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Slovo starosty úvodem.

Vážení čtenáři! Asi není vhodné připomínat, že
nám od Nového roku uplynula celá polovina
r.2011. Ono to totiž trochu bolí. Dívejme se
proto na věc z jiného úhlu a sice očima
Zastupitelstva Obce Horšice a zároveň možná
také očima vašima. Sotvaže se nové
zastupitelstvo, zvolené v loňských podzimních
komunálních volbách, tak trochu rozkoukalo, už
se kola událostí v našich obcích roztočila
naplno! Jistě sledujete, že se uskuteční další - v
pořadí už třetí - veřejné zasedání ZO,
pozorujete změny na cestě k Henigarovu,
vysekávání trávy na veřejných prostranstvích,
upravované parkové plochy, opravu kanalizace
a další. V nejbližší době bude provedena
vysprávka výtluků v našich místních
komunikacích zástřikem emulzí tzv. Peatcher.
Při pokládce asfaltového koberce na hlavní
silnici v Újezdě bylo využito přítomnosti techniky
fi. Silnice Chmelíř a byla s ní podepsána
smlouva o asfaltování místní komunikace k
čp.13 v Újezdě, což bylo provedeno nákladem
167.000,-Kč. Domnívám se, že v dané chvíli
zareagovalo zastupitelstvo obce na podnět
starosty velmi rychle a rozhodně, což má za
následek nejen opravu MK, ke které mohlo dojít
možná o několik roků později, ale hlavně došlo k
finančním úsporám za dopravu techniky na
místo a zpět. Došlo také k vyřešení ucpaného
odpadního potrubí u budovy OÚ patřičnou
opravou. Úprava povrchu návsi sebou ponese i
zpevnění plochy u kaple sv.Antonína, kde je až
dosud trávník a štěrkový povrch MK. Dovolím si
zmínit také rozšíření veřejného osvětlení o jednu
svítilnu u rekr.domku pana Josefa Bělohlavého,
opravu kanálu u čp. 13 v Horšicích a
připravovanou opravu můstku - vjezdu do lesa
pod Henigarovem. V nejbližší době bude
provedeno nové osazení odpočívadla na
cyklotrase č.2189 - z Henigarova do Horšic- v
naději, že lavičky nebudou znovu odcizeny nebo

poničeny vandaly. Měly by - a chci pevně věřit
tomu, že budou - sloužit široké veřejnosti a né
jen té cyklistické. V době letních prázdnin by
mělo dojít na výměnu oken v budově Obecního
úřadu, čímž se předpokládá úspora elektrické
energie používané v objektu k vytápění. Rovněž
bude v letním období provedena výměna čistící
technologie v čističce odpadních vod pod
bytovkami a poslední akcí bude pravděpodobně
zadání výroby nových hřbitovních vrat a jejich
osazení. Řečeno jinými slovy - až vše sečteme,
domnívám se, že plán naší práce i rozpočet pro
letošní rok bude nejen splněn, ale dokonce
překročen.

Z ostatního dění v obci stojí za zmínku
uskutečněná vzpomínková turistická akce
"Šlajsova 55" , o níž se můžete dozvědět více
na našich nových webových stránkách, které -
mj- jsou naplněním jednoho z bodů programu
nového ZO, stejně jako zadánf zpracování
Územního plánu pro naše obce, které bylo
podáno na Odbor územ. plánování MěÚ v
Přešticích. Další akcí bylo uspořádání Dne dětí
v Újezdě. Obě kulturně-společenské akce se
zdařily. Nelze opomenout naši Základní a
Mateřskou školu. Tato instituce reprezentuje
obec a tentokrát zaplnila svými příspěvky toto
vydání Občasníku. O tom, že se ve škole stále
něco děje a že je tam skvělé prostředí pro naši
nejmladší generaci jistě nepochybujeme a
přesto, že obecní rozpočet tyto instituce stojí
nemalou částku, můžeme být na druhou stranu
pyšní a hrdí na to, že se horšická škola stále
drží na výsluní. Přeji všem dětem hezké prožití
letních prázdnin, pedagogickému sboru a
zaměstnancům budiž dopřáno odpočinku k
načerpání nových sil do nového školního roku a
všem našim občanům - a to nikoliv pouze
čtenářům Občasníku - přeji příjemné dny
dovolených, ať je budou trávit doma nebo
kdekoliv v cizině.

Váš starosta Mír. Cepický



Zprávy z rrýniště
./ Nejstarší občanka z Týniště paní

Věra Horová oslavila 9.5. 2011
své 90 narozeniny. K tomuto
životnímu výročí jí včetně rodiny
přišli popřát i zástupci obecního
zastupitelstva a to starosta
Lubomír Kasl a místostarostka
paní Václava Rašpličková a
předali jubilantce věcný dar a
květinu. Překvapení a radost
měla velikou .

./v květnu jsme dostali pozvání od
spolku přátel města Týniště nad
Orlicí na oslavy 650let jejich
města, konané ve dnech 10.6 - 11.6. Naše obec s tímto městem udržuje přátelství již
druhým rokem.Pozvání jsme přijali a jejich přivítání bylo srdečné. Mimo nás zástupců obce
Týniště, byl také přítomen ministr zdravotnictví Leoš Hegr, kterého na závěr oficiální části
oslav vyzval včetně našeho pana starosty, starosta města Týniště nad Orlicí, aby na
počest těchto oslav spolu zasadili strom. Sázeli borovici, protože ji mají ve znaku města. I
my ostatní jsme se přidali k sázení.Zda borovice poroste uvidíme za rok při další návštěvě.
V zábavné části oslav měl i své vystoupení Felix Slováček. Oslavy byly zakončeny
překrásným ohňostrojem. Všem se moc Iíbilo.Fotku z této akce uvidíte v příštím vydání
občasníku. V.Rašpličková

