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  Slovo starosty úvodem

Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Uběhly další dva měsíce, a tak je tu nové 

číslo občasníku s aktuálními informacemi. Prázdniny nám skončily a začal nový školní rok. Do 

Horšic a Vitouně se vrátil klid díky ukončené objížďce 

v souvislosti s opravou propustku v Újezdě a já jsem se po-

prvé zúčastnil slavnostního zahájení školního roku ve škole 

v Horšicích jako starosta. Z důvodu nepříznivého počasí se 

zahájení konalo v tělocvičně školy, kde se tak podél zdí 

těsnali rodiče i žáci. Nemyslím, že by to však jakkoliv sni-

žovalo slavnostní duch okamžiku, a tréma nových prv-

ňáčků i dojetí jejich rodičů byly patrné. Kromě novopeče-

ných školáků jsem měl možnost přivítat hned tři nové po-

sily pedagogického sboru. Upřímně přeji novým paním 

učitelkám pevné nervy, hodné žáky a především, aby se jim 

v Horšicích líbilo. Věřím, že období dramatických změn už 

je za námi a že se nyní všichni budeme moci soustředit na 

spolupráci mezi školou a obcí na projektech, které máme před sebou. 

 

S tím souvisí i další téma, které bych chtěl v této rubrice probrat. Nové zastupitelstvo a já jako starosta již 

fungujeme více než půl roku a já slyším připomínky, že se toho vlastně moc neděje. I ze strany některých 

zastupitelů slyším, že by to chtělo už konečně udělat něco, 

co by bylo pořádně vidět. A na tomto místě bych proto chtěl 

říci, že jsem to já, kdo drží pomyslnou nohu na brzdě. Mi-

nulé vedení obce nám nechalo v obecní pokladně dostatek 

prostředků a nebylo by nic jednoduššího než za léta nastřá-

dané peníze hned proinvestovat. Já osobně však nejsem za-

stánce tohoto způsobu hospodaření. Jeví se mi, že je dosta-

tek dotačních titulů, díky kterým můžeme při vynaložení 

stejného objemu peněz realizovat v obci více projektů nebo 

v lepší kvalitě nebo obojí. Nicméně pro získání těchto do-

tací je třeba mít dobře připravené projekty, což pro většinu 

oblastí zatím nemáme. Příprava těchto projektů zabere 

hodně času, a navíc to není nic jednoduchého ani pro zku-

šené starosty, a tím já ještě zdaleka nejsem. I po půl roce si 

stále připadám jako příslovečný neplavec hozený do hluboké vody. Musím řešit pro mě nové situace, na které 

nejsou žádné návody a které by mě před půl rokem ani nenapadly, že by někdo musel řešit, a to vše navíc 

v kontextu okolností, kdy na obci je nová paní účetní a ve škole je relativně nová paní ředitelka. Zdá se však, 

že je i nemálo občanů, kteří tento můj přístup vnímají pozitivně, a pro mne hodně znamená jejich podpora. 

Proto se snažím dívat kupředu optimisticky a věřím, že společně překonáme toto počáteční nespektakulární 

období. 

ZÁŘÍ 2019  
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Poslední téma by se zpočátku mohlo jevit zasmušile, ale dočtěte prosím do konce. Během mého krátkého 

úřadování se již několikrát musel vyvěšovat na obecním úřadě černý prapor, a to je vždy smutná záležitost 

spojená s dotazy občanů na to, kdo nás opustil.  

Rád bych vyvěšoval prapor nejen při smutných nebo oficiálních 

příležitostech. Debata během posezení po akci „Ukliďme Horšice 

a blízké okolí“ přinesla zajímavý nápad. Budeme vyvěšovat 

obecní prapor k příležitosti uvítání nových občánků Horšic, Úje-

zda i Vitouně. Chtěl bych proto požádat příbuzné čerstvých mami-

nek (protože nečekám, že by nám to samotná maminka volala hned 

po porodu z porodnice), přijďte se pochlubit čerstvým přírůstkem, 

my rádi vyvěsíme krásný barevný obecní prapor a na dotazy ob-

čanů budeme moci odpovídat ve veselém duchu. Současně připo-

mínám, že zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek 

1000 Kč pro novorozence, o který je možné si rovnou na místě 

požádat, a navíc si budete moci vybrat jeden z exkluzivních bryn-

dáčků. 

