 10. 2. 2020) je zisk 7.370 Kč. (aktuálně 12.885 Kč)
❖ Je hotový projekt na opravu sociálního zařízení ve škole. Čeká se na závazné stanovisko životního prostředí a hned poté bude podána žádost o stavební povolení.
❖ Byla podána žádost o dotaci na Plzeňský kraj v rámci PSOV na Rekonstrukci sociálního zařízení budovy
ZŠ a MŠ Horšice. Dotace byla přijata ke zpracování.
❖ Paní účetní Němcová bude v květnu nastupovat na mateřskou dovolenou. V tuto chvíli je domluveno, že
za ni nastoupí paní Kullová, která se v tuto chvíli již začíná zaučovat.
❖ Srovnáním faktur za vánoční osvětlení jsme letos ušetřili cca 7 tisíc Kč díky přechodu na LED řetězy, a
to není uvažován úspora na elektrické energii, která ale bude těžko spočitatelná.
❖ V rámci umístění nových prvků na školní zahradu dojde i k výměně oplocení, které je na mnoha místech
už spíše jen abstraktní.
❖ Byla uzavřena smlouva s firmou ProVenkov na vypracování variantní studie odkanalizování a zásobování
pitnou vodou pro obec Horšice. Termín vypracování by měl být červen 2020.
❖ Jarda Vachovec ml. opravil na své náklady rozbitý odpad u zdroje vody v horní části hřbitova.
❖ Zastupitelstvo zvažuje získání objektu bývalé sýpky mezi novou bytovkou a bývalou farou, neboť současný majitel (Polana Horšice) nemá v plánu řešit špatný stav objektu (zejména střešní krytinu).
❖ Do sportovní haly byl pořízen nový reproduktor, promítačka a plátno.
❖ V hospodě Na kanárku se v kamnech rozpadl šamot a propálil se obvodový plášť. Oprava nebyla vhodné
řešení a tak byla zakoupena kamna nová.
Zastupitelé následně vzali na vědomí rozpočtové opatření
08/2019, schválili účetní závěrku školy a pověřili starostu
uzavřením smlouvy na výkon agendy RÚIAN s Přešticemi.
Vzhledem k novele zákona bylo nutné přijmout 3 nové
obecně závazné vyhlášky:
❖ o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horšice,
❖ o poplatku za komunální odpad (ceny od Západočeských komunálních služeb se zvedly, a proto bylo
třeba zvýšit i poplatek za popelnice),
❖ o místním poplatku ze psů (poplatek zůstal beze
změny).
Následně zastupitelstvo pověřilo starostu, aby uzavřel
smlouvu s SDH Horšice na sběr železa v Horšicích i Újezdě
a aby zrušil účet u ČSOB, který obec nevyužívá a pouze
stojí obec poplatky za vedení účtu.
Na žádost zejména újezdských občanů bylo přijato Nařízení obce o zákazu podomního prodeje. Až nabyde právní
moci a bude potvrzeno, že není v rozporu se zákonem, budou zhotoveny nálepky s informací o tomto nařízení, které
si pak občané budou moci nalepit na vhodná místa (vrata, dveře, schránky).
Na závěr zastupitelé schválili kompromisní návrh, který domluvil starosta se zástupci bytovek, že obec bude
hradit vodné a stočné, které bude nad rámec dohodnutých 114 Kč.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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