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Slovo starosty úvodem
Vážení a milí čtenáři Občasníku Horšicko!
Začínat tím, že se nachyluje tento rok ke svému
konci, připadá mi přinejmenším dětinské, protože
kalendář známe každý a sledujeme ho denně.
Proto mi dovolte trochu realistický pohled na svět
kolem nás, alespoň v tom malém měřítku Horšic
a okolí. Veřejnost sleduje dění v obci s jistou
dávkou optimismu i skepse, s obavami a nadějí.
Nevyhýbá se kritickým slovům na adresu
zastupitelstva a to je dobře! Jinak bychom si také
mohli myslet, že vše děláme bezchybně. Každá
oprávněná kritika je jakýmsi hnacím motorem pro
další činnost a směřuje k vůli, napříště se
vyvarovat chyb. Navazuji tímto na kritiku týkající
se dlouhodobého problému s odstraněním
autovraku u bytovek. Pro informaci - bylo
postupováno tak, jak zákon vyžadoval - výzva
majiteli, kterého neznáme - proto tedy veřejnou
vyhláškou, označení vozidla s výzvou k
odstranění, dodržení předepsaných lhůt,
vyhledávání firmy, která provede likvidaci
autovraku pokud možno lacino i odvozem, atd.
Konečně se podařilo následující řešení -
autovrak byl dočasně odstraněn z parkoviště u
bytovek a převezen na obecní pozemek u bývalé
požární nádrže. Důvodů je hned několik. Firma
ze Strašic, okr.Rokycany, která provede odvoz a
likvidaci zdarma, potřebuje pro naložení
autovraku manipulační prostor, který ovšem
nezaručují zaparkovaná auta v těsné blízkosti
vraku u bytovek. Za druhé se ihned vytvořilo
volné parkovací místo před bytovkami. Za další -
na louce je dostatek místa pro nakládku vraku
kdykoliv, takže si firma může přijet jakmile se
bude pohybovat na trase v okolí Horšic. Dalším
objektem v majetku obce, který se podrobil
veřejné kritice byla generální rekonstrukce
čistírny odpadních vod pod bytovkami. Bylo by
dobré vědět, že některé akce jsou termínované,
jiné termínované nejsou, na některé jsou dotace,
na jiné nejsou atd. S tím také souvisí zvolený
postup rekonstrukce, který byl konzultován s
prováděcí firmou KAV Starý Plzenec. Důležité je,
že jsme akci zdařile dokončili a ČOV je v
plánovaném termínu uvedena do provozu.
Bohužel, ve finále se toto dotkne platby za

stočné, neboli - ten, kdo je na ČOV napojený,
musí počítat s tím, že za její užívání bude také
povinen platit. Nastane zde další věc, kterou až
dosud nájemníci bytů a připojení vlastníci
rodinných domků v Horšicích neznali. Bude to
také podrobeno kritice?! Samozřejmě, že ano'
Ale než se vlna kritiky spustí, bylo by dobré
vědět, jak to funguje jinde. Vím dobře, že na
úpravu veřejného prostranství mezi pomníkem a
hřbitovem nedošlo. To ovšem neznamená, že
tento problém nebude řešen. Dosavadní terénní
závodiště našich dětských cyklistů bude
samozřejmě zlikvidováno a na úpravu
prostranství dojde na jaře příštího roku. Dalo by
se zde hovořit také o komunikacích, o nepořádku
atd. Ale není účelem tohoto úvodníku, stále a
donekonečna opakovat problematické oblasti
života v obcích. Je na místě tyto věci postupně
řešit a zabývat se zejména těmi záležitostmi,
které vedou dále k rozkvětu a zvelebení obcí.
Zastupitelstvo Obce Horšice bude v nejbližší
době schvalovat plán činnosti na rok 2012 a s tím
související finanční rozpočet. Jak je všeobecně
známo, finanční prostředky pro obce v ČR mají
být pokráceny a to se nutně odrazí i na
realizačních možnostech zejména obcí malých.
Rezervy se jistě hledaní snáze v rozpočtech
stamilionů u velkých měst, nežli v těch několika,
které malým obcím z rozpočtového určení daní
stát přidělí. Závěrem děkuji všem, kteří se podíleli
na pracích souvisejících s rekonstrukcí ČOV,
zejména panu Petru Raušovi, Pavlu Vachovcovi,
Františku Benešovi ml., Jaroslavu Boříkovi z
Újezda i panu Stanislavu Řezankovi, který
připravil materiál na krov stavby ve velmi krátké
dodací lhůtě i zednické firmě pana Josefa
Bultase za mimořádně rychlou výstavbu
betonové nástavby. Všem spoluobčanům
přeji hezké a příjemné prožití letošních
vánočních svátků a do r. 2012 pevné
zdraví a pohody, životního optimismu a v
neposlední řadě onu vždy potřebnou
dávku štěstíčka.

