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  Slovo starosty úvodem

 Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, 

Újezda a Vitouně. Na tomto místě se ob-

vykle snažím být optimistický, ale za současné situ-

ace mne nenapadá jak. Zkusím se k tomu tedy posta-

vit tak, jak je Čechům vlastní, humorem. 

Od chvíle, co jsem starostou, se stalo následující: 

svět zachvátila pandemie, na Moravě řádilo tor-

nádo a na Ukrajině se válčí. Náhoda? Těm, kteří 

neřeší rozdíl mezi korelací a kauzalitou doporučuji, 

aby mne v nadcházejících volbách raději nevolili. 

Ale vážně: za války nejvíce trpí nevinní civilisté, a ať 

už je Vaše osobní přesvědčení o důvodech vzniku 

konfliktu jakékoliv, věřím, že si všichni především 

přejeme, aby boje co nejdříve ustaly.  

Jsem hrdý, že i v naší obci jsou lidé, kteří pomáhají 

Ukrajincům prchajícím před hrůzami války. Několik 

ukrajinských rodin (žen a dětí) u nás již našlo ubyto-

vání u soukromých osob. Mnoho občanů přispělo a přispívá finančně ať už prostřednictvím obce nebo samo-

statně. Úžasná vlna solidarity, která se zdvihla v celé naší republice, je obdivuhodná a vědomí, že náš národ je 

takto silný i přes snahy některých nás poštvat proti sobě, mi přeci jen dává důvod i nadále vidět naši budoucnost 

optimisticky. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Z kroniky obce 

Všem oslavencům za uplynulé období přejeme k jejich narozeninám všechno nejlepší, hodně 

zdraví a spokojenosti. 

únor      
Bořík Václav (83) 

Bošková Jaroslava (80) 

březen    
Mašková Anna (82) 

Voráček Jan (80) 

Mašek Josef (88) 

duben 
Hřebcová Růžena (88) 

květen (do 10.5.) 
Fořtová Anna (91) 

Tolarová Miloslava (83) 

 
Opustili nás  
V uplynulém období nás k zármutku rodiny i blízkých opustili Michal Janoušek (33) a Jaroslava Bošková (80). 

KVĚTEN 2022  
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Velikonoční projektové vyučování 

Ve dnech 12. a 13. 4. 2022 proběhlo 

ve 4. a 5. ročníku jedenapůldenní 

projektové vyučování na téma velikonoční 

svátky. 

Pro mnohé děti jsou Velikonoce spjaty především 

s velkým množstvím dobrot a hlavně čokolády. 

My jsme si ale připomněli, že velikonoční svátky 

jsou především nejvýznamnějším křesťanským 

svátkem. Přiblížili jsme si příběh Ježíše Krista a 

jeho zmrtvýchvstání. Společně jsme si připo-

mněli také pašijový týden. Velikonoce jsou ale 

také obdobím mnohých lidových tradic spoje-

ných s vítáním jara, a proto jsme zdobili vajíčka, 

povídali si o tradici šlehání pomlázkou a nezapo-

mněli jsme ani na srovnání Velikonoc v jiných 

zemích.  

V rámci projektového vyučování žáci plnili mnoho 

úkolů z matematiky, českého jazyka i vlastivědy. 

V rámci bohatosti českého jazyka jsme například 

zjistili, že pomlázka se v různých částech České re-

publiky řekne úplně jinak. Kdopak by si “pomlázku” 

spojil s názvem “binovačka”, “šmirgust”, “tatarec”, 

“žila” nebo “cigár”? 

Z dětského zájmu o Velikonoce se dá určitě říci, že 

tato lidová i církevní tradice má v dětských srdcích 

zapuštěné hluboké kořeny. 

Jana Štychová 
učitelka ZŠ 

 Jaro v zahradě 

 V rámci environmentálního vzdělávání 

proběhl v úterý 12. 4. 2022 v naší mateř-

ské škole projekt občanského sdružení Ametyst. Jeli-

kož v tento den bylo příznivé počasí, mohl se celý 

program uskutečnit na školní zahradě. Nejprve se 

děti s lektorkou vzájemně představily a hned se pus-

tily do práce. Prvním úkolem bylo najít kolem sebe 

znaky jara a zakreslit je do obrázkové karty. Děti vní-

maly nejen zrakem, ale i hmatem a sluchem. V kruhu 

pak společně diskutovaly o důkazech a usoudily, že 

jaro už je opravdu mezi námi. „Pozdravíme ho,“ na-

vrhla Veronika. Děti se rozutekly po zahradě, pohla-

dily a obejmuly stromy, pohladily trávu, pozdravily 

ptáky a zaposlouchaly se do ptačího zpěvu. Po krát-

kém protažení následovala klidná aktivita – zkou-

mání půdy. Malí badatelé si nabrali hlínu do zkumavek a ve skupinkách objevovali, co vše vzorek půdy ukrývá. 

Činnosti byly prokládány pohybovou aktivitou. Honička s tematickým názvem Na krtka a žížaly byla motivací 

k další části programu – vytvoření kompostu. Děti dostaly krabičku od vajíček a do ní vložily bioodpad ze 
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zahrady. Do práce se zapojila i paní kuchařka, která 

přidala slupky od zeleniny a skořápky od vajec. 

Tento náš „poklad“ jsme ukryly v rohu naší zahrady 

a v následujících dnech a měsících můžeme pozoro-

vat, co se s krabičkou a jejím obsahem bude dít. Na 

závěr jsme společnými silami zasely bylinku Me-

duňku a pokud se o ni budeme pěkně starat, určitě si 

brzy pochutnáme na lahodném meduňkovém čaji. 

Děkujeme tímto lektorce Veronice ze spolku Ame-

tyst za pěkně strávené dopoledne se sbližováním 

s přírodou a Mas Aktivios za zprostředkování pro-

jektu. 

Magda a Dana 
učitelky MŠ 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 1/2022

První zasedání zastupitelstva obce v novém roce 

bylo rekordně krátké a trvalo pouhých 18 minut a 

nebýt zákonné povinnosti se scházet jednou za tři měsíce, prav-

děpodobně by se konalo později, až by bylo více bodů k pro-

jednání.  

Takto se pouze schválil výsledek hospodaření školy za loňský 

rok a prodej dvou malých obecních pozemků.  

Pravděpodobně nejzajímavější informací z mezidobí byla 

zpráva o umístění Z-Boxu na návsi v Horšicích, který umož-

ňuje občanům jak přijímat, tak odesílat balíčky poslané přes 

Zásilkovnu, což předpokládám ocení především ti, kterým ne-

vyhovuje otevírací doba pošty. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce

Ukliďme Horšice a blízké okolí

V sobotu 23. 4. 2022 proběhl další ročník 

jarního úklidu našich obcí a blízkého okolí. Opět jsme 

se připojili k celorepublikové události Ukliďme svět, 

ukliďme Česko. I přes dvojí odklad termínu události se 

nám povedlo akci zrealizovat. Sraz účastníků proběhl 

v 9:00 na návsi v Horšicích, kde proběhlo rozdělení do 

skupin. Akce čítala celkem 20 dobrovolníků včetně 

dětí. Každá skupina měla za úkol projít danou oblast 

a sesbírat vše, co do přírody nepatří. Úklid nám za-

bral celkem 2,5 hodiny. Sesbíráno bylo na cca 200 kg 

odpadů.  
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Po ukončení úklidu jsme se všichni sešli na hřišti v Horšicích, kde jsme společně opekli vuřty na ohni.  

Celá událost se vydařila, počasí nám také přálo a snad tomu takto bude i v dalších ročnících.  

Nyní je v Horšicích zase o kousek lépe a pevně věříme, že to takto vydrží a okolí se bude jen zlepšovat      .  

Příští rok na jaře se opět uvidíme a společnými silami provedeme další jarní úklid. 

Pavel Vránek 
zastupitel  obce 

 Měsíc březen 

Měsíc březen jsme odstartovali 

karnevalem. Tento den jsme tancovali, 

soutěžili a hráli různé hry. Dívky si šátkem zavázaly oči 

a poslepu malovaly chlapcům rty rtěnkou, byla to 

veliká legrace a všichni jsme se u toho pobavili. Také 

jsme si s dětmi vyprávěli o masopustu a zvycích, které 

jsou s tímto obdobím spojené. Jeden den patřil módní 

přehlídce, kdy si děti vytvořily svůj kostým z šátků. 

Dívky vypadaly jako skutečné modelky a moc jim to 

slušelo, naopak chlapci nás svojí kreativitou velice 

rozesmáli. Děti si samy vymyslely kreslení obrázků a 

následné hlasování o nejhezčí kresbu. Školní družina 

vyrobila Moranu, se kterou děti přivítaly jaro. Celý 

měsíc děti vyráběly dárečky, naučily se básničku a 

koncem měsíce, kdy nastal den učitelů, připravily 

překvápko pro všechny paní učitelky. Březen byl 

měsícem knížek. Děti vyráběly knížky a deníčky, ze 

kterých měly obrovskou radost. Četli jsme různé 

příběhy a pohádky. Vyrobili jsme mnoho jarních 

dekorací. Začali jsme se připravovat na blížící se 

Velikonoce. Zasadili jsme travičku do truhlíků a do 

malých plechovek. Nechyběly ani procházky po okolí 

a loukách. Také jsme zavítali do lesa, kde jsme 

zkontrolovali naše domečky, které jsme na podzim 

postavili pro skřítky a zvířátka. Byli jsme všichni 

mile překvapeni, když jsme zjistili, že všechny 

domečky stále stojí a nejsou vůbec poničené.  

Slunečné dny nám umožnily využít Horšické dětské 

hřiště, kde jsme hráli fotbal a dováděli na skluzavce 

a houpačkách. Když počasí nepřálo, hráli jsme různé 

pohybové hry v tělocvičně. 

Mariya Mukan 
školní družina 
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Májka 

V Horšicích dne 30. dubna 2022 se konalo každoroční 

stavění máje. Akce proběhla v Horšicích na hřišti od 

15:00 hodin. Výzdobu 

májky si vzaly na starost 

holky a postupně se 

k nim přidaly i děti, které 

také pomohly se zdobe-

ním. Díky pomoci mani-

pulátoru ze ZD Horšice 

se májka postavila lépe a 

rychleji. Účast byla sla-

bší okolo 20 lidí. Dou-

fám, že se nás v příštím 

roce sejde více! Počasí se 

nám vydařilo. Májku 

jsme samozřejmě uhlí-

dali i za hlasité muziky a 

plápolajícího ohně. Chtěl 

bych poděkovat všem, 

kteří se podíleli na přive-

zení májky. Doufám, že 

akci znovu uskutečníme 

i příští rok a dorazí více 

lidí.      

Budeme se těšit 

Radek Vlček 

Pouťový turnaj ve stolním tenise

V sobotu 26. února proběhl ve spor-

tovní hale v Horšicích pouťový turnaj 

ve stolním tenise o pohár starosty obce Horšice. 

Turnaj byl z pohledu účasti průměrný. Zapsáno bylo 

celkem 12 hráčů. Hrálo se na dvou stolech ve dvou 

skupinách. Ze skupin postupovali první čtyři hráči 

do pavouku.  

Celý den se nesl v pohodové atmosféře. Pozitivem 

byla i přítomnost diváků, kteří přišli podpořit své 

známé. 

Akce skončila okolo šesté hodiny vyhlášením nej-

lepších osmi hráčů, kterým předal pan starosta obce 

Horšice věcné ceny.  

Bohužel ani v tomto ročníku putovní pohár neskon-

čil v rukou domácích hráčů. Nezbývá nám než pevně 

věřit, 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 vánočním turnaji. 

Pořadí: 

1. Michal Čermák 

2. Václav Černý 

3. Jaroslav Hlavsa 

4. Nguyen Kim Hai 

5. Miroslav Šteffl 

6. Jiří Vránek 

7. František Janoušek 

8. Huy Viet Nguy

Pavel Vránek 
zastupitel  obce 
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Knihovna v Horšicích patří dětem 

Střízlivý dospělý by nás možná nazval 

malou obecní knihovnou, protože se roz-

kládáme asi jen na 15 metrech čtverečních, což je sedm 

kroků na délku a čtyři kroky na šířku místností, kterou 

po obvodu nelemuje více regálů než dlaň prstů. Ta-

kový pohled by však byl pohledem velmi strohým, ne-

boť nelze velikost knihovny posuzovat velikostí zabra-

ného území. Každá knihovna je jako kouzelná skříň, 

která má veliké množství dveří, jejichž počet je přesně 

roven počtu knih v policích. Otevřete kterékoli z nich, 

třeba jen namátkou, třeba jen letmým výběrem, vstupte 

dovnitř a dostanete se do světa, který může být tomu 

našemu vzdálený tisíce i miliony kilometrů, tisíce i mi-

liony let, nebo může být ze světa a času tomu našemu 

tak podobnému, že vám bude dělat problémy roze-

znat, jste-li ještě uvnitř, nebo již zpět. Velikost kni-

hovny zkrátka není dána podlahovou výměrou ani 

hranicemi zdí. 

Ovšem aby tohle vše bylo pravdou a knihovna sku-

tečně nebyla jen pochmurnou místností plnou prachu 

a již dávno zapomenutého času, je zapotřebí někoho, 

kdo bude ochotný do těchto světů pohlédnout, kdo 

bude ochotný seznámit se s postavami trpělivě čeka-

jícími v otiscích tiskařské černi. Knihovna potřebuje 

své čtenáře. Jen tak bude živým místem nekonečného 

rozsahu. 

 A protože víme, jak moc je důležité přivést čtenáře 

ke knihám již v raném dětství, rozhodli jsme se, že děti 

budou naší cílovou skupinou. Knihovna dětem, kni-

hovna kamarádka - to jsou naše hesla. Budeme dětem 

číst, budeme si s dětmi prohlížet knihy, budeme si 

s nimi hrát, budeme společně malovat a tvořit. 

Naše knihovna bude místem, které dětem nabídne od-

počinek, zábavu a hlavně spoustu příběhů. Chtěli by-

chom, aby děti věděly, že s knihami bude jejich život 

bohatší, že příběhy, které přečtou, budou dobrodruž-

ství, jež mohou naplno prožít z bezpečí svého poko-

jíčku. Chtěli bychom, aby se děti již v brzkém dětství 

naučily mít knihy rády a aby jim svou přízeň zachovaly 

i v dospělosti. V tom vidíme náš cíl a naše poslání. 

Petra Hošnová 

Dopravní hřiště Blovice 

V úterý, 19. 04. 2022, hned po velikonočních svátcích, nás čekala další již několikrát odkládaná 

akce pro děti všech ročníků naší školy, a to Dopravní hřiště v Blovicích. 

 Podobně, jako tomu bylo s výukou plavání, jsme se dva roky nedostali na Dopravní hřiště v Blovicích, aby-

chom si teoreticky i prakticky vyzkoušeli, jak ovládáme – neovládáme dopravní předpisy, nejen jako cyklisté, 

ale i jako chodci. 

Celí nedočkaví jsme v ono úterní ráno čekali na příjezd autobusu, který pro nás zajistila ZŠ v Blovicích. V 7:50 

hod. jsme všichni společně odjížděli směrem na dopravní hřiště. 
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Pro starší děti celkem nic nového, pro prv-

ňáčky s druháky nová zkušenost. 

Třeťáčci si matně vzpomínali, že v 1. třídě 

něco podobného již na naší škole proběhlo a 

zúčastnili se této akce.      

 Po příjezdu do Blovic a po příchodu od au-

tobusu k ZŠ Blovice, jsme se rozdělili na dvě 

party, starší děti (4. a 5. ročník) a mladší děti 

(1. – 3. ročník). 

Ti starší se vzdálili na nedaleké improvizo-

vané dopravní hřiště, menší školáci se před 

chladnem uchýlili do budovy, která jinak fun-

guje jako družina pro zdejší žáky 1. stupně. 

My malí jsme společně shlédli několik videí 

o tom, jak se na silnici jako cyklisté máme 

zachovat. Jak správně vjíždět na silnici, jak 

se na ní pohybovat, abychom se vyhnuli kolizi s ostat-

ními účastníky silničního provozu. Zopakovali jsme 

si, jaká je povinná a jaká doporučená výbava cyklisty, 

poznali a poznávali jsme dopravní značky, se kterými 

se nejčastěji jako cyklisté a chodci můžeme setkat 

v silničním provozu. 

 Kolem půl desáté jsme se všichni společně nasvačili, 

pojedli to, co nám naše maminky nachystaly s sebou 

do batůžků. Po svačince a krátkém odpočinku jsme si 

naše místa – v učebně a na hřišti, prohodili. 

Velcí zůstali ve třídě a malí, někteří poprvé ve svém 

životě, se přemístili ke kolům, koloběžkám na do-

pravní hřiště. Na některé z nás nevyzbyl žádný do-

pravní prostředek, a tak se z nás na chvíli stali obyčejní 

chodci.  

Většina z nás se snažila jezdit bezpečně, ale našli se i 

tací borci, co neubrzdili kolo, nebo koloběžku, i když 

semafor ukazoval červenou. Někteří chodci byli také 

nadměrně čilí, že měli co dělat, aby vstoupili na pře-

chod ve správný okamžik!      

Velmi jsme si to užívali na improvizovaném železnič-

ním přejezdu, kde jsme se většinou všichni sjeli, a na 

kruhovém objezdu, kde jsme naopak tápali, jak ho bez-

pečně, beze srážky, projet. 

Celé dopoledne nám velice rychle 

uběhlo. Po jedenácté hodině nás vy-

zvedl autobus, a my se vraceli plní 

dojmů zpět k naší škole. Každý z nás 

tento den prožil jinak, každý si ho 

užil svým způsobem, který mu vyho-

voval. Nu a v červnu se ukáže, kdo si 

co z úterního dopoledne zapamato-

val. 

Takže, v červnu hurááá, tady nás 

opět máte!!!        

Jana Richterová 
učitelka ZŠ 
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Pouťová zábava

V sobotu 26. února večer se uskutečnila 

pouťová zábava ve sportovní hale 

v Horšicích. Byla to první kulturní akce po dvouleté 

covidové pauze. Jelikož dva dny před konáním akce 

vypukla válka na Ukrajině, pojali jsme tuto akci cha-

ritativně a veškeré finanční prostředky vybrané na 

akci, byly předány červenému kříži na pomoc Ukra-

jině. V rámci této akce se zúčastněné kapely vzdaly 

honoráře, za což jím patří velké díky. 

Okolo sedmé hodiny večerní dorazila kapela a hned 

započaly přípravy aparatury a nástrojů na večerní vy-

stoupení. Od půl deváté byl otevřen vstup do sálu. Ih-

ned po otevření jsme měli první návštěvníky ve dve-

řích. Netrvalo dlouho a sál se pomalu začal plnit.  V 9 

hodin začalo vystoupení kapely Darall a Turbo re-

vival Plzeň. Známé písničky strhli téměř všechny pří-

tomné a od prvních tónů se tančilo a zpívalo. V prů-

běhu večera se trousili další fanoušci kapely. Celkem 

na tuto akci dorazilo 75 platících posluchačů a sál 

praskal ve švech. 

Akce končila okolo 2 hodiny ranní, a troufnu si říci, že 

se všichni zúčastnění bavili. Nezbývá mi nic jiného než 

poděkovat Vám všem, co jste přišli. Velké poděkování 

patří Eli a kolektivu ve výčepu, kteří poměrně bez pro-

blémů zvládli velký nápor na baru.  

Pevně věřím, že nyní nebudeme muset absolvovat 

dvouletou pauzu a příští rok se potkáme na konci února 

znovu.  

Pavel Vránek 
zastupitel  obce

Řehtání v Horšicích (obrazem) 
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