ŠI~sO\TCI SS - IlCl kQle....
V sobotu 14. května jsme se sešli na startu XII. ročníku Šlajsovi 55. Před 10. hodinou jsme

se shromáždili před Obecním "' t
úřadem v Horšicích. Letos ve .
velmi malém počtu 12 cyklistů. Po
úvodní řeči starosty a společném
fotografování jsme se vydali na
cestu. Začátek byl na rozjezd
mírný do Radkovic, Příchovic,
Nezdic, Borov a Jína. V Jíně jsme
se vydali polní cestou, která nás
zavedla za Červené Poříčí, odkud
jsme začali stoupat do Třebýcinky
a na Hráz. Z Třebýciny jsme se
"mírně" zadýchali do krátkého ale
prudkého kopce a poté dojeli na
občerstvovací stanici do Předslavi.
V Předslavi jsme se vydatně
napojili a vydali se směrem na
Měčín. Po vyjetí na nás spadlo pár
kapek ze zamračené oblohy, ale my se nedali. Z Měčína jsme se tentokrát již vydatně
zadýchali na vrchol Smetu a po odhlasování všech účastníků se místo na Hraběnku vydali
na Skašov, Týniště a do naší cílové stanice Na Kanárku. Po příjezdu vysvitlo sluníčko a my
se mohli napájet a užívat si pocitu z dobře odvedeného sportovního výkonu ©

Lenka Janoušková



Výtvarná soutěž
U příležitosti devadesátin autora Krtečka,
výtvarníka a režiséra Zdeňka Milera vyhlásila
Školní družina při ZŠ v Přešticích a Kulturní a
komunitní centrum Přeštice výtvarnou soutěž "O
NEJHEZČÍHO KRTEČKA -. Této soutěže se
zúčastnili: Tom Hrdlička., Terezka Vondro-

vicová, Hanička Bečvářová a
Lucinka Drncová. Opět jsme se
umístili a to na krásném 3.místě s
krtečkem Lucinky Drncové.

G r a t u u j e m e!

ZVíŘÁTKA KOLEM NÁS
Jarní měsíce se vyznačují probouzením přírody, stromů, prvních jarních květin, návratem ptactva z
teplých krajin a narozením mláďat. Tohle byla, a ještě nějakou dobu budou, témata v naší mateřské
škole. Nejdříve jsme přivítali ptáčky, pak jsme si povídali o domácích zvířátkách a těch žijících v zoo.
Prohlíželi jsme spoustu encyklopedií, knih, krelili jsme, vyráběli, stavěli pro plyšová zvířátka domečky.
Milým zakončením tématických bloků o zvířatech byla návštěva u pana Sikyty v Újezdě, kde děti měly

- . -r~!;;::.,f~~-: možnost vidět páva s pávicí, býčky a povozit se na
'''''»<='-::-~.':<.-.' ~_ \_;'ď.. , Y.' C4;';., kobylce, která měla krásné jméno Nikolka. Už se

. ,,,,":>-P těšíme na příští rok, kdy uvidíme další zvířecí
přírůstky. Jarka Jeslínková

Druhá jarní výprava- Luh 2011
Na letošní druhou jarní výpravu jsme se tentokrát
vypravili do Luhu. Z Horšic jsme se vydali směrem
k lesu. Na rozcestí jsme se dali doleva a hned na
kraji lesa jsme museli udělat přestávku na pití a
malou svačinu, protože by nám už někteří prvňáčci
dál nedošli. Zde jsme také pro mladší žáky vyhlásili
soutěž, kdo nasbírá nejvíc druhů kvetoucích rostlin,
které však musí umět i pojmenovat. Dále jsme
pokračovali lesem až k asfaltové silnici, která nás

dovedla na pilu v Luhu. Cestou jsme viděli
polorozpadlou chatku, u které jsme si představovali
ježibabu z pohádky. V Luhu nám Baruš Bečvářová
ukázala svého pejska Sáru a dům ve kterém bydlí.
Zamávali jsme na pozdrav jejímu tatínkovi, který se
díval z okna a šli jsme dál. Na kraji lesa u křížku
jsme si odpočinuli, rozbalili jsme svačiny a také zde
proběhlo vyhlášení vítězů naší květinové soutěže.
Jako porotkyni jsme určili Evinu Záveskou z pátého
ročníku která je v tomto oboru přebornicí. Jako
vítěze určila Lucinku Náprstkovou. Snažili se ale i
ostatní jako Péťa Rauš, který si však všechny ty
názvy nemohl zapamatovat. Cestou přes okraj pole
jsme se pak dostali ke koupališti a odtud již známou
cestou zpět do školy. Sy/va Seideng/anzová

Jak bys zvládl kritické situace? ..'
V rámci prevence rizikového chování jsme si na obsahovala příběh, .0 kterém J~.me pak se z~k~
naší škole dne 18. dubna 2011 uspořádali diskutovali. Příběhy Jsme doplniti obrazovou částl
besedu na téma " Jak se chovat v kritických na interaktivní tabuli. .Na.kon~c žáci vypln~li te~t -
situacích". Beseda se skládala ze sedmi témat: Jak bys zvládl kritické situace? y nekterych
bouřka, velký náklad, na houbách, podnapilá testech jsme našli zajímavé odpovědi.
osoba, Nový rok, bonbóny a šikana. Každá část

Sylva Seidenglanzová



Školní kolo soutěže ZLATÁ SRNčí TROFEJ
V naší škole opět proběhlo školní kolo soutěže, které se naši žáci společně s Mysliveckým sdružením
Diana Horšice věnují již několik let. Celé dopoledne s námi trávil p. Kasl a p. Čepický. Dětem bylo
předáno mnoho informací o lese, o zvířatech, o rostlinách, ale i o nebezpečí, které na děti může číhat.
Poté děti plnily test, který nebyl vůbec jednoduchý.
Když byl dokončen, následovala tzv. poznávačka,
kde děti musí podle živých větviček poznat strom
nebo rostlinu. Samozřejmě, že nesmělo chybět ani
poznávání živočichů, kteří žijí na našem území. Po
vyhodnocení se žáci umístili takto:

l./Martin Muchka
2./Dorotka Doležalová
3./Martin Tolar

První čtyři žáci získali krásné odměny a všechny
děti byly odměněny výbornou čokoládou.
Do okresního kola, které proběhne v sobotu 7. 5.
2011 v Chotěšově se probojovalo ještě dalších 6
žáků: Vojtěch Bořík, Josef Bořík, Adam Samuel,
Dominik Trhlík, Vítek Trhlík a Filip Lehr. Všem
účastníkům blahopřejeme a držíme palce.

Jana Tolarová

Okresní kolo Zlatá srnčí trofej

Každý rok si myslivci pro tuto akci vybírají jiný historický objekt. V letošním roce proběhlo okresní kolo
této soutěže v chotěšovském klášteře. Místo, které bylo vybráno pro tuto akci, bylo opředeno
tajemstvím. V dávné minulosti zde byl založen ženský klášter, ale při husitských válkách byl vypálen.
Za druhé sv. války tu byl zřízen starobinec, a poté zde sídlila Československá armáda. V roce 1973
objekt opustila s 10 milionovými škodami na majetku. Dodnes je klášter ve velmi zpustošeném stavu.
Děti po příjezdu do kláštera byly překvapeny, v jakém stavu jsou naše památky. Ale zpět k soutěži. V
ranních hodinách jsme dovezli společně s panem Samuelem žáky školy na soutěž. Děti se rozdělily
do skupin a plnily testy o myslivosti, poznávaly rostliny a živočichy. Na závěr je čekala i střelba ze
vzduchovky. Nechybělo ani malé občerstvení - langoš, klobása a limonáda. V závěru soutěže měly
děti možnost prohlédnout si prostory kláštera, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Celý den jim
přálo pěkné slunečné počasí. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní zakončení a vyhodnocení
celé soutěže. Naši žáci opravdu zabodovali. Z celkového počtu 26 zúčastněných dětí v kategorii A se
umístily naše děti takto:

5. Vojtěch Bořík 7. Martin Muchka 8. Adam Samuel
9. Vít Trhlík 12. Dominik Trhlík 14. Martin Tolar

16. Filip Lehr 23. Dorotka Doležalová 24.Josef Bořík
Všem dětem blahopřejeme a přejeme další úspěchy. Děkuji p. Samuelovi, který
pomohl s odvozem dětí, p. Kaslovi a p. Soukupovi za organizaci, přípravu a dozor.

Jana Tolarová

PÁLENí ČARODĚJNIC

Dne 29.4.2011 jsme si uspořádali v naší školní
družině pálení čarodějnic. Nejdříve si dívky
navázali do vlasů barevné pentle, aby bylo
poznat, že jsou čarodějnice. Potom jsme vyšli na
školní zahradu, vybrali jsme vhodný strom a
dívky ho nazdobily stejnými pentlemi jako měly
ve vlasech. Šikovní kluci Vojtíšek Bořík a Danek
Křížek připravili ohniště a ještě před zapálením
měly čarodějnice za úkol ohniště přeskočit.

Podařilo se to všem. Vojta s Dankem ohniště
zapálili, nakrájeli jsme vuřty a začali jsme opékat.
Najednou z čistého slunečného dne se zatáhlo,
přihnala se bouřka, a déšť nás vyhnal i
s opečenými vuřty do školy. Škoda, že jsme
museli tuto akci předčasně ukončit, u ohýnku se
žákům líbilo a strašidelné pravdivé i vymyšlené
příběhy jsme si vyprávět nestačili.

Sylva Seidenglanzová



A h oj moře!

V týdnu od 11.4. do 15.4.2011 se naše třída hemžila námořníky v pruhovaných tričkách. Probíhalo
zde totiž projektové vyučování s námořnickou tématikou. Než se posádky 3 lodí vydaly na plavbu,
řádně se na ní připravily. Zhotovily si loď, vymyslely její název, zvolily si kapitána. V "čase pokusů" pak
zkoumaly, které matriály zůstávají plavat na hladině a které naopak klesají ke dnu. Zapeklitou činností
se pro mnohé stal pokus s vytvarováním kuličky z modelíny tak, aby se udržela na hladině.

Po zjištění, co vše může pohánět lodě, si každý námořník vyrobil z korkové zátky, párátka a papíru
malou plachetničku a vyzkoušel sílu větru vlastních plic v závodě plachetnic. Najít správnou míru
"větru" nebylo však tak lehké, jak se mnohým na počátku zdálo a některé loďky se potopily hned po
startu.

A co ještě naši námořníci dělali? Zabývali se vším, co je na lodi, tzn. jejími částmi a vybavením.
Přemýšleli, jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti jsou pro námořníky na společné lodi důležité. Četli
v mapách, hledali "vodní" cestu z místa určení k Severnímu moři, objevovali oceány i světadíly,
zakreslovali je do svých map. V přístavním městě Hamburku se vyřádili na trhu, kde při nákupu zásob
potravin do lodní kuchyně zúročili své znalosti a dovednosti, a to nejen matematické. Při pohybových
aktivitách se učili rychlým reakcím na povely, zachraňovali trosečníky či si procvičovali práci s buzolou
a určování světových stran. Svoji šikovnost, ale i trpělivost zkoušeli při vázání uzlů a skládání lodiček
z papíru. Představte si, že tato činnost, kterou kdysi ovládalo téměř každé dítě, se skoro pro polovinu
našich dětí stala velmi tvrdým oříškem.

Chcete vědět, který úkol byl nejsladší a nejrychleji splněný? Snědení vitamínových talířů, které
posádky vytvořily z jimi dovezeného cizokrajného ovoce. Odměnou pro každého námořníka byl
"Diplom za šťastné doplutí" a pro mne zaujetí a maximální nasazení všech od počátku až do konce
celého projektu. 81ankaVelkoborská

Čarodějnický týden
V naší mateřské škole proběhl čarodějnický týden,
který se konal tradičně poslední dubnový týden. Herna
se během těchto dnů proměnila v čarodějnické doupě
plné magických a čarovných masek. A co bylo součástí
těchto radovánek? Povídali jsme si o čarodějnicích,
kreslili je, míchali jsme kouzelné lektvary, vymýšleli
zaklínadla, zpívali jsme a tančili. V pohádkách děti
poznávaly kladné a záporné postavy, také rozeznávaly
dobro a zlo. Velkou legraci jsme si užili při létání na
koštěti nebo při hodu obřím pavoukem. Čarodějnický
rej se nám vydařil a již teď se těšíme, až příští rok opět.
přiletíme Dana Řihošková