Váš starosta MirČepický



Kde je ta Obec Horšice ???

Každý z nás ví, kde jsou velká města jako
Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice a
další. Když se pohybujete mezi lidmi dále od
domova, přesvědčíte se záhy, že těch, kteří
by věděli, kde leží např. Přeštice, je
poněkud méně, než těch, kteří ví např. o
Nepomuku. Návodem k přiblížení našeho
regionálního střediska bývá konstatování, že
zde býval podnik Prefa, známý výrobou
panelových bloků, bytových jader atd. Pokud
hovoříte s lidmi ze zemědělství, napomůže
vám konstatování, že přece nejznámější
jsou přeštická černostrakatá prasata. Aha,
tak to už jsme doma - je to na trase Plzeň a
Klatovy! Mluvíte-Ii s osobou zaměřenou na
sport - dá se použít taková klička o české
národní házené, v jiném případě zmíníte
mažoretky a několikaletá mistrovství konaná
právě v Přešticích, pamětníkům napoví
zmínka o mecenáši Hlávkovi, hospodě U
Brčků apod. Přeštice bezesporu také
reprezentuje Lidová škola umění a její
orchestr, který účinkuje i ve vzdálených
místech, např. ve Zbirohu, na Zbraslavi u
Prahy atd. A kde jsou Horšice? Tak to je
pro mnohé lidi úplný oříšek. Poplést si

Horšice a Hoštice, nebo dokonce i
Horušany, to není až takovou výjimečností.
Hoštice u Volyně, tak to už zná snad i malé
dítě - přece - tam je stodola Michala
Tučného - festival country muziky. A je tam
také JZD, kde se natáčela filmová trilogie
režiséra pana Zdeňka Trošky - ano - tak to
je nezaměnitelné. Jsou ale zaměnitelné za
název Šumavské Hoštice (u Vimperka),
Velké Hoštice, Střelské Hoštice atd. obec
Horšice existuje pouze jedna jediná! A jak
se o té naší malé vesničce lidé dovídají?
Samozřejmě, že různým způsobem - z
internetu, z evidencí a statistik, z vyprávění,
od našich rodáků, kteří se odstěhovali třeba
i daleko odtud. U Strakonic je vesnička
Jáma. O té snad kromě tamních rodáků,
krajanů a statistiků také nikdo nevěděl. Až
do té doby, než se objevila malá kapela
Doubravanka z Jámy. To, že vesnička
Kejnice leží mezi městy Sušice a Strakonice
ví ten, kdo se zajímá o to, odkud je Malá
muzika Nauše Pepíka. A tak mi prosím
promiňte, že díky současné popularitě
Myslivecké kapely Atlas, budou lidé také
vědět to, kde leží obec Horšice

. Miroslav Cepický
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RozsvěcovánÍ stromečku v Újezdě .
V sobotu 3.12.v pět hodin jsme se sešli opět po roce na rozsvěcování vánočního stromečku v Ujezdě
na návsi. Sešlo se nás asi dvacet. Místní hasiči si pro nás připravili občerstvení - pro dospělé výborný
svařák a pro děti měli připravený čaj. Potom už jsme jenom čekali, jestli se náš stromeček opět
rozsvítí. 3,2, I .. Svítí! Letos byly i prskavky. Chvíli jsme si ještě povídali a kochali se předvánoční
atmosférou. Nakonec jsme se všichni rozloučili a někteří odešli domů a zbytek se vypravil do
hospůdky "Na Kanárek", kde se děti scházely na mikulášskou besídku, která začínala v šest .hodin.
Děti navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Byly všechny statečné a moc hezky zazpívaly nebo zarecitovaly
básničku a za to dostaly od Mikuláše balíček plný sladkostí, bez uhlí a brambor, protože prý byly celý
rok hodné.Celý podvečer byl příjemný a budeme se opět těšit za rok.