Dotace, to je oč tu běží 

V tuto chvíli již mohu s radostí oznámit, že se mi napodruhé podařilo získat do-

taci od Nadace ČEZ z grantového řízení Oranžové hřiště ve výši 95.327 Kč. 

K této částce bude přidán výnos z plánovaného Vánočního jarmarku a příspěvek obce, jehož 

výše bude stanovena v rámci projednávání rozpočtu obce na příští rok. Celková částka pak 

bude použita na dovybavení školní zahrady v Horšicích o herní prvky, které následně bude 

využívat škola, školka i školní družina. Optimální termín pro realizaci projektu se jeví hlavní prázdniny v roce 

2020, ale vše je ještě třeba dojednat s Nadací ČEZ. 

Další pozitivní zprávou je, že nám byla v plné výši přiznána 

částka 30.000 Kč v rámci žádosti o dotaci na příspěvek z pro-

gramu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského 

kraje“, kterou jsem podal na prodejnu v Újezdě. Pro horšickou 

prodejnu nebylo možné žádat, protože máme přes 250 obyva-

tel. Administrátorem dotace jsme byli pochváleni, že jsme si 

přijetí dotace do rozpočtu obce schválili předem, a proto nyní 

s výplatou peněz od kraje nemusíme čekat až na další zasedání 

zastupitelstva. V tuto chvíli již došlo k podepsání smlouvy 

mezi obcí a provozovatelem prodejny v Újezdě, paní Sikyto-

vou. V nejbližší době bude podepsána smlouva mezi obcí a 

Plzeňským krajem, a pak již dojde i k samotnému přesunu fi-

nancí. 

Třetí dotace, kterou mám stále ještě v hledáčku, je na obnovu 

požární nádrže v Horšicích. Abychom vyhověli podmínkám 

Ministerstva zemědělství, musel se existující projekt, který 

počítal se zmenšením nádrže, předělat tak, aby zůstala zacho-

vána velikost. V tom nám naštěstí pomohl ochotný autor pů-

vodního návrhu, projektant pan Mašek ze Starého Plzence, 

který přes víkend místo odpočinku na zahradě vytvořil doda-

tek k projektu, který by měl stačit pro splnění podmínek zís-

kání dotace i příslušného stavebního povolení. Bohužel se ná-

sledně ukázalo, že nám pro ono stavební povolení krom něko-

lika dalších drobností chybí majetkoprávní smlouva s Povo-

dím Vltavy, která by řešila vztahy kolem vypouštěcího ob-

jektu nádrže. Kvůli překrývajícím se dovoleným odpověd-

ných lidí na Povodí Vltavy se bohužel celý proces získání této smlouvy natáhl na více než dva měsíce. Nyní 

je však již požádáno o stavební povolení a nezbývá doufat, že toto bude vydáno v dostatečně krátké době, 

abychom ještě stihli podat žádost o dotaci na obnovu horšické požární nádrže, a také že v tomto dotačním titulu 

nebudou již všechny peníze vyčerpány. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Horšické hudební odpoledne 

Dne 24. 8. 2019 proběhla na hřišti 

v Horšicích hudební akce, nazvaná 

Horšické hudební odpoledne.       

První hosté se začali scházet ve 14:00 hodin, kdy 

jim k poslechu zahrála hudební formace „Veselé 

hudební duo“ Vašek a Vašek, bohužel z důvodu 

nemoci v pozměněném složení. Toto vystoupení 

bylo určeno hlavně pro starší a pokročilé, avšak 

výběrem repertoáru a hlasitostí své posluchače 

spíše zklamalo. Účast starší generace nebyla příliš 

vysoká, sešlo se asi na 20 lidí. 

