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      24. ročník   číslo 116             zprávy, informace, zajímavosti   

 

Slovo starosty úvodem

Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vi-

touně. Od posledního vydání občasníku se u nás konaly 

dvoje volby. První volby byly společné do senátu a do zastupitelstva 

obce. Nejprve mi přijde důležité poděkovat všem, kteří se rozhodli 

do zastupitelstva kandidovat včetně těch, kteří neuspěli. Ne všichni 

mají odvahu jít s kůží na trh a riskovat, že budou muset dělat tuhle 

většinou nevděčnou práci. Díky tomu, že nakonec kandidovalo 11 

osob do sedmičlenného zastupitelstva, nebyly naše volby pouze for-

malita, jak tomu bylo v mnoha jiných obcích. Všichni kandidující 

bývalí zastupitelé se do zastupitelstva dostali znovu, a to beru jako 

výraz toho, že svou práci neděláme úplně špatně, a zároveň jako zá-

vazek se do budoucna dále zlepšovat. Současně náš tým doplnili dva 

nováčci, kteří se aktivně zapojili do práce a nyní budou hledat své 

místo v naší kolektivní péči o obec. 

V druhých volbách se volil nový prezident republiky. Většina se 

mnou bude asi souhlasit, že předvolební kampaň byla hodně vyhro-

cená a často cílená na emoce místo na věcnou debatu. Mohli bychom 

to vyčítat tomu nebo onomu kandidátovi, ale osobně vidím hlavní 

chybu v nás voličích. Politik usilující o vysoký post nikdy nebude 

mít možnost osobně oslovit každého voliče. Volí proto pragmaticky zkratky, které mu přinesou hlasy a které 

fungují. Pokud místo toho, abychom sami racionálně „spočítali“ politikovi vše, co fakticky a prokazatelně 

udělal špatně, se necháváme ovlivnit lživými výroky, strašením a házením špíny na druhé, budou se politici 

orientovat právě na tento způsob vedení politického boje. Pouze my máme moc tohle změnit tím, že si budeme 

ověřovat, jestli politik říká pravdu a jestli plní své sliby, a to nejen těsně před volbami, ale průběžně. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří využívají možnost platit místní poplatky (zejména za 

popelnice) prostřednictvím bankovního převodu místo placení hotově. Velmi nám to na obecním úřadě usnad-

ňuje práci. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Nejbližší plánované akce 

Termín Akce 2023 Skupina 

25.02.2023 Sobota od 13:00 Turnaj ve stolním tenise o pohár starosty obce   

25.02.2023 Sobota od 20:30 Pouťová zábava Turbo revival Plzeň 

11.03.2023 Sobota od 20:00 Maškarní bál Orion 

12.03.2023 Neděle od 14:00 Dětský maškarní bál Orion 

01.04.2023 Sobota od 9:00 Ukliďme Horšice a blízké okolí   

ÚNOR 2023  
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Místní poplatky 

Bohužel realitou dnešní doby je, že se věci zdražují. Proto doufám, že si všichni místní všimli, že 

poplatky za popelnice a psy jsou letos stejné jako byly loni. Náklady obce se samozřejmě zvedly 

a zvýšit místní poplatky by se tak dalo očekávat. Se zastupiteli jsme se však dohodli, že tak neučiníme. Sice to 

povede k tomu, že se tak kapitola rozpočtu týkající se odpadového hospodářství dostane do ztráty, ale tu bu-

deme kompenzovat z peněz, které nám vhodně a včas umístěný kapitál obce generuje na úrocích, které jsou 

z důvodu zvýšené inflace také vyšší. Je to ukázka toho jak vedení obce proaktivním a moderním přístupem ke 

správě financí obce může těžit i z jinak nepříjemné situace a ulehčit tak svým občanům, na které se zdražování 

valí ze všech stran. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Z kroniky obce 

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

zdraví a spokojenosti. 

říjen 
Kohout Josef (86) 

Rajtmajerová Danuše (75) 

Tisotová Jana (81) 

 

leden 
Staňková Marie (87) 

Janků Jiří (88) 

 
prosinec    
Čepický Miroslav (75) 

Dandová Marie (75) 

Svoboda Miloslav (87) 

Vlček Václav (89) 

únor (do 20.2.) 
Muchková Anna (80) 

Vachovec Jaroslav (75) 

Bořík Václav (84) 

 

 
narození  
Šťastní rodiče Pavel a Ivana Vránkovi se radují z narození synka 

Pavla Vránka, kterého jménem obce u nás v Horšicích srdečně vítám 

a doufám, že se mu u nás bude líbit. 

Ve zkratce 

❖ V listopadu a prosinci byl proveden průzkumný vrt na louce mezi Horšicemi a Újezdem. Vý-

sledek rozboru kvality vody i vydatnosti zdroje jsou dobré, a tak budeme moci přistoupit k dalšímu 

kroku, kterým je výběrové řízení na projektanta plánované kanalizace a vodovodu. 

❖ Z vypracovaného projektu na nové hřiště v Horšicích, které počítalo s povrchem z „tartanu“, vyšel rozpo-

čet na téměř 6,5 miliónu Kč, a to jen za hřiště (bez zázemí). Vzhledem k potenciální dotaci maximálně 2 

milióny korun, se to jeví jako možná příliš velká investice. Aktuálně se řeší alternativní varianty buď čistě 

přírodního travnatého hřiště, a nebo povrchu z plastových dlaždic, které jsou levnější, snazší na údržbu, 

ale je to povrch tvrdší. 

❖ Přístřešek na návsi je dokončen. Z jedné strany je opatřen rolovatelnou plachtou proti nepřízni počasí. 

Zakoupeny byly plachty i na zbytek stěn, ty však zatím čekají na svou montáž. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

ZŠ a MŠ Horšice, hledá spolehlivého člověka na sekání trávy v objektu. 

Jedná se o sekání benzinovou sekačkou a občas i křovinořezem. 

Informace v ředitelně školy nebo na tel. 377986680, 604256261 
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Vánoční jarmark 

Vánoční jarmark ve Vitouni se konal v sobotu 26. listopadu 2022. S majiteli mlýna jsme si odsou-

hlasili datum a mohli jsme se s hlavou plnou nápadů vrhnout na přípravy. Místní škola nám vyšla 

ve všem vstříc a dokonce děti uspořádaly soutěž o nejhezčí plakát. Sešla se nám krásná kolekce výkresů, které 

jste mohli vidět rozvěšené na vývěskách v obci a 

okolí. 

S blížícím se termínem se mi začaly hlásit maminky 

a tatínkové se svými nápady. Rozmanitost výrobků a 

dekorací opět byla veliká. Zručnost místních lidí je 

opravdu na vysoké úrovni a je vidět, že rádi tvoří a 

vyrábí. 

V sobotu nás potěšilo krásné slunečné počasí, takže 

nám chystání jarmarku příjemně utíkalo. Ve 14 hod 

již sousedé z Vitouně, Horšic, Újezda, Radkovic, 

Dolců, Vlčí a dalších okolních vesnic vybírali z naší 

nabídky. Přišlo opravdu hodně návštěvníků - ma-

minky s dětmi, babičky a dědečkové, mladé páry, 

celé rodiny, žáci místní školy – jsme za to opravdu 

moc rádi. Dětičky s nadšením vybíraly výrobky, 

které samy ve škole a školce vyrobily. Paní učitelky z místní školy také přišly a bylo vidět, že si akci užívají 

stejně jako děti. Lidé se spolu zastavili, zahřáli se čajem nebo svařeným vínem, popovídali a pomalu přivítali 

adventní čas.  

Na konci dne jsme poděkovali majitelům mlýna a také paní Oleně, která v této chvíli ve mlýně bydlí se svými 

dětmi. Ta upekla pro jarmark sladké pečivo, které prodávala a z výdělku přispěla do naší kasy. 

Následující den se v Horšicích na návsi konala akce Zpívání dětí u stromečku a následně se rozsvítil vánoční 

strom. Při té příležitosti jsme s Jani Plášilovou s radostí předaly paní ředitelce místní školy, paní Janě Tolarové, 

šek na částku 28 582,- Kč. Je to rekordní částka, ve srovnání s minulým rokem je o více než 8 000,- Kč vyšší.  

Velmi si vážíme všech, kdo přišli a svým příspěvkem nám pomohli sehnat tak velkou částku. Zároveň nás těší 

všechny milé reakce, které z mnoha míst slyšíme. Je to pro nás velká odměna. Jsme velmi rádi, že společně 

můžeme dětem přispět na krásné a kvalitní hry, které místní škola za výtěžek z jarmarku zakoupí. 

Lenka Krejčí 
zastupitelka obce 

 Velryba v Plzni 

 Velryba v Plzni? Ano, je tomu opravdu 

tak. Poslední lednové pondělí jsme se s 

dětmi vypravily do Plzně za velrybou. Divadlo Alfa 

nás totiž opět po nějakém čase oslovilo a nabídlo 

nám představení z jejich repertoáru. Tentokrát pro 

nás mělo připravený titul „Kolíbá se velryba“. A pro-

tože divadelní svět je plný fantazie, nebylo zapotřebí 

opravdového moře ani velkého akvária, aby se i 

velryba mohla ocitnout na jevišti. Ona sama byla jed-

nou z postav příběhu, ale také prostorem, kde se pří-

běh odehrával. Vše začalo náhodným setkáním dvou 

klaunů, kteří si trochu dobírali jeden druhého, hašte-

řili se, a tak trochu vytahovali, než našli společnou 

domluvu. Pak už bylo vše o jejich bujné fantazii. O 

tom, že si představovali složenou papírovou lodičku 

jako opravdovou pirátskou loď, na které plují oni jako nelítostní piráti. Pirát Žvanda a pirát Planda. Jenže, 

ouha…mořem se kolíbá velryba a oni skončí v jejím břiše. Nezbývá nic jiného než jim nějak pomoci. Klauni 

přemýšlí a mají opravdu klaunské nápady. Do celého příběhu se tedy díky nim přidává hvězdička. Neobyčejná 

hvězdička, která spadla z nebe a umí plnit přání. Ta vše změní. Podlí piráti uvěznění v útrobách velryby se 



OBČASNÍK HORŠICKO   ÚNOR 2023 

 

 

4 

pomalu stávají přívětivými. Smířeni se svým osudem 

vybudují si ve velrybím břiše útulné bydlení a vše do-

spěje do šťastného konce. Během představení se vy-

střídaly humorné i dramatické pasáže, které doprová-

zely líbivé písně v podání účinkujících. Dětem se 

představení velice líbilo a odměňovaly herce častým 

smíchem a bujarým potleskem, který nechyběl ani na 

závěr. Pak už nás čekala jen cesta zpět do školky, při 

které jsme si o všem spokojeně vyprávěly. 

Magda a Dana 
učitelky MŠ 

 Myslivecký den na naší škole, beseda 

Také máte rádi procházky po lese? Také vás zajímá, jak to v lese „chodí“ a co se tam děje, když 

mají zvířátka klid? 

Dříve než nám začaly 

vánoční prázdniny, nám 

na lecjaké naše vše-

tečné otázky dal odpo-

věď jeden z nejpovola-

nějších, pan Miroslav 

Janeček. Již jeho pří-

chod nás všechny zau-

jal, neboť si pro nás na-

chystal velké množství 

ukázek trofejí, které za 

svoje působení v zelené 

kamizole jako myslivec 

získal. 

Dozvěděli jsme se zají-

mavosti a informace o lišce, divokých prasatech, jezevci, vysoké zvěři (srncích, jelenech, daňcích, muflonech). 

Teď již víme, jaký je rozdíl mezi parohy a rohy. Jaké druhy sov a dravých ptáků se v lese, a nebo v jeho 

blízkosti, pohybují. Jak zvířátkům opravdu v zimě pomoci, co jim můžeme ke krmelci dát, a čeho se naopak 

vyvarovat. 

Děti se snažily také odpovídat na dotazy pana Ja-

nečka, např. na názvy částí těla lišky, které byly v 

mysliveckém nářečí zajímavé, pro leckoho z nás 

úplně nové… 

Mluvili jsme i o chráněných druzích zvířat, jako je 

např. bobr, který ale dokáže myslivcům, ale neje-

nom jim, způsobit velké škody na lesním majetku. 

Povídání bylo natolik zajímavé, že jsme si ani ne-

stihli všimnout, jak čas rychle utíká. 

Děkujeme velmi za poutavé vyprávění a místy i na-

pínavé příběhy, které pan Janeček zažil při lovu, 

nebo na posedu. Děkujeme mu také za sladkosti a 

dárky pro děti, za skládanku mysliveckého klo-

boučku. Přejeme panu Janečkovi, aby se mu v jeho 

zálibě, myslivosti, co nejvíce dařilo. 

Lovu, zdar!      (y) 

Jana Richterová 
učitelka ZŠ 
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 Lampiónový průvod 

Stejně tak, jako každý rok, i letos hasiči 

SDH Horšice připravili pro děti první 

listopadovou sobotu již tradiční lampiónový průvod. 

Přestože v týdnu pršelo, byli všichni rádi, že se v so-

botu počasí umoudřilo a na pochod osvětlený lampi-

óny se sešlo přes 50 dětí. Dohromady s rodiči, pří-

buznými a známými to pak vydalo na dlouhé procesí 

Horšicemi. Přestože celá akce proběhla bez deště, bo-

hužel při zakončení na hřišti byly děti ochuzeny o tra-

diční dovádění v hromadě spadaného listí. Hromada 

sice byla připravena, ale listí bylo mokré, a tak ma-

minky rázně zakročily a tuto zábavu letos dětem ne-

dopřály. Děti se tedy musely spokojit se společným 

opékáním vuřtů na ohni a s vytvářením zajímavých světelných obrazců. Různým spojováním světelných tyči-

nek vznikaly nejrůznější kreace barevných světel vždy, když s nimi děti mávaly či je vyhazovaly do vzduchu. 

Kromě špekáčků byl pro děti připraven na zahřátí horký čaj a pro dospělé svařené víno, případně horká káva. 

Ačkoliv podmínky na podmáčeném hřišti nebyly úplně ideální, nezabránilo to dětem i dospělým si celou akci 

náležitě užít a vychutnat si společně strávený čas. Z pohledu organizátorů tak hodnotíme celou událost jako 

vydařenou a těšíme se, jak si jí příští rok znovu zopakujeme. 

Vladimír Náprstek 
velitel JSDHO 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 4/2022

Čtvrté zasedání v roce 2022 bylo současně ustanovujícím zasedáním nového zastupitelstva obce 

po volbách, které se sešlo ve složení: Stanislav Dobrý, Petr Grűnthal, Miroslav Janeček, Lenka 

Krejčí, Vladimír Náprstek, Jaroslav Vachovec a Pavel Vránek. 

Po složení slibu se přistoupilo k řešení obsazení funkcí a schválení odměn. Starostou obce byl znovu zvolen 

Stanislav Dobrý. Novým místostarostou obce byl zvolen Jaroslav Vachovec. Místa v kontrolní a finanční ko-

misi byly obsazeny zbývajícími členy zastupitelstva. 

Po kontrole usnesení z předchozích zasedání zaznělo v informacích z mezidobí mimo jiné: 

❖ První fáze stavby pergoly před krámkem byla 

dokončena. Probíhá kontrola financování 

s tím, že je možné, že peníze dostaneme až 

příští rok. Nicméně již můžeme pokračovat 

s druhou fází stavby. Na pergolu byla z jedné 

strany (od pošty) nainstalována ochranná 

plachta proti větru, aby tam tolik neprotaho-

valo. 

❖ Máme povolení na průzkumný vrt na louce 

mezi Horšicemi a Újezdem. Realizovat by se 

měl na začátku listopadu 2022. 

❖ Na návsi v Horšicích byl umístěn nově multi-

funkční kontejner na textil, který je umístěn 

zdarma a v případě aktivního používání ob-

čany, bude generovat peníze do obecní po-

klady. 

❖ Chystá se zvelebení staré cesty z Horšic ke křížku (směr Luh).  

❖ Plánuje se pořízení kuchyňské linky do přísálí sportovní haly (vařič, dřez + skříňky). 

❖ Poště v Horšicích byl vyplacen dar 2.043 Kč jako kompenzace za ztrátu, která jim vznikla kvůli dovolené 

v srpnu. 

❖ Obec získala dotaci 20.000 Kč od Plzeňského kraje na nákup knížek do knihovny. 

❖ Obec získala dotaci 5.000 Kč od Nadace Simony Kijonkové na nákup knížek do knihovny. 
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❖ Panu Duchkovi ze Kbela, kterému vyhořel rodinný dům, byl vyplacen dar 20.000 Kč. 

❖ Obec hledá opatření na úsporu elektrické energie, ale vzhledem k tomu, že vánoční výzdobu jsme včas 

nechali předělat na ledkovou, která má nízkou spotřebu, nebudeme vánoční výzdobu omezovat. 

❖ Byla dokončena oprava střechy nad halou SDH Újezd na Kanárku. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Horšice za školní rok 2021/2022 a schválilo rozpočet 

a rozpočtový výhled školy. 

Schválen byl rozpočet a rozpočtový výhled obce a také změny rozpočtu obce na konci roku 2022, které umož-

nilo dofinancovat rozjeté projekty. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce

Vánoční turnaj ve stolním tenise

V sobotu 17. prosince 2022, se uskutečnil vánoční turnaj ve stolním tenise. Akce se konala opět 

ve sprotovní hale na návsi v Horšicích. Turnaj začal ve 13:00 registrací všech účastníků. Bylo 

přihlášeno 16 účastníků bohužel, z důvodu nemoci 

něktěří nemohli dorazit. Nakonec se sešlo 10 

soutěžících.  

Turnaj se odehrál na dvou stolech. Účastníci byli 

rozlosováni do dvou skupin po 5 hráčích. Ve skupině 

se hrálo na dva vítězné sety. Poté postupovali první 

čtyři ze skupiny do vyřazovacího pavouka, kde se již 

hrálo na tři vítězné sety.  

V průběhu turnaje panovala pohodová atmosféra, 

všichni účastníci si troufnu říci turnaj užili. Vítězem 

vánočního turnaje se stal Ivan Černý, který ve finále 

porazil Nguyen Kim Haise. Na třetím místě se 

umístil horšických rodák Miroslav Šteffl, který 

porazil v boji o bronzovou medaili Jiřího Vránka. 

Celkové pořadí: 

1. Ivan Černý 

2. Nguyen Kim Hai 

3. Miroslav Šteffl 

4. Jiří Vránek 

5. František Janoušek 

6. Pavel Vránek st. 

7. Pavel Vránek ml. 

8. Josef Bořík 

9. Miroslav Hajžman 

10. Václav Klasna 

 

V příštím roce nás opět čekají dva turnaje. První pouťový turnaj nás čeká 25. února 2023 a druhý vánoční opět 

v prosinci  2023. Děkuji všem účastníkům za vytvoření krásné atmosféry a v únoru se budu těšit na další spor-

tovní akci. 

      Pavel Vránek 
zastupitel obce 

Škola, která žije  

Po delší době jsem na pozvání paní ře-

ditelky navštívila „naši“ horšickou ško-

ličku. Již při vstupu do budovy na mne dýchla ona 

příjemná pohodová atmosféra, kterou jsem každé 

ráno tolik milovala. Ano, tahle školička si musí 

podmanit každého – nejen žáčky a rodiče, ale i za-

městnance školy. Prostředí školy je vskutku krásné, 

příjemné třídy i družina, pěkné sociální zařízení, 

hezké prostory MŠ a všude čisto. Co se nepodařilo 

dokončit mně, v tom úspěšně pokračuje paní 
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ředitelka a věřím, že na jaře se v nové přírodní 

učebně na zahradě školy bude skvěle učit. 

Po celou dobu mé pedagogické praxe jsem měla v 

mysli, že dobrou školu tvoří především lidé, kteří 

musí mít svou práci rádi. A v učitelství to platí dvoj-

násob – mít rád děti, ale také je naučit dovednostem 

a znalostem, které budou potřebovat v dalším životě. 

Učitelství skutečně není povolání, ale poslání, asi 

každý se může stát učitelem, ale ne každý je dobrým 

učitelem.  Myslím, že v osobě paní ředitelky Mgr. 

Jany Tolarové, která vede školu velice fundovaně, je 

jí oddaná, a která podporuje soudržnost celého ko-

lektivu, je prosperita školy zajištěna. Každá malá 

škola má svá specifika a odlišnosti. A jelikož mám  

nyní možnost porovnání ostatních málotřídních škol 

v okolí s horšickou školou, ta horšická by vyhrála na 

plné čáře. 

Jisté je, že bez podpory pana starosty a zastupitelstva 

obce, a to především podpory finanční, by asi veš-

keré prostory školy nebyly takto zvelebené. Je vidět, 

že jim na škole záleží, což je v dnešní době velmi 

chvályhodné. 

Přeji tedy horšické školičce, aby se dál rozvíjela, a 

aby odchovala další generace žáků, kteří na ni budou 

rádi vzpomínat. 

Mgr. Pavla Nohavcová 
bývalá ředitelka školy 

 

 Půlhodinka vzpomínek 

Jednoho prosincového dne jsem v poštovní 

schránce našel dopisní obálku, která se od mno-

hých, které dostávám, nijak nelišila. Ovšem její obsah byl jiný 

než obvyklý, a v mém nitru rázem evokoval neměnné rozhod-

nutí, jehož realizace posečkala až do 22.prosince, času kdy se v 

naší Základní a Mateřské škole uzavírala druhá polovina roku 

2022 a dětem nastávaly od následujícího dne vánoční prázd-

niny.  

Z mých úst se v chodbě školní budovy náhle rozléhal refrén pís-

ničky „Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé …“, a já po 

delší době opět pohlédl do očí překvapených dětí i jejich vycho-

vatelek. 

Dveře tříd se otevíraly jakoby mávnutím kouzelného proutku, a 

údiv učitelek, žáků i dětí v „mateřince“ byl zřejmý ihned na 

první pohled. Pro mnohé děti se tam objevil cizí muž, jiným byl 

povědomý a některé na dotaz paní ředitelky odpověděly svorně: 

„To je pan starosta, pan Čepický!“ 

Samozřejmě, že jsem jim vysvětlil, že „starosta bývalý“, a  všem 

jsem poděkoval za krásné blahopřání k Vánocům a Novému 

roku, které bylo obsahem oné obálky. 

Návštěva v budově školy byla krátká, ale atmosféra setkání 

úžasná! Otázky pedagogů se střídaly s mými a vzájemná přání 

obvyklými formulacemi pro nadcházející svátky klidu a míru, radosti, štěstí a zdraví i do nového roku 2023 

byla zpečetěna upřímnými stisky rukou.  

Stoly podél stěny v chodbě prvního poschodí byly prostřené vánočním cukrovím. Procházel jsem budovou, 

letmo pohlédl na výzdobu jejího interiéru a důvěrně známé prostředí ve mě probouzelo řadu vzpomínek 

na dobu, kdy jsem do naší školy docházel častěji.  

Tato návštěva měla s těmi dřívějšími mnoho společného: 

Všeobecně milé předvánoční překvapení, rozzářené oči dětí u školních vánočních stromků, nadšení z očeká-

vání svátků, setkání se současným učitelským sborem v čele s paní Tolarovou, i bývalou paní ředitelkou No-

havcovou, s vychovatelkami v MŠ a kuchařkami, jejichž čerstvě smažené řízky voněly z kuchyně až do chodby 

v přízemí.    

Možná někdo řekne, že na tom není nic zvláštního. 

Ale každý z nás nahlíží na život svýma očima, a hodnoty světa vnímá odlišně podle svých nároků, požadavků, 

možností a citů.   

V našich dětech je budoucnost, a k jakým citům, požadavkům a nárokům budou vychovány, takovou můžeme 

očekávat i budoucnost naši. To, co jsem ve škole krátce spatřil, vrátilo mě zpátky až do mého dětství a časů, 

kdy Vánoce bývaly šťastné, veselé a navíc ještě oděné v nádherném, bílém a stříbřitě mrazivém hávu. 
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Dnes už jsou loňské Vánoce za námi a budeme se těšit na příští. Přijměte moje přání, abychom se jich všichni 

dožili ve zdraví a spokojenosti. 

Miroslav Čepický 
bývalý starosta obce 

 Nový rok je tu 

Po Novém roce škola opět ožila, děti vy-

právěly o svých zážitcích z Vánoc a z 

prázdnin. Ve družině jsme ihned vyzkoušely vše, co 

nám přinesl Ježíšek. Stavěli jsme farmu, hráli jsme si 

v domečku pro panenky, skládali jsme různé tvary a 

stavby z magnetické stavebnice. Děti vyrobily zajíce, 

medvídka, losy, sovičky a ze samotvrdnoucí hmoty 

vytvarovaly domečky. Ve třídě žáci hráli různé spo-

lečenské hry, malovali obrázky a skládali mozaiku. 

Také jsme zapojili hlavičky při vědomostních soutě-

žích a kvízech. V lednu jsme si užili jeden den sněhu, 

postavili jsme sněhuláky a obrovské sněhové koule. 

Procházky nás vedly všude po okolí. U potoka jsme 

pouštěli lodičky z listů, na louce jsme pozorovali 

srnky a stopy zvířat a na hřišti jsme dováděli a hráli 

fotbal. V tělocvičně jsme hráli různé pohybové hry, 

měli jsme turnaj v minigolfu a ve sportovní hale jsme 

uskutečnili turnaj ve stolním tenise. Také pravidelně 

navštěvujeme knihovnu, kde si děti půjčují knihy do 

družiny.  Koncem měsíce jsme navštívili kapli svaté 

Anny v Újezdě, kde nás provedla paní Trhlíková a 

povyprávěla nám o její historii. Pan Trhlík a Franti-

šek nás provedli statkem a děti měly možnost si vy-

zkoušet, jak se sedí ve velkém traktoru. Tímto bych 

za možnost prohlídky a ochotu, chtěla celé rodině 

moc poděkovat. Každý měsíc ve družině pečeme 

něco dobrého. Tentokrát jsme připravili lívanečky s 

domácí marmeládou a na vysvědčení jsme si upekli 

bábovku. 

Mariya Mukan 
školní družina  

Setkání aktivních občanů 

Na pátek 21. října 2022 jsem naplánoval akci, kterou jsem nazval „Setkání občanů, kteří mají 

zájem, aby Horšice byly aktivní a živou obcí“. Na setkání se ve své první části představili ti, kteří 

se na dění v naší obci již aktivně podílejí. Představili se zastupitelé, myslivci, hasiči, včelaři, knihovna a nová 

kronikářka. Následovala dlouhá a plodná debata, ve které se probíraly možnosti pořádání akcí do budoucna, 

ale hlavně se spolu mohli bavit lidé, kteří se za normálních okolností příliš nepotkávají. 

Na setkání dorazilo téměř 40 lidí, což nebylo málo, ale současně věřím, že lidí, kteří by měli zájem o aktivní 

dění v obci, je určitě více. Jelikož setkání považuji za úspěšné, pravděpodobně se takové setkávání stane semi-

pravidelné.  

Představen byl také nový projekt, který již v současné době naplno běží a tím je „Pohybový kroužek pro děti“, 

který se koná každé pondělí od 18 hodin pod vedením Michala Rouse. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce

 

 

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. 

mailto:horsice@obec-horsice.cz
http://www.obec-horsice.cz/