Miroslava Farkašová



Kdo má zájem na ničení školní budovy???

Neuplynuly ani dva měsíce od počátku
nového školního roku a kdosi, buď z obce,
či okolí nebo snad odněkud z dáli, nám
připravil opět nepříjemné překvapení. Již
během prázdnin došlo k poničení nového
okna v dolním patře budovy pravděpodobně
kamenem, v měsíci říjnu pak k poničení
druhého okna, tentokrát v horním patře
budovy. Na základě oznámení na Policii ČR
bylo zahájeno vyšetřování, které ještě stále
probíhá, a bylo konstatováno, že ke zničení
došlo buď pomocí praku s poměrně velkým
kamenem nebo zbraní. Na základě
znaleckého posudku bude určena škoda na
majetku obce, jelikož obec je majitelem
budovy.

Naskýtá se tedy otázka. Kdo má zájem na
neustálé devastaci nejen budovy školy a
jejího okolí, ale i ničení na místním hřbitově,
před budovou obecního úřadu nebo v okolí
obce? Češi vždy byli ve světě uznáváni za
kultivovaný národ, který si váží hodnot a

tradic, které tu zanechali naši předkové, ale
mnohé skutky nasvědčují, že už dávno tomu
tak není.

Ti, kteří se na devastaci podílejí, asi vědí,
že pokud nejsou plnoletí, až tak moc jim
nehrozí.

Apeluji na rodiče nejen našich žáků.
Kontrolujte své děti, kde a s kým se
scházejí, co ve volném čase dělaji.
Zaměstnejte je domácími povinnostmi,
tak jako tomu bylo v rodinách dřive.
Základem pro výchovu slušného člověka
je vždy rodina, která má stále
nezastupitelné místo, škola samozřejmě
také kromě výuky vychovává, ale bez úzké
spolupráce s rodinou je jakákoli její snaha
zbytečná. Vyšetřování není ještě u konce, a
pokud se viník či viníci najdou, měli by si
uvědomit, že kromě poškození budovy
mohlo dojít i ke zranění některého z dětí či
dospělých.

Mgr. Pavla Nohavcová ředitelka školy

D RA KlAD ~-~
Ve čtvrtek 13.10.2011 jsme se v

odpoledních hodinách odebrali na
Hůrku, kde každým rokem pořádá naše
mateřská škola Drakiádu. Počasí nám v
letošním roce celkem přálo, sešli jsme
se i v hojném počtu, a tak nebránilo nic
tomu, abychom vyslali draky do oblak.
Někomu se dařilo více, někomu méně,
ale i přesto si všechny děti zasloužily
sladkou odměnu. Na závěr jsme se
společně vyfotografovali a dali "ahoj"
dalšímu ročníku naší tradiční Drakiády.

Dana Řihošková

HALLOWEN 2011
V úterý 1.11.2011 jsme se ve školní družině opět po roce přestrojili do kostýmů čarodějnic,
upírů, pavouků, duchů a dýní, abychom společně oslavili svátek ,HALLOWEN. Nejdř~~:, si
všichni vylosovali od čarodějnice Skodolibky lístek, kde bylo napsano, co se komu v PrlStl~
roce přihodí. Potom se žáci v maskách představili a předvedli ~vá kouzla a vvyst?upe~l:
Nakonec si všichni hodili speciální kouzelnickou kostkou, na ktere byla pouze cerna a bila
kolečka. Komu padla bílá, bude mít celý rok štěstí, komu padla černá, bude mít smůlu. ~ako
nejpovedenější masky jsme vyhodnotili Ivanku Bělovou - upíří k~~žnu, v,?alibork~ Hlavateh~. ~
hrabě Drákulu Pét'u Rauše- kostlivce a Marušku Smolovou - dýni. Naši oslavu Jsme ukončili
průvodem po ~si. Sy/va Seideng/anzová



SOUTĚŽ o n e j krá s něj š í obr á ze k

Umístění dívky: Nejlepši kresba zvířete
1* Simča Macháčková

Eli Bláhová
2* Majda Benešová

Bára Bečvářová
3* Michalka Muková
Zvláštní cenu získala p. družinářka Sylva Seidenglanzová

Nejlepši kresba auta
Umístění hoši:
1* Domík Trhlík
2* Filip Hodan
3* Hynek Dražský