Divadelní představení Č E RT A KÁČ A

Ve čtvrtek 5.5.2011 děti z mateřské i základní školy navštívily
Kulturní a komunitní centrum v Přešticích, kde shlédly divadelní
představení Čert a Káča v podání známé a dětmi oblíbené dvojice
Eva Hrušková a Jan Přeučil. Scénář a texty písní napsala
spisovatelka Martina Grijverová. Celé představení bylo hravé, kde
děti neseděly jen v hledišti, ale spolupracovaly s herci, zpívaly a
tančily. Zkrátka staly se součástí pohádky. Dana Řihošková

a ještě jednou:

V ranních hodinách se celá naše ZŠ a MŠ vydala autobusem do
Přeštic na divadelní představení Čert a Káča. Dětmi oblíbená .'
dvojice Eva Hrušková a Jan Přeučil vytvořila veselé i poučné představení. Příb~h byl slce,pro ~ětl
určitě velmi známý, ale byl pojat v trochu jiném duchu. Káča byla opravdu hubata, zlá, nepřlJem~a a
namyšlená. Na námluvy za ní přišli krejčí, řezník a perníkář, které Káča. odmítla '. Na.konec. se zalíbila
čertovi a ten si jí odnesl do pekla, kde se Káče moc stýskalo. Po nějaké dobe SI na, ni .~zpom~ěl
perníkář z pekla ji vysvobodil a Káču si vzal za ženu. Celá pohádka byla zhudebněná, plsnlcka,znela
od začátku příběhu až do konce. Dětem se pohádka líbila a těšíme se na další. Jana Tolarova



Opět ve F i s c h b ach U

Pozvání k jednodenní návštěvě partnerské školy ve Fischbachu vyvolalo v našich žácích vlnu
nadšení, ale i přemýšlení nad výběrem dárků pro německé přátele.
V pátek 20.5.2011 konečně nastal očekávaný den D, kdy se 26 žáků z 5., 4., 3. ale i 2. ročníku spolu

se svými vyučujícími a překladatelkou vydalo
směr Fischbach. Ani tentokrát se nám
nevyhnulo zpoždění způsobené hledáním
cesty do určeného cíle. Před partnerskou školu
jsme tak dorazili kolem 11 hodiny. Po krátkém
oficiálním přivítání děti neotálely a společně se
vydaly na nedalekou školní zahradu. Zde je již
očekával Alfons Reger, jazykový animátor
z Koordinačního centra česko-německých
výměn mládeže Tandem. Pod jeho vedením
zde proběhlo zábavnou formou vzájemné
představování v češtině i němčině. Během této
činnosti se děti navzájem nejen poznaly, ale
osvojily si některá slova z obou jazyků. Na
základě sympatií potom utvořily smíšené
tříčlenné týmy nebo dvojčlenné tandemy.
Společně pak vytvářely dvojjazyčné slovníčky,
přičemž si dále rozšiřovaly jazykovou zásobu a
zároveň ztrácely ostych a více se sbližovaly.
Vzájemné přátelství se mezi dětmi
prohlubovalo též při společném obědě, po
cestě do Regensburgu a samozřejmě i při
odpolední prohlídce historického centra tohoto
města. Podle ohlasů se zde našim žákům
nejvíce líbil kamenný most z 12. století a
gotická katedrála sv. Petra. V podvečer se
s námi německé děti rozloučily hudebně
pohybovým vystoupením a po předání dárků
jsme se vydali plni dojmů na cestu domů.

B. Velkoborská, P. Nohavcová, J Tolarová

Mateřská škola na velké podívané
Ve čtvrtek 19.5.2011 se v Přešticích v prostorách požární stanice konalo oblastní kolo soutěže "Mladý
záchranář". V rámci této soutěže bylo možné prohlédnout si prostory i techniku Hasičského
záchranného sboru. Jako doprovodný program bylo přistání vrtulníku Sokol W3A se zdravotní
nástavbou. Samozřejmě jsme si tuto akci
nemohli nechat ujít. Počasí nám v tento
den přálo, sluníčko už od rána hřálo, a tak
jsme se vypravili vstříc novým zážitkům. A
vůbec jsme nelitovali. Děti si zde mohly
prohlédnout hasičská auta, jejich
vybavení, veškerou techniku i výstroj
hasiče. Ale to hlavní, na co se děti nejvíce
těšily, nás teprve čekalo. Přesně v 10
hodin nad námi začal kroužit vrtulník a
chystal se k přistání. Sotva dosedl na
zem, všechny děti se seběhly a každý
chtěl být co nejblíže. Ale na všechny se
dostalo. Měli jsme dostatek času na to,
abychom si prozkoumali vnitřní prostor i
vybavení vrtulníku. Čas vyměřený na tuto
atraktivní podívanou rychle vypršel a my
museli opustit prostor - vrtulník startoval.
Ještě nám zamával na rozloučenou,
několikrát nad námi zakroužil a zmizel v oblacích. Jistě bylo toto dopoledne pro děti zajímavé a
odnesly si domů spoustu nových zážitků. Dana Řihošková



lak jsme slavili Den dětí
1.června slaví děti na celém světě svůj svátek. I my v mateřské škole jsme si tento den patřičně užili, i
když nám počasí nepřálo. Nenechali jsme se tím odradit a soutěžní disciplíny, které nás čekaly, jsme
plnili v tělocvičně. A v čem naše děti soutěžily? 81alomem přenášely ping-pongový míček na lžíci, na
mini chůdách obíhaly mety, házely míčkem na cíl a stavěly komíny z kostek na čas. Po vyhodnocení a
po přípitku dětským šampaňským následoval táborák. A tak se všechny starší děti oblékly do
pláštěnek a za drobného deště statečně opékaly vuřty i pro své mladší kamarády. Co dodat závěrem?
8nad výstižný výrok Terezky Farkašové: "Bylo hnusně, ale zábavně!" Dana Řihošková

Na čtvrtek 16.6.2011 nemohl snad vůbec nikdo dospat. Naše
škola se v tento den vypravila na školní výlet do Františkových
Lázní.Do školy nepřišli jako obvykle Přeštičtí ani Příchovičtí,
protože ty jsme vzalicestou přes Přeštice. No a jeli jsme. Dobrá
nálada a humor nás připravili na tento výlet.
Když jsme přijeli do Františkových Lázní tak nás opustila 1., 2. a
3. třída a my ostatní (tedy 4. a 5. třída) jsme pokračovali na
8008.
Po dvaceti minutách jsme přijeli a .vysáčkovali se" z autobusu,

zaplatili vstupné a šli na rašeliniště. Nejprve tam nic zajímavého
nebylo, ale pak tam byly obrovské plochy plné hlíny,někde byly ...
jakoby vodotrysky, no zkrátka nádhera. Já jsem se snažil najít
zkameněliny trilobitů, ale bohužel se mi to nepovedlo. Šli jsme
dál a po cestě jsme si vysvětlovali, co bylo napsáno na
návštěvnických tabulích.
Pak jsme šli do muzea, které bylo rozdělené na dvě budovy.
V jedné byly vypreparovaná zvířata a ve druhé byly modely
pravěkých zvířat a lidí. Pak jsme dostali 15 minut volna a tak
jsme šli do bufetu. Ale kdo říkal,
že pokusy se nesmí dělat na
školním výletě !
Já a další kamarádi jsme si koupili
CocaColy a holky si koupily
TicTac a Žvýkačky.
Kamarád hodil TicTac do
CocaColy a pěkně mu to
vyšumělo (a navíc to chutnalo
hnusně), já jsem si tam hodil
žvýkačku. Ochutnal jsem a
náhodou to chutnalo dobře.
Pak už jsme nastoupili do
autobusu a jeli na motýlí farmu.

Nádhera I"
~ekli všichni hned, jak jsme vešli
do jedné ze dvou místností
motýlího ráje .•..............................................................

8 blížícím se koncem nedaleké přírodní rezervace 8008. Po příchodu do areálu
školního roku nastává čas Pohádkové zahrádky se nás ujali pohádkové postavičky v podobě
školních výletů Proto ve dvou lištiček, které nás provázely po jednotlivých atrakcích a všech
čtvrtek 16.6. zamířil výletní stanovištích. Děti si zařádily na nafukovací pirátské lidi, u sokolníky si
autobus s našimi školáky pohladily sovu, obdivovaly sibiřské husky, užily si jízdu na koních,
směr Františkovy Lázně. zatančily si s hudebním klaunem, obdivovaly vystoupení kouzelníky.
Žáci 1. a 3. ročníku se zde Vedle hry a zábavy zde byla i příležitost k poučení: ruční šití hraček,
vydali do Pohádkové sklář, řezbář, včelař se včelami. Ti vši~hni děte~ pře?vád~li svůj ~m
zahrádky v místním leso- a vyprávěli o svém řemesle.Zakoupenlm upomlnk~vych. pr.edmět~ a
parku a starší žáci ze 4. a 5. procházkou po lázeňské kolonádě jsme se s Františkovými Láznem~
ročníku pokračovali do rozloučili Blanka Velkoborska

o školním výletě 2011
Tam létaly stovky barevných
motýlů, spali tam i noční motýli,
vajíčka byla na stěnách a jedna
kukla na rostlině. Přeji vám také,
aby jste tam zašli - stojí to za
to. Pak jsme jeli do Františkových
Lázní a šli jsme na
.Frantlka.Holky se u něj vyfotily
s radostí, ale my kluci ne. Potom
jsme šli nakupovat na Kolonádu
a pak na odpočinek do
altánu.Pak už nás našla 1., 2. a
3. třída a jelo se domů. V
autobuse panopvala dobrá
nálada a humor.
Výlet se nám vydařil a počasí
také.
Adam Samuel - žák 5. ročníku



Příjemně prožité dopoledne
Po roční odmlce nás opět navštívil p. ing. Bořík, který naše
děti seznamuje se zajímavostmi o včelařství. Kolem deváté
hodiny se připravili ti nejmenší z MŠ a plni očekávání usedli
k pozorovacímu modelu úlu a čekali, co se bude dít. Když
skončila přednáška pro MŠ, připravila se skupina 1. - 3.
ročníku. Všichni se mohli seznámit a vyzkoušet si různé
včelařské nástroje, např. kleště na rámečky, úchytkou pro
matku nebo dýmákem. Hlavním asistentem p. ing. Boříka
byl jeho mladší syn Vojta, který se tomuto koníčku věnuje
od malička. Byla jsem překvapena, že děti o tomto oboru
skutečně mnoho ví a dokázaly společně s p. ing.Boříkem o
tomto tématu dosti živě diskutovat. Jsme rádi, že se
najdou někteří rodiče, kteří se snaží osvěžit naši výuku a
doplnit vědomosti našich dětí. Touto cestou bych chtěla p.
ing. Boříkovi moc poděkovat za vzorně a poutavě
připravenou besedu o včelách a doufám, že na nás v
budoucnu nezapomene a opět nás návštíví

Jana Tolarová

Ze života včel
V úterý 21.6.2011 navštívil naši
základní a mateřskou školu včelař pan
ing.J.Bořík, který velice poutavou
formou vyprávěl dětem o včelařství.
Přinesl s sebou spoustu pomůcek pro
včelaře. Děti mohly vidět medový plást,
včelí vosk, malý úl, včelařskou kuklu,
dýmák a další zajímavosti.

Tato návštěva byla velice zajímavá a
děti byly nadšené. Děkujeme tímto
panu ing.Boříkovi, že si na nás udělal
čas a připravil velice zajímavé
povídání ze života včel.

Dana Řihošková

Děti Z MŠ obdivovaly akvarijní rybky
V rámci čtrnáctidenního projektu s názvem "Samá voda" jsme navštívili pana Smolu z Vitouně, který
chová akvarijní rybičky. A co zde děti mohly vidět? Spoustu a spoustu akvarijních rybiček, jako např.
neonky, tetry, skaláry, krevety i šneky. Také jsme obdivovali studenovodní ryby - koj kapry, barevné
karasy, jasatery, závojnatky, líny a perlíny. Obrovský úspěch sklidila i obyčejná žába, která s dětmi
laškovala. Příjemně strávené dopoledne uteklo jako voda a my se vrátili zpět do školky právě včas k
obědu.Chtěla bych poděkovat paní Fišákové a panu Smolovi za jejich čas a ochotu seznámit
nás s akvaristikou.

DRAČÍ POHÁDKA NA KLENOVÉ

Ve středu 8.6.2011 se naše mateřská škola spolu s MŠ Příchovice
vydala na výlet směr hrad a zámek Klenová. V hradní místnosti nám
divadelní společnost Rolnička z Liberce sehrála představení s názvem
"Dračí pohádka". Během představení se děti seznámily s drakem,
který se vylíhl z dračího vejce. Ale i když byl obrovský, byl ještě
dračím miminkem, kterého je potřeba všemu naučit. A tak se náš
pohádkový drak učil za pomoci písničky, kterou se i naši malí diváci
snadno naučili. Postupně byly přidávány další verše i doprovodné
pohyby. Děti byly do celého představení zapojeny a mohly si opakovat
části těla i obličeje, vytvářely mimiky a gesta, rytmizovaly, uřčovaly
roční období, počasí i čas. Vše bylo provázeno velmi zajímavými
kulisy.Po skončení pohádky jsme se odebrali na prohlídku zámku,
která byla zkrácena s ohledem na věk dětí. Pak už nám byl k dispozici
celý areál hradu, kde jsme se mohli volně pohybovat. Celý tento výlet
se nám vydařil i díky krásnému slunečnému počasí.

Stopovaná S MŠ Příchovice Letošní stopovanou měla v režii naše horšická mateřská škola.
Tentokrát jsme ji pojali po vodnicku. A tak ve čtvrtek 16.6.2011 do naší školky přijeli ranním autobusem
"vodníci z Příchovic". Jako první vyrazili domácí vodníci, kteří značili trasu a ukrývali dopisy s úkoly.
Stopovaná měla cíl na školní zahradě, kde jsme společně hledali hlavní hastrmanku v podání Lucinky
Drncové. Ta držela poklad, který naši vodníci získali po zazpívání písničky. A co poklad ukrýval? Jak
jinak než rybičky, ale ty k mlsání - želatinové. Dana Řihošková

MŠ se loučí s budoucími školáky:
Tomáškem Hrdličkou, Marečkem Samuelem, Lucinkou Drncovou,

Kiruškou White a Terezkou Vondrovicovou. Q



... PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC ...
(PROBíRANÁ LÁTKA - PODMIŇOVACí ZPŮSOB)

./ Pepča Bořik: "Kdybych byl ředitelem školy, nedával bych nikomu domácí úkoly.
• Kdybych se stal králíkem, okousal bych všechny lidi jako mrkev a
• vládnul bych celému světu.
• Kdybych uměl čarovat, vyčaroval bych všem zvířatům řeč, planetu
• a oni by tam žili bez dotěrných lidí.
• Kdybych se stal neviditelným, mohl bych chodit tam, kam bych chtěl.
• Kdybych se probudil v kleci u lva, zhypnotizoval bych ho, potom
• bych ho osedlal, vyrazil bych dveře a vyjel bych vstříct novým
• zážitkům.

UČITELKA: MÁtO, BUĎ V KLIDU. PROČ POŘÁD tuKAš PEREM DO STOLU?

./ Máťa Muchka: "Ťukám perem, protože to nevím. Ťukám
perem, protože nemohu dělat nic jiného. Ťukám, protože se mi
to líbí. Ťukám, protože je to dobré. Ťukám, abych mohl dělat
tenhleten úkol."

UČITELKA: "CO BYS DĚLAL, KDYBY SES ZTRA TtL
V OBCHODNfM DOMĚ?"

Kuba Stieber: "Já bych křičel: " Mami, pomoc!"

UČITELKA: "CO JE ŽITO?"
Pét'a Sedlák: "Žito je oves."

UČITELKA: "CO JE TO C/NOHRA?"
Luky Havlík: "Činohra je, když
se hraje na činely."

UČITELKA: "CIM SE Llšl CLO VĚK
OD OSTATNfCH Ž/VOC/CHU?"

Tád'a Hlavenka: "Nemá žábry."

UČITELKA: "CO JE OPOROU NAŠEHO TĚLA?"

Filda Lehr: "Oponou našeho těla je naše kostra.!

We st Park
Každý rok ve škole slavíme Den
dětí tzv. "Sportovním dnem".
Letos jsme díky sponzorským
darům mohli dětem připravit
trochu jiný program. V úterý 31.
5. 2011 jsme se vypravili na
americký západ 19. století a
chtěli jsme vyzkoušet jeho
nespoutanost a krásu na vlastní
kůži. Pro děti byl ve West Parku
připraven dopolední zábavný a
soutěžní program, který byl
přizpůsoben všem věkovým
kategoriím. Počasí nám přálo,
takže jsme se mohli celé
dopoledne pohybovat venku a
plnit úkoly. Všechny děti si
vyzkoušely pravé rýžování
zlata, lasování, házení
sekerkou, malování na obličej,

motýlí a rolničkový tanec. V
průběhu dopoledne děti
dostaly párky, které si
upekly na indiánském ohni.
V závěru nám jeden z
účinkujících předvedl, jak
ovládat biče. Hra nejdříve s
jedním, potom se dvěma a
nakonec se čtyřmi biči byla
úžasná. V krytém sále se
konalo zá-věrečné
vyhodnocení a rozloučili
jsme se tzv. Hadím tancem.
Myslím si, že toto
dopoledne nebylo jen
zábavné, ale program byl
využit také jako forma
výuky pro rozšíření
historických znalostí žáků.

Jana To/arová



tj t~eÁ 4MilleeÁ
Tato veselá pohádka byla dalším dárkem, který naši žáci dostali ke Dni dětí. Věnovali jim ji totiž
členové dramatického kroužku ze základní školy ve Švihově pod vedením paní Marie Hořké.

A tak ve čtvrtek 2.6.2011 dětští diváci poznali dvě nesmírně líná strašidla Hastrmanku a Ježibabu,
které za ta léta, co spolu žily ve starém mlýně, už dávno zapomněly nejrůznější čáry a kouzla. Jen se
celé dny a noci zlomyslně pošťuchují a dělají si naschvály. Jejich pohodičku a líný život naruší
nebojácná dívka Anička, kterou do mlýna poslala lakomá selka Tereza hledat poklad. Zázračný poklad
však touží získat pro sebe i obě strašidla, což je vyburcuje k neuvěřitelné aktivitě. A kdo ví, jak by vše
dopadlo nebýt důvtipu Aničky, díky níž v pohádce nakonec zvítězila pracovitost nad leností a děti se
přesvědčily o pravdivosti přísloví "Bez práce nejsou koláče".Téměř hodinové představení se setkalo
s velmi vřelým přijetím všech diváků. O jejich pěkný divadelní zážitek se zasloužili svými úžasnými
výkony jak všichni účinkující, tak i vtipné dialogy, různé komické situace a v neposlední řadě i veselé
písničky Blanka Velkoborská

Soutěž O nejlepšího skokana
Jednou z nejoblíbenějších činností žáků z naší školní družiny je skákání
přes dlouhé lano na školním hřišti. Někteří jsou již v této disciplině velmi
zdatní a tak jsme si uspořádali soutěž o nejlepšího skokana. V této

"'" soutěži si nejlépe vedla Evina Záveská , která lano přeskočila přesně
300 krát. Jako druhá se umístila Michalka Muková se 140 ti přeskoky.
Na třetím místě se překvapivě umístil prvňáček Zdenda Štengl -83
přeskoků a čtvrtý byl Adam Samuel s 63mi přeskoky. Tito čtyři žáci
získali diplom a odměnu

Pohádkový les
3. června žáci školní družiny uspořádali pro děti
z Mš soutěže v lese. Hned po obědě se žáci
převlékli do masek pohádkových postav, rozdělili si
úkoly a připravili si s sebou potřebné věci. Vyšli jsme
směrem k Luhu do lesa. V lese si každý připravil své
stanoviště a v úkrytu jsme čekali. Po chvíli čekání
došly do lesa děti z MŠ s pí. učitelkou Danou a to už
všichni indiáni, princezny, piráti, čarodějové, rytíři a
jiné pohádkové postavy vyšli ze svých úkrytů,
pozdravili kamarády ze školky a začali rozdávat a
hodnotit úkoly, které si pro ně připravili. Děti měly za
úkol hodit šiškou do stromu, poznat zvířata a
jmenovat jejich mláďata, poznat rostliny, proběhnout
překážkovou dráhu, přeskočit potok, přebrat
barevné tvary a posledním úkolem bylo říct, jak se máme správně chovat v lese. Po splnění všech
úkolů jsme všichni společně odešli zpět do školy. Sy/va Seideng/anzová

S T Ů J ! - dej přednost v jízdě

Pondělní dopoledne 6. června. 2011 jsme strávili s dětmi
v Blovicích na naší každoroční akci - jízdě na dopravním
hřišti. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, nikdo se neučil,
všem dětem bylo hej. Žáci ze 4. a 5. ročníku skládali
testy správného cyklisty. Řidičské oprávnění získali jen ti
nejlepší. Pouze 3 žáci měli plný počet bodů - Pepča
Bořík Dorka Doležalová a Máťa Tolar. Mladší ročníky se
ještě' učily správně odbočovat, zastavovat na daném
místě ale hlavně už také dodržovat určité předpisy.
Někteří si však teprve osvojovali jízdu na kole. Jsme rádi,
že alespoň takovouto cestou si děti mohou vyzkoušet
dopravní situace a vědět, jak se chovat na
komunikacích.

Jana Tolarová



Taháme kostlivce ze skříně!
Stalo se, nestalo. V jedné pohádkové zemi postavili čistírnu odpadních vod. Poté docházelo k různým
převodům majetků a dokladů a stavební dokumentace mezi Jednotným zemědělským družstvem,
Stavebním družstvem v Přešticích a obcí. Do toho přišla sametová revoluce, změny pojmenování
úřadů, převedení dokumentací na tzv. pověřené obce třetího typu, kterou je pro nás Město Přeštice.
V této době se také jednalo o dostavbě zmíněné ČOV a jejím uvedení do zkušebního provozu a
provedení řádné kolaudace, zpracování provozního řádu, zaškolení obsluhy atd. To vše bylo patrně
nějak provedeno. Dokumentace, po které z jistého důvodu od počátku letošního roku pátrám,
postrádá ucelený obrázek toho, co vše se kolem problému točilo. Patrné je, že ČOV převzala
protokolárně do svého majetku a správy Obec Horšice v létech 1990 a 1991. Čistírně byl povolen
roční zkušební provoz za předepsaných podmínek. Toliko stručně k historii.
Obec čistírnu opatruje a stará se o její chod. Léta plynou a noví starostové přejímají majetek obce

v domněnce, že vše je tak jak má být. Zařízení stárne, výkonnost čističky klesá. Na počátku roku 2011
se naskýtá možnost získání dotace na výměnu čistící technologie z dotačního programu Plzeňského
kraje. Žádost jsem podal, žádosti bylo vyhověno a přislíbeno 200.000,- Kč na výměnu technologie, ku
které by mělo dojít nejpozději do konce roku 2011. Ale - pozor! Starosta musí k podpisu smlouvy o
přidělení dotace doložit mj. také výpis z katastru nemovitostí, ve kterém je potvrzen vlastnický vztah
obce k předmětné stavbě. Výpis ovšem takové svědectví nevydal. K mému zděšení zjišťuji, že
pozemek pod stavbou je ve vlastnictví soukromých osob. Děkuji jejich vstřícnému jednání v
zastoupení JUDr. Karla Pexidra a proto došlo na jaře 2011 k rychlé dohodě o koupi pozemku do
vlastnictví Obce Horšice a následnému zápisu změny stavu do kat. nemovitostí. Pozemek máme, ale
nemáme onu stavbu. Co s tím? Trpělivé hledání na Odboru živ. prostředí MěÚ Přeštice nepřineslo
kýžený výsledek, ani pátrání v našem archivu a poznamenávám, že bylo už několikrát opakované!
Stavební úřad v Přešticích rovněž ničeho nedopátral. Ono totiž nelze dohledat ani stavební povolení,
ani kolaluaci. Svízelná situace!!! Archiv MěÚ Přeštice nevydal žádná svědectví. Ani JZD v Horšicích
nemá žádné podklady! Dále tedy - také po několikáté! - Stavební bytové družstvo v Přešticích. Nyní
mám v ruce celou složku a doufám - zatím však marně hledám stavební povolení i kolaudaci ČOV v
Horšicích pro 24 bytových jednotek čp. 113 a 114. A bez toho nám Katastrální úřad stavbu do
evidence jako majetek obce nezařadí!!! Nestihnu-Ii vše dohledat v proklatě krátké době, která zbývá
do termínu podpisu smlouvy o dotaci - budeme mít smůlu - a o přislíbenou dotaci přijdeme!

Neházím flintu do žita a nevzdávám se! Držte mi palce! To jen, abyste věděli, že takové to
dojíždění na úřady namísto obcházení obcí, není jen tak samoúčelné. Vše chce svůj čas. Ten, který
byl pro vyřízení veškerých náležitostí s výstavbou a kolaudací ČOV spojovaných, včetně patřičného
zápisu do KN, ten už uplynul před dvaceti roky. Zůstal nám ve skříni kostlivec! Nikoho neobviňuji,
protože i po nás může ve skříni nějaký kostlivec zůstat. Možná i proto, že napravujeme po létech
chyby minulosti, na úkor důslednosti v naší současné práci. To skutečně ukáže až čas! ,

Starosta obce Mir. Cepický

DEN DĚTÍ V ÚJEZDĚ
5.června od 14 hodin se v Újezdě na
"Kanárku" konal dětský den. Přišlo jich
opravdu hodně - přesně 32. Nejen
z Horšic, Újezda a Vitou ně, ale i
z blízkého okolí. Pro děti jsme si
připravili sedm stanovišť, kde si děti
mohly zasoutěžit. Děti házely kroužky,
skákaly panáka, házely míčky, běhaly
slalom s míčkem na lžíci. Speciální
stanoviště si pro děti připravili Martínek
a Jaromírek Muchkovi, kteří sami

vyrobili terč a přinesli pistoli na kuličky. Vše bylo pro děti bezpečné a u tohoto stanoviště se Vm n~jvíce
líbilo. Po absolvování všech stanovišť na děti čekala odměna - každý dostal balíček, medaili a diplom
jako upomínku na jejich svátek. Po dešti, který nás všechny ~~ek~apil, si děti ?pekY buřty, které ~ro
ně připravili místní hasiči. Ráda bych poděkovala všem, kteří nam pomáhali s pnpravou a.t?, Ja~
místním maminkám, které zapůjčily rekvizity pro naše soutěžní úkoly a ochotně stály u stanovišt', tak I

panu Muchkovi, který přispěl finančním darem. Děkujeme a těšíme se za rok opět na shledanou.
Miroslava Farkašová



Učitelka: "Děti, co má
myslivec na práci?l'Lucka
Drncová: "Střílet v lese
zvířátka."

Učitelka: "Děti, co
má myslivec na
práci?"Lucka
Drncová: "Střílet v
lese zvířátka.", ,.

'.' A ~~ \tA Terezka Vondrovicová:t'\f' ~ "My jsme byli včera v
, . hospodě na obědě."

.- --,. Učitelka: "To jste se měli,
Učitelka: "Marku, kdo tě že jste byli na obědě v
naučil všechny ty vlajky?" restauraci."

Marek Samuel: "Můj atlas Terezka: "My jsme nebyli v
světa." restauraci, ale v hospodě."

Učitelka H. Náprstkovi: "Honzíku,
ty si ale dáváš do nosu. "Honzík:
"To není nos, to je piškot."

Filipek Fořt: "Čert je
zlý, protože chce
odnést děti do pekla,
ale měl by odnést ty
darebáky. co kradou."

Kiruška White: "Dneska
máme k obědu nastrouhaný
maso." (masová haše)

Povídali jsme si o vodě. Kdy je užitečná, kdy naopak
škodí. Tomášek Hrdlička: "Skodí, když je velká utopa."
(potopa)

Neisme školou pro "blbce" !

Terezka Farkašová: "My
jsme s taťkou dělali strašně
dobrý banánový koktejl, ale
mně nechutnal."

Říkali jsme si, kde bydlime, jak
se jmenuje vesnice, kde
žijeme.

Lukášek Šrámek: "Já bydlím
nahoře, takhle se zatočí a tam
už bvdlím."

K napsání tohoto článku mě donutila v poslední době mnohokrát opakovaná věta některých
lidí - cituji.i.Do horšický školy chodí samí dys, tam berou i blbce .... ".
Někteří rodiče mě v Přešticích zastavují se slovy: "Vy prý jste v Horšicích nějaká speciální
škola pro dyslektiky ...".
Takže na vysvětlenou. Jsme naprosto běžná základní škola málotřídní, do níž chodí
žáci "normální", talentovaní i žáci se specifickými poruchami učení. Respektujeme
doporučení pedagogicko psychologické poradny (PPP), jak pracovat se žáky
s poruchami učení, tak s talentovanými žáky, neboť se domníváme, že PPP je tu
proto, aby pomáhala spolu s vyučujícími překonávat žákovy obtíže, co nejvíce mu
učení usnadnit a u talentovaných žáků dále rozvíjet jejich nadání. To by ale mělo být
naprosto běžné v jakékoli základní škole.
A že je v málotřídní škole lehčí práce, protože je tam méně žáků? Velký omyl. To
opět může říci jen člověk nezasvěcený. Spojené ročníky znamenají totiž náročnější
přípravu na vyučování a důkladné promyšlení časového rozvržení hodiny. Jedinou
výhodu málotřídní školy spatřuji v menším učitelském kolektivu a téměř rodinném
prostředí školy.
Pro úplnost uvádím, že naši školu navštěvují dva talentovaní žáci, kteří pracují podle
individuálního vzdělávacího plánu a dva žáci pátého ročníku úspěšně složili zkoušky
na gymnázia do Plzně, kam po prázdninách nastupují.
Tolik na vysvětlenou všem, kteří naši školu tak hanlivě pojmenovali školou" pro blbce".

Mgr. Pavla Nohavcová - ředitelka školy
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