Avšak o to větší zájem byl o Turbo revival, kdy 

při pohledu na příchozí davy jsem měl obavy, aby 

bylo dost míst k sezení. Po nezbytném postavení 

aparatury a ozvučení spustila kapela v 17:00 hodin 

svoji show, kterou dokázala roztančit řadu lidí a 

skoro všichni si společně s nimi zazpívali jejich legendární hity, ale i písně od jiných známých skupin a v ne-

poslední řadě i z vlastní produkce. Je vidět, že tato parta má stále velkou fanouškovskou základnu. 

Areál hřiště byl téměř zaplněn a v jednu chvíli 

jsem napočítal 130 lidí + velký počet dětí, které si 

hrály na dětském hřišti. Celá akce skončila 

ve 21:30 hodin a ve 22:00 byl v obci klid. 

Myslím si, že se tato akce vydařila a příští rok dal-

ším pokračováním na ni úspěšně navážeme. 

 

Pořadatel: obec Horšice 

Zvláštní poděkování: 

Petru Fořtovi – za poskytnutí elektrického proudu 

Radku Vlčkovi – za velkou pomoc při přípravě a 

úklidu 

Jardovi Vachovcovi ml. – za poskytnutí vleku + 

auta a celkovou pomoc 

Daniel Havlíček 
místostarosta 

Sešli jsme se po prázdninách 

V pondělí 2. 9. 2019 jsme zahájili 

nový školní rok v naší Mateřské škole 

v Horšicích. Přivítali jsme mezi námi 6 nováčků. 

Celkem máme zapsáno 22 dětí. Po prázdninách 

na nás čekala nově vymalovaná herna, lehárna i 

šatna.  V letošním školním roce budeme pracovat 

podle Třídního vzdělávacího programu s názvem 

„Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá“. Po-

hádka je neodmyslitelnou součástí dětského světa. 

Rozvíjí dětskou fantazii, hravost a touhu po tvo-

ření. Prostřednictvím pohádky dítě vyjadřuje své 

pocity a zprostředkovává mu hluboký prožitek.  

Proto i náš školní rok bude jednou velkou pohád-

kou. 

  
Dana Řihošková 

učitelka MŠ 
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Zlatý potok v žulovém hávu 

Práce na opravě břehů a dna Zlatého potoka jsou v podstatě ukončené a toužebně očekávané deště 

pokřtily nové koryto první vodou. 

V průběhu realizace se na mě obraceli někteří občané s připo-

mínkami k opravě 

koryta potoka. Fak-

tem ale je, že zada-

vatelem opravy je 

Povodí Vltavy a ni-

koliv obec. Já jsem 

tak mohl fungovat 

nejvýše jako pro-

středník. 

Chtěl bych v tomto 

místě vyzdvihnout 

přístup firmy Stavmonta, která nad rámec projektu vyhověla 

prosbě občanů a rozšířila v několika místech břeh, aby to do 

budoucna nekomplikovalo místním údržbu kolem koryta po-

toka. Dále na mou žádost v rámci obnovy povrchu, který byl 

poničen stavební technikou, navezla zem, a to i na svah z ná-

vsi směrem ke staré hasičské zbrojnici. V souvislosti s tím 

bych chtěl požádat všechny občany, aby zbytečně nechodili 

po navezené zemi, je tam vyseta tráva, dejme jí šanci ještě le-

tos vzejít. Navíc měla stavební firma snahu vyřešit situaci 

s vyvalujícím se panelem, který tvoří stěnu strouhy od výpustě 

rybníka, kvůli čemuž dochází k vyvracení sloupku vrat při-

lehlé nemovitosti. To se však bohužel ukázalo být kompliko-

vanější, než se původně zdálo, a bude třeba to řešit samostat-

ným projektem. 

Gratulace 435. nejmladšímu občanu Horšic 

V neděli 15. září jsem měl příležitost 

navštívit pana Oldřicha Kutku z Hor-

šic při příležitosti oslavy jeho 

93. narozenin. Společně s mís-

tostarostou Danem Havlíčkem 

jsme panu Kutkovi jménem 

svým i v zastoupení obce popřáli 

všechno nejlepší k jeho naroze-

ninám, především hodně zdraví, 

štěstí, spokojenosti a milující ro-

dinu. Jak je zvykem, předali 

jsme jménem obce dárkový balí-

ček. Potěšilo nás milé pozvání 

na přátelské posezení nejen s pa-

nem Kutkou ale i dalšími členy 

jeho početné rodiny. 

Pro mne to byly velmi milé 

chvíle, kdy jsem měl možnost 

seznámit se s dalšími občany 

Horšic a dozvědět se něco 

nového a zajímavého o historii i současnosti z je-

jich okolí. 

Abych zabránil spekulacím, 

bylo by na tomto místě pravdě-

podobně vhodné upřesnit, jak 

přistupujeme ke gratulacím ob-

čanům k významným jubileím. 

Víme, že tento zvyk zde fungo-

val dlouhá léta, a podle nových 

zastupitelů je to tradice velmi 

hezká a chtěli bychom v ní po-

kračovat. Během období, kdy 

byla obec vedena správcem, 

k tomuto nedocházelo a po pře-

chodnou dobu se tomu nedělo i 

po nástupu nového zastupitel-

stva. Dne 11. května jsme se do-

hodli na staronových pravidlech, 

jak v těchto záležitostech postu-

povat. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Pozn. redakce: Aktuálně je v evidenci obce vedeno 435 obyvatel. 
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Jako významné životní jubileum jsme stanovili 75, 

80, 81, 82 atd. a s platností od 11. května tohoto 

roku bychom tak rádi každému, kdo slaví uvedené 

jubileum pogratulovali a předali dárkový balíček. 

V takovém případě se vždy budeme snažit kontak-

tovat dotyčného nebo jeho rodinu, abychom zjistili 

dopředu, zda stojí o naši návštěvu, a pokud ano, 

velmi rádi přijdeme. 

Vánoční jarmark ve Vitouni 

Vážení rodiče, 

ve spolupráci se starostou obce jsme naplánovali další 

Vánoční jarmark ve Vitouni, který se bude konat 30.11.2019. 

Výtěžek bude věnován ZŠ a MŠ Horšice. 

Tímto bych chtěla oslovit Vás, rodiče i děti, zda zapojíte svoji fan-

tazii a společně vytvoříte drobné dekorace k prodeji na jarmarku. 

V předešlých letech byly velmi oblíbené adventní věnce, svícny a 

různé další výrobky týkající se adventu. Nebráníme se však ničemu 

a Vaší fantazii se meze nekladou. 

Věřím, že v letošním roce se opět sejdeme v hojném počtu, proži-

jeme společně příjemné adventní odpoledne a posloužíme dobré 

věci. 

Během týdne od 25.11. – 29.11.2019 budu k dispozici k převzetí 

Vašich dekorací na adrese Horšice 19 (bývalá hospoda), telefon 

602 691 169. 

Případné dotazy a podněty můžete psát na emailovou adresu: 

jarmark.vitoun@seznam.cz 
Předem Vám děkuji za spolupráci a těším se na setkání. 

Lenka Krejčí  

Příliš nebezpečná krása 

Kousek od pomníku v Horšicích se 

před časem objevila rostlina, která mně osobně při-

padá velmi hezká a těšil jsem se, jak pěkně zaroste 

zlomové linie terénu kolem pomníku. Dokonce 

jsem měl v úmyslu instruovat pana Tolara, na jehož 

dvouměsíční péči o obecní zeleň zatím od občanů 

slyším především chválu, aby tu neznámou rostlinu 

rozšířil do oku lahodící formace. 

To vše bylo před tím, než jsem byl upozorněn na to, 

že se jedná o křídlatku, která je klasifikována jako 

nepůvodní a velmi invazivní druh, a na jejíž li-

kvidaci již v České republice a Evropě byly vyna-

loženy nemalé peníze. Vše jsem konzultoval s dendrologem a s Oddělením rostlinolékařské inspekce Plzeň, a 

dospěl tak k závěru, že tento horšický zárodek bude nutno zlikvidovat dříve, než se rostlina vymkne kontrole. 

Klima třídy 

Dne 12. 9. 2019 se žáci 5. ročníku zúčastnili programu pořádaného organizací P-centra (centrum 

protidrogové prevence a terapie). Do tohoto programu jsme se zapojili již v loňském roce z dů-

vodu stávajících problémů u žáků tohoto věku. Zástupci z P-centra navštíví děti ještě celkem dvakrát.  Na kaž-

dém setkání děti spolupracují a učí se, jak správně se chovat k druhým. Paní lektorka z P-centra byla velice 

příjemně překvapena chováním našich žáků. Vše zvládali s přehledem a celý program si užili. Již teď se těšíme 

na další setkání a spolupráci.  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Kristýna Lorencová 
učitelka ZŠ 

 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Jóga pro všechny 

Jak jsem již avizoval v předchozím čísle, podařilo se mi zajistit lektorku jógy paní Hanu Lango-

vou, která s radostí přijala moji nabídku vést hodiny jógy pro širokou veřejnost v naší nové spor-

tovní hale. Počáteční záměr byl vyhovět především občanům, kteří zumbu vyhodnotili jako „trochu moc 

akční“, ale i z obavy, aby byla rozumně využita kapacita haly, byla akce propagována jako „Jóga pro všechny“. 

Přesto jsem 2. září, kdy měla pro-

běhnout první lekce, měl strach, zda 

v den, který je současně prvním 

školním dnem, vůbec někdo přijde, 

a tak jsem na poslední chvíli zajiš-

ťoval účast především z vlastních 

rodinných rezerv. Musím se při-

znat, že když jsem deset minut před 

začátkem lekce šel připravit halu 

pro jógu, byl jsem ohromen, že je 

již přítomno přes 40 nedočkavých 

zájemců a v čase zahájení lekce se 

počet účastníků vyšplhal na více 

než padesát. 

Zájem je i po třech lekcích stále 

velký, a to nejen místních, ale i ze širokého okolí. Účastní se nemalé množství dětí, a i proto je stále ještě 

ve hře varianta, že by byly týdně lekce dvě, jedna „klidnější“ a jedna „živější“. Já jsem této variantě nakloněn, 

ale vše ve finále záleží na domluvě účastníků se samotnou lektorkou. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Sportovní hala v Horšicích 

Po namontování akustických panelů pod 

strop sportovní haly v Horšicích došlo na 

konci prázdnin i k montáži designových akustických 

panelů i na stěnu, která se nejvíce podílela na nežá-

doucí ozvěně. Cena této druhé fáze řešení akustiky 

v hale se i díky montáži ve vlastní režii uskutečnila 

za téměř polovinu původně očekávané částky.  

Nyní již akustika v hale je na skvělé úrovni a dorozu-

mívat se mezi sebou není problém, ani když je pří-

tomný větší počet lidí. I proto bychom chtěli, aby se 

hala využívala co nejvíce. 

V současné době probíhají v hale tři pravidelné akce: 

• Jóga pro všechny … každé pondělí od 18 hodin pod vedením Hany Langové 

• Kroužek stolního tenisu … každou středu od 17 hodin pod vedením Dana Havlíčka 

• Horšické zumbování … každý čtvrtek od 17 hodin pod vedením Kristý Lorencové 

Chtěl bych zde upozornit, že může v jednotlivých týdnech docházet ke změnám, lekce mohou například z dů-

vodu nemoci lektorky odpadnout nebo být přesunuty. Tyto změny se objeví na webu obce v aktualitách a 

budou rozeslány všem, kdo jsou přihlášení k jejich odběru. Rozhlasem tyto změny budeme hlásit pouze tehdy, 

pokud by k nim došlo týž den, kdy se má akce uskutečnit. Doporučuji tedy všem se přihlásit k odběru aktualit 

prostřednictvím formuláře na webu obce, budete tak mít k dispozici všechny novinky z obce. 

V každém případě týdenní kapacita haly zdaleka není využita, podobné pravidelné setkávání občanů je určitě 

velkým přínosem, a proto kdyby měl někdo nápad na další využití nebo by chtěl sám pořádat nějakou pravi-

delnou sportovní akci, určitě se ozvěte. 

 Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Rozlučka s prázdninami 

V sobotu, 31.8.2019, jsme se opět setkali a hřišti v Horšicích u příležitosti již tradičního „Rozlou-

čení s prázdninami“. I když se ozývalo pár hlasů, které už tuto akci nechtělo dále podpořit svojí 

pomocí, my jsme se nenechali odradit a vše uspořádali sami, jako dobrovolníci a soukromé osoby, jen ve spo-

lupráci s Obcí Horšice, která vše, co se týkalo dětí, zasponzorovala zvlášť určenou dotací tímto směrem. Jeli-

kož počasí bylo dopředu objednané, trou-

fám si hrdě říci, že i v tak malém příprav-

ném týmu se nám vše zdařilo na 1*. Užili 

jsme si to jak my, dospělí, tak i děti. Při 

vtipných soutěžích, u kterých spolupracují 

rodiče i prarodiče, nebylo o legraci nouze, 

závěrečné hromadné vypouštění balónků s 

heliem a se vzkazy sluníčku, taktéž dová-

dění v bílé pěně, jen úžasně završilo krásné 

odpoledne. O tom, že se akce líbila a zda-

řila, svědčila jak děkování rodičů při od-

chodu z hřiště, tak další přicházející kladné 

ohlasy. Díky tomu, že byla poměrně velká 

účast, jsme přesvědčeni, že má smysl tyto 

věci podporovat a pokračovat v nich, když se vše poctivě promyslí a důkladně připraví, vždy se dílo podaří. 

Chtěla bych velice poděkovat za finanční spolupráci Obci Horšice a panu starostovi S. Dobrému v ochotě jít 

touto cestou dál, dále týmu dobrovolníků, bez kterých by to už vážně nešlo, jmenovitě Vladimír Náprstek, 

Karel, Jana a Kristýna Altmanovi, Radek Vlček, Vendula Bělová, Daniel Havlíček a moje maličkost, za při-

spění na rautový stůl mimo zmiňovaných ještě 

patří dík Vendy Vránkové a p. Jarmile Va-

chovcové. Výtěžek z dobrovolného vstupného 

a občerstvení činil 3761,-kč, zůstatek z minu-

lých akcí 1393,-kč, tudíž máme 5154,-kč, 

které použijeme do budoucna. Určitě ne-

chceme tímto počinem končit, naopak, máme 

v hlavě další aktivity, ať už pro děti, nebo další 

věkové kategorie, chtěli bychom uspořádat 

bál v místní sportovní hale, uvažujeme o růz-

ných výletech či návštěvách výstav či ve-

letrhů, aby si každý přišel na své. Ale aby-

chom tyto aktivity mohli vyvíjet, je třeba za-

ložit spolek, pod jehož záštitou bychom tyto 

akce organizovali, proto kdo byste nás chtěl podpořit a pomoci, budete vítáni. Rovněž každý nápad, jak nám 

tady v Horšicích ten společenský život udělat co nejaktivnější. Když to jde jinde, musí to přece jít i tady u nás, 

jen chtít a nepřivírat oči :-) Mějte se krásně,  

Informace z obecního úřadu 

V neděli 13. října 

od 10 hodin bude 

v režii SDH Horšice probíhat 

sběr železného šrotu. 

 

Koncem října proběhne sběr 

nebezpečného odpadu opět 

před starou hasičskou zbrojnicí 

na návsi v Horšicích. Přesný 

termín bude upřesněn před sbě-

rem. 

O víkendu 5. a 6. října bude pro 

občany přistaven kontejner na 

nadměrný odpad na návsi 

v Horšicích. 

 

V sobotu 9. listopadu v 17 ho-

din vyrazí od bytovek v Horši-

cích tradiční lampiónový prů-

vod organizovaný SDH Hor-

šice. 

 

V sobotu 12. října od 10 hodin 

bude v prostorách nové hasič-

ské zbrojnice na návsi v Horši-

cích přítomná veterinářka 

MVDr. Rybárová, která pro zá-

jemce provede čipování psů. 

Cena jednoho čipu je 500 Kč. 

 
OÚ 

 

 

Pavlína Jeníčková 
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Slavnostní zahájení školního roku 2019/ 2020 

Jak to uteklo? To určitě všichni potvrdí, 

že se prázdniny přehouply a my už opět 

musíme do školy, abychom načerpaly nějaké vědo-

mosti. První školní den jsme díky nevlídnému počasí 

zahájili v prostorách tělocvičny. Přivítali jsme p. sta-

rostu OÚ Horšice Ing. S. Dobrého a p. starostu OÚ 

Dolce M. Mráze, dále nové p. učitelky Mgr. Janu 

Richterovou a Kristýnu Lorencovou a p. vychovatelku 

M. Mukanovou. A pak už přišli na řadu naší nejmladší 

prvňáčci. Mezi nimi Markétka Loudová, Hyneček 

Krejčí, Tomášek Hrubý, Gabík Ott a Štěpánek Bäuml, 

kteří byli ošerpováni a dostali sladkou odměnku. Dále 

jsme přivítali nového žáka do 5. ročníku Honzíka 

Arona. 

Přeji všem prvňáčkům, ale i těm starším žákům školní 

rok 2019/ 2020 plný nových zážitků, informací, které obohatí jejich obzor a samozřejmě co nejvíce jedniček. 

Jana Tolarová 
ředitelka ZŠ 

Ukliďme Horšice a blízké okolí (podruhé) 

Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, ke které jsme se přidali jako obec již na jaře, má v průběhu 

roku dva termíny konání. Rozhodli jsme se, že po jarním úspěchu, se připojíme i k podzimnímu 

termínu. Proto se v sobotu 21. září sešli občané, kteří se chtějí aktivně podílet na zlepšování prostředí, ve 

kterém žijí. Stejně jako na jaře byla akce zahájena v devět hodin ráno za velmi chladného počasí, které se ale 

naštěstí rychle oteplilo díky vytrvale hřejícímu sluníčku, jež nás zřejmě chtělo podpořit v našem konání. Účast-

níků se napodruhé sešlo o poznání méně, ale 

možná i proto vše probíhalo spíše v rodinné at-

mosféře. 

Ukázalo se, že jarní akce měla zřejmě nejen 

praktický efekt ale i psychologický, a tak jsme 

procházeli obcí, která byla na mnoha místech 

již velmi pěkně uklizená a bez nepořádku nebo 

odpadků. Účastníci, kteří se nechtěli vrátit 

s prázdnou, se museli pouštět i do těžko pří-

stupných míst, kam na jaře nebylo potřeba se 

drát, protože o odpadky nebyla nouze. Nako-

nec se ze všech tří lokalit nasbíralo přes deset 

pytlů směsného odpadu, které byly naházeny 

do speciálně připraveného kontejneru, a 4 pytle 

plastů, jež se vešly do kontejnerů trvale umís-

těných na návsi. 

Na závěr jsme si opět opekli špekáčky na grilu 

zapůjčeném od SDH Horšice, ten jsme zajedli chlebem, který pro nás připravil Martin z hospody, a přemýšleli 

jsme o tom, že na jaře bychom mohli celou akci směřovat na okraje blízkých lesů, které jsou některými krát-

kozrace uvažujícími občany používány jako příruční skládky. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili jak přímo při úklidu, tak při přípravě, a věřím, že na jaře 

se znovu sejdou všichni, kterým stav našich obcí není lhostejný. 

 

 

 

 

Občasník Horšicko 
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