Tuto soutěž si pro děti připravili Filda Lehr a Dája Hlavatý,
kteří též obdrželi pochvalu. Děkujeme

Sci - fi soutěž - O n e j str a š i d e I něj
š í m a s k u na Hallowen

1. - Ivanka Bělová
2. - Terezka Vondrovicová
3. - Michalka Muková

Soutěž organizovali :Daneček Křížek, Majda Benešová,
Elinka Bláhová, Vojtík Bořík a Máťa Tolar. Vyhodnocení
provedli i s předáváním diplomů. Za přípravu této
soutěže žáci obdrželi též pochva ly. Děkujeme
Jana Tolarová

Jana Tolarová

Sbírka CPK - CHRPA
V mesici njnu a listopadu v naší škole opět však musel korunky vybrat ze své kasičky,
proběhla sbírka na podporu výcviku koní pro protože je to již několik let náš zvyk. Myslím, že
ústavy a léčebny v celé České republice s tentokrát se dětem suvenýr moc líbil a na sbírku
názvem CHRPA. Děti si mohly koupit za 25,-Kč jsme přispěli 677 korunami, a to je určitě velmi
hopíka s koníkem a tím na tuto organizaci pěkná částka. Poděkování patří všem, kteří
přispěly. Každý, kdo si chtěl hopíka koupit si přispěli.

Jana To/arová

Návštěva myslivce v naší školce
K podzimu patří v naší školce vycházky do lesa, sběr žaludů a
kaštanů pro zvířátka na zimu, povídání o zvířátkách a
poznávání lesních stromů. Na zakončení tohoto tématu jsme si
pozvali pana Kasla z mysliveckého sdružení Diana Horšice.
Přišel dětem povídat o lese, lesních zvířatech a jiných
zajímavostech. Přinesl jim ukázat vábničku, flintu i paroží. Na
závěr děti za spolupráci odměnil malou sladkostí. Vyprávění
bylo poučné a budeme se těšit zase v příštím roce.

Jarka Jeslínková



Trampoty čertíka Culínka

V úterý 8.11.2011 zavítali žáci 1. a 2. ročníku ZŠ a děti z MŠ
v dopoledních hodinách do Kulturního a komunitního centra v Přešticích,
aby zde shlédli divadelní představení Trampoty čertíka Culínka. V
pohádkovém příběhu plném pěkných písniček a vtipů prožívaly děti

osudy panovačné a mocichtivé paní Hárakšandy, chudé princezny
Amálky, ale přede-vším bojácného a ne-zkušeného čertíka Culínka,
který toužil stát se opravdovým čertem. Po překonání řady nástrah láska
a dobro nakonec zvítězily nad zlem. Paní Hárakšanda skončila v pekle.
A Culínek? Ten se proměnil v člověka a zůstal s milovanou princeznou
Amálkou.
Bezprostřední reakce dětí během představení byly důkazem, že je příběh zaujal a bavil. Tuto skutečnost
potvrdil i obrovský potlesk na závěr

Divadelní představení
Ve čtvrtek 8.11.2011 se děti z mateřské školy společně s
žáky 1. a 2. ročníku základní školy vydali na divadelní
představení "Trampoty čertíka Culínka", které se konalo v
KKC v Přešticích. Tento pohádkový příběh plný písniček a
humoru se odehrával částečně na zemi a částečně v
podzemní říši Lucifera. Celým představením nás provázeli
dva čertíci, závistivá paní Hárakšanda a hodná princezna
Amálka. A jak už to tak v pohádkách chodí, zpočátku se
děj pohádky pěkně zamotal, ale nakonec vše dobře
dopadlo ...Zlou a závistivou Hárakšandu pohltilo peklo,
čertík Culínek se proměnil v člověka a mohl s princeznou
Amálkou spravedlivě vládnout celé říši.
Celé představení se dětem velice líbilo a navodilo je tak na
přicházející čertovské období. Dana Řihošková

Poznej svého psa 1
Tak se jmenoval projekt, který jsme v rámci enviromentální výchovy zařadili do našeho vyučovacího
procesu.
Se svým psem přijela do ZŠ pracovnice výcvikového střediska, která již několik let pracuje se psy. Kromě
výcviku psů se společnost věnuje také enviromentální výchově dětí a mládeže. Zkušenosti nás utvrzují v
názoru, že zejména mladší děti nevědí, jak se správně
chovat ke psům. Z nevědomