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Slovo starosty úvodem
Vážení občané, milí obyvatelé Horšic,
Újezda a Vitouně. Ve dnech 23. a 24.
září nás čekají volby do Senátu a do zastupitelstva
obce. Přestože to zpočátku vypadalo, že bude problém vůbec sehnat alespoň 7 kandidátů, nakonec je
kandidátů 11 a nebude se tudíž opakovat fiasko
z roku 2018, kdy se u nás řádné volby v prvním termínu neuskutečnily. Jsem rád, že letos kandidují i
ženy, a navíc doufám, že budou také zastoupeny ve
vedení obce, protože čistě mužský pohled na řešení
problémů nikdy nebude kompletní. Současně mě
mrzí, že i přes mou snahu nekandiduje nikdo z bytovek.
Jelikož nemám k dispozici křišťálovou kouli a tudíž
nevím, jak volby dopadnou, chtěl bych na tomto
místě poděkovat všem současným zastupitelům (Daniel Havlíček, Miroslav Janeček, Vladimír Náprstek, Jaroslav Vachovec a Pavel Vránek) za jejich práci pro obec, která se neomezovala pouze na aktivní účast na
zasedáních zastupitelstva a na pracovních poradách, ale zahrnovala i vlastní nasazení při realizaci projektů,
zajišťování služeb pro občany a pořádání akcí. V tuhle chvíli již současní zastupitelé ví z vlastní zkušenosti,
že práce zastupitele je tradičně nevděčná, náročná a řádně nedoceněná. O to více oceňuji, že se i přesto většina
rozhodla kandidovat znovu.
Současně bych chtěl poděkovat i těm, kteří se angažovali ve veřejném životě, přestože doposud nebyly členy
zastupitelstva. Zejména dvěma neocenitelným pomocníkům pro fungování obecního úřadu a to Lence Krejčí
díky jejímu ekonomickému vzdělání a Janě Plášilové díky jejím znalostem správního řádu. Navíc jejich společným úsilím se z Vánočního jarmarku stala skutečně úspěšná tradice.
Věřím, že se k volebním urnám dostavíte v hojném počtu, jak je u nás dobrým zvykem v případě komunálních
voleb, a že využijete své možnosti vyjádřit svým hlasem, jak jste spokojeni se současným vedením obce.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Dětský den
Tak jako každý rok na jaře tak i letos Hasiči SDH Horšice připravili pro děti zábavné odpoledne
na hřišti v Horšicích u příležitosti „Dne dětí“. Protože ale 4. června (první sobota po Dni dětí)
probíhala na Dolcích soutěž v požárním sportu, které se naše družstva zúčastnily s velkým úspěchem (viz
samostatný článek), tak jsme zábavné odpoledne museli přesunout až na další sobotu 11. června. Jak se ukázalo, dětem to vůbec nevadilo a účast 57 soutěžících byla nakonec ještě větší, než jsme očekávali. Na děti
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čekalo deset soutěžních stanovišť, kde za sladkou odměnu musely prokázat své fyzické dovednosti. Šlo
například o shazování plechovek proudem vody, skákání v pytli, slalom na koloběžkách, chůze na chůdách a mnohé další. Za každý splněný úkol děti dostaly razítko do soutěžní karty a tu potom mohly u
vstupu vyměnit za balíček dalších odměn a poukázku
na občerstvení. Občerstvení za menší poplatek bylo
samozřejmě připravené i pro rodiče dětí. Přestože
předcházející týden byl deštivý, tak nás celou sobotu
provázelo teplé a slunečné počasí. I to samozřejmě
přispělo ke skvělé atmosféře, která na hřišti celé odpoledne panovala. Škoda jen, že se nám nepovedlo
zajistit nějaké překvapení na závěr, například v podobě hasičské pěny. Tak nám nezbývá než si počkat,
že to vyjde třeba napřesrok.
Vladimír Náprstek
zastupitel obce

Z kroniky obce
Všem oslavencům za uplynulé období přejeme k jejich narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví a
spokojenosti.
květen (od 10.5.)
Staněk Václav (88)
Bořík Václav (89)
Vlčková Anna (80)

červen
Pykalová Anna (92)
Dobranský Jozef (75)

narození
Šťastní rodiče Miroslav Sikyta a Alexandra Kozáková se radují
z narození synka Antonína Sikyty, kterého jménem obce u nás
v Horšicích (Újezdě) srdečně vítám a doufám, že se mu u nás
bude líbit.

Ve zkratce
❖ Na říjen je plánován průzkumný vrt
na louce mezi Horšicemi a Újezdem. Výsledek průzkumného vrtu bude sloužit jako podklad pro další krok na cestě k centrálnímu vodovodu a kanalizaci v obci.
❖ Na školní zahradě probíhá výstavba altánu pro
venkovní výuku s termínem předání díla
29. 9. 2022.
❖ V Újezdě Na kanárku finišují práce na opravě
střechy na kulturním sálu (hasičské zbrojnici).
❖ V Újezdě na návsi pod lípami byla dočasně umístěna nová čekárna pro autobusovou zastávku, aby
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už mohla sloužit občanům, než se podaří zrealizovat celkovou rekonstrukci návsi, kdy bude čekárna přesunuta na své trvalé místo s podlahou ze zámkové
dlažby.
❖ Na konci Horšic směrem na Luh byla umístěna na zkoušku sestava stolu a
dvou laviček, která by měla sloužit pro občany a turisty jako místo odpočinku.
Pokud se vše osvědčí, přibydou další sestavy na vytipovaná místa v okolí Horšic a Újezda.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Pozvánka do Příchovic
Obec Příchovice zve milovníky dechovky na
podzimní posezení v KD v Příchovicích. Občerstvení zajištěno, vstupné Kč 120,-. Během přestávky je
možné zakoupit přímo na místě knihy Hájovna v Podlesí a
Hájovna v Podlesí II a CD kapely Atlas. Předprodej vstupenek na OÚ Příchovice od 19. 9. 2022.

Rozloučení s předškoláky
V pondělí 27. 6. 2022 proběhlo v naší mateřské škole rozloučení se školním rokem i s našimi
předškoláky, kteří nás po prázdninách opustí a usednou do školních lavic. Po přivítání všech rodičů, prarodičů a dětí vystoupilo Divadlo Jitule a Dadule se svým představením Pohádky pro neposlušné
děti. Divadélko nám představilo celkem tři pohádky,
které byly velmi poučné a zároveň vtipné. Vystoupení bylo propleteno básničkami i písničkami a opíralo se o spolupráci s dětským divákem. Děti byly
součástí děje a svojí aktivitou pomáhaly dotvářet příběh. Přestože Divadlo Jitule a Dadule zaměřuje svůj
repertoár na dětskou populaci, jistě se ani dospělí nenudili. Všichni jsme se nasmáli, zazvonil zvonec a
pohádky byl konec. Na řadu přišli naši předškoláci.

Ke slavnostnímu pasování kráčeli jednotlivě po červeném koberci, za znění krátkého medailonku, a převzali tričko, knihu, pamětní list a drobné dárky. Následoval slib, krátká básnička a poslední „ahoj“ mladším kamarádům. A tak našim budoucím školáčkům
skončila první vzdělávací etapa dětského života. Adrianko, Jasmínko, Vendulko, Natálko, Adámku,
Honzíku, Petříku a Ondrášku, čekají na Vás nová
dobrodružství, ale i první povinnosti a starosti. Přejeme Vám, abyste je vždy zvládli s lehkostí a s úsměvem na tváři. Cililink, školáci, nová pohádka právě
začíná……..
Magda a Dana
učitelky MŠ
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Za hezké vysvědčení radost
Konec školního roku je pro
děti významným dnem, který
si dlouho pamatují. Začínají dva měsíce
volna a radovánek. Velmi citlivě vnímají konec školního roku právě naše
děti na 1. stupni základní školy. Vysvědčení, které obdrží je pro ně potvrzením
toho, jak pracovaly v průběhu roku.
Každý si určitě dokáže představit radost
dětí ze samých jedniček nejen v první
třídě. Samozřejmě nejde jen o známky,
ale hlavním smyslem je učit se, být vytrvalý, nevzdávat se, i když se něco občas nepodaří. Jsou děti, které nebudou
mít vždy samé jedničky, protože mají
jistá omezení. I přesto si tyto děti zaslouží ocenit jejich snahu a pochválit je. I my jsme školní rok završili hodnocením. Nejen, že bylo předáno
vysvědčení, ale i diplomy za všechny školní úspěchy. A mohu říci, že tento školní rok byl velmi úspěšný.
Všichni žáci si proto určitě zaslouží nějakou zážitkovou odměnku. Výlet, koupaliště nebo společný den se
svojí rodinou. To je určitě ta největší odměna a radost.
Jana Tolarová
ředitelka ZŠ

Úklid po bouřce
V pátek 20. května 2022 po osmé hodině večerní se naším krajem prohnala krátká, ale poměrně
vydatná bouřka se silným větrem. Proto hned v sobotu ráno vyjeli hasiči SDH Horšice v rámci
své preventivní činnosti na kontrolu přístupových cest do Horšic. Jednalo se zejména o dvě nejproblematičtější
cesty, kde lze po takových bouřkách očekávat problémy. A to cesta na Henigarov a do Luhu. Cesta na Henigarov byla oproti očekávání celkem v pořádku a stačilo zde jen uklidit pár menších spadaných větví. Horší to
bylo na cestě do Luhu, kde za zatáčkou
tzv. „U Filomény“ spadla velká část
stromu a zatarasila celou cestu. Na řadu
tak musela přijít motorová pila a tři páry
rukou. Díky tomu tak byla cesta za necelou hodinu znovu plně průjezdná.
UPOZORNĚNÍ: Naše hasičská jednotka je nyní vybavena dvěma novými
čerpadly o vysokém výkonu. Jedním
plovoucím a jedním kalovým čerpadlem. Vyzýváme tedy občany, aby v
případě, že dojde k zaplavení jejich
domů, garáží, sklepů nebo i venkovních
prostor, nebo i v případě jakékoliv potřeby vyčerpání většího množství vody,
neváhali kontaktovat velitele SDH Horšice nebo starostu obce.
Vladimír Náprstek
velitel JSDHO
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Prázdniny jsou tu
Červen byl měsícem zábavy, her a pohybových aktivit. Skákali jsme do písku
nebo stavěli různé hrady. Probíhaly vodní bitvy, při
kterých jsme se krásně schladili v tropickém počasí.
Hráli jsme fotbal, mini golf, cvičili jsme a tancovali.
Na dvorečku u mateřské školky si děti nakreslily
opičí dráhu, která všechny moc bavila. Po těchto aktivitách si děti navzájem promasírovaly záda. Při pro-

cházce na louku jsme sbírali kytičky a říkali jejich
správný název. Společně jsme tento měsíc vyrobili
labuť, mořský věnec, větrníky, obrázky stromů, květin a listů. Naše poslední akce tohoto školního roku
byla návštěva Horšické knihovny, kde si děti mohly
vypůjčit knihy a vše si zde prohlédnout.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem dětem a rodičům za krásné květiny a dárečky, které mi udělaly velkou radost. Děkuji za další společný rok, který jsme si
užili a těším se, co nám přichystá ten další. Přeji všem krásné prázdniny. Sejdeme se opět v září.
Mariya Mukan
školní družina

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 2 a 3/2022
Na druhém zasedání zastupitelstva v tomto roce se pouze schválila tři věcná břemena pro ČEZ
Distribuce, která jsou vždy potřeba, když se někam nově přivádí elektřina.
Zato třetí zasedání, jak už to u červnových bývá, mělo program nabitý. V informacích z mezidobí mimo jiné
zaznělo:
❖ Na pořízení kamerového systému v obci jsme získali dotaci 62.730 Kč.
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❖ Probíhá příprava na pořízení měření rychlosti (včetně pokutování) radarem v obci Újezd.
❖ Díky spořícímu účtu u KB se příjem obce navýšil o 170 tisíc
Kč (v době vydání tohoto čísla již 262 tisíc Kč).
❖ WC u sportovní haly bylo úspěšně dokončeno a zkolaudováno.
❖ První fáze stavby pergoly před krámkem v Horšicích je dokončena. Po kontrole od SZIF, který poskytnutím dotace stavbu
umožnil, se bude moci přistoupit k dokončení stavby do finálního stavu.
Následoval blok bodů programu, které je potřeba vyřešit každý červen: schválení hospodaření ZŠ a MŠ Horšice, inventarizace, audit,
účetní závěrka a závěrečný účet.
V dalším bodu pak zazněla informace, že obec od příštího roku již
nebude spolupracovat s dosavadní auditorskou firmou, ale nechá si
audit zpracovat přímo od Krajského úřadu Plzeňského kraje, což
ušetří obci cca 20 tisíc ročně, ale hlavně se ukázalo, že metodická
pomoc od Krajského úřadu je na vyšší úrovni než od soukromého
auditora.
Při vyúčtování dotací spolků za rok 2021 bylo konstatováno, že
v roce 2021 si žádný spolek o dotaci nepožádal, a to především kvůli
pandemii. Letos je naštěstí situace lepší, akce se konají a obec je ráda, že může spolky finančně podpořit.
V rámci snahy vedení obce o získání do vlastnictví
všechny pozemky pod veřejnými komunikacemi došlo ke schválení směny pozemků u rybníka v Újezdě,
kdy byla cesta historicky špatně vytyčena a nebyla
tak kompletně na obecních pozemcích.
V posledním bodu před diskuzí se řešila podpora
udržení prodejen v Horšicích a v Újezdě.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Rozloučení s prázninami
V sobotu 27. 8. 2022 jsme se opět po
delší době sešli na již tradiční akci plné
zábavy a her. Vzhledem k předpovědím nepříznivého
počasí jsme se rozhodli neriskovat a vše jsme přesunuli do místní sportovní haly. Ruku v ruce šly i
změny a úprava disciplín tak, aby se daly provozovat
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i uvnitř. Dále bylo třeba vše zkoordinovat tak, abychom nepřekáželi vybavení a zvukové aparatuře kapele, jejíž koncert posléze začal. Soutěžících se nám
sešlo 30, což je na zdejší poměry docela dost. Z nadšení, s jakým se postupně vrhaly do soubojů, si troufám říct, že je to bavilo a byly spokojené. Snažili
jsme se, aby i v tak krátkém čase, který jsme na přípravu měli a v malém počtu, byly soutěžní disciplíny
zajímavé, nevšední a i vtipné. Podle reakcí i z publika
si myslím, že se to podařilo a bavili se úplně všichni.
Za občerstvení děkuji p. Vachovcové, p. Bělové, p.
Altmanové, Vendulce Vránkové a přispěla i moje

maličkost. Podle prázdných táců chutnalo všem:-)
Dále děkuji za azyl a servis Martinovi a Obci Horšice
jako sponzorovi celé akce.
Pavlína Jeníčková
Horizont Horšicko

Horšické hudební odpoledne
Dne 27. 8. 2022 proběhla, jako už tradičně, akce „HORŠICKÉ HUDEBNÍ
ODPOLEDNE“. Akce byla původně plánována na
hřiště, ale bohužel, počasí nás opět potrápilo. Ještě ve
čtvrtek odpoledne byla předpověď taková, že má celou sobotu od rána pršet. Na pátek večer byla objednána stavba podia. Bylo třeba se rozhodnout, zda se
akce přesune do sálu. Po poradě padlo rozhodnutí.
Přesouváme do sálu.
Tento rok, byla objednána rocková legenda, skupina
SIFON Rock.

Začátek vystoupení byl naplánován na 18:00 hodin
a přesně v tuto dobu také vystoupení začalo. Kapela
zahájila svými největšími „peckami“ a pokračovala
svým skvělým show až do 22:30, kdy bylo vystoupení ukončeno.
Účast byla velmi slušná, personál hospody zvládal
vše bravurně a celkově se celá akce zdařila. Všichni
se pokojně rozešli domů s pocitem výborného hudebního zážitku.
Daniel Havlíček
místostarosta obce
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Ukrajinská stopa v Horšicích
V Horšicích již
několik měsíců
nalezlo azyl několik ukrajinských rodin. Při jednom z rozhovorů s nimi jsem zmínil,
jaký je problém najít někoho
místního, kdo by byl ochoten
se aktivně starat o místní zeleň
nad rámec sekání, které zajišťuje pan Tolar. Tímto bych
chtěl moc poděkovat Iryně a
Oleně, které se úkolu s chutí a
elánem zhostily.
Výsledek jejich úsilí byl
hodně znát, a to nejen v okolí
pomníku, ale i v okolí hřbitova a na hřbitově samotném.
Bohužel příroda je neúnavná,
a tak si opět anektovala místa,
která se podařilo dočasně
zkulturnit. Třeba se najde někdo místní, kdo by se Sisyfovského úkolu dlouhodobě (pochopitelně za úplatu) zhostil,
abychom to tu měli pěkné trvale.
Stanislav Dobrý
starosta obce

V Újezdě to žije
Za poslední tři měsíce se konaly v Újezdě hned tři akce. Zásluhu na tom má
především SDH Újezd a újezdský zastupitel Jarda
Vachovec. Nejprve 14. května tradiční Šlajzova

55ka, následovalo sousedské posezení 4. června a 31.
července se konala pouťová zábava s obří nafukovací
skluzavkou pro děti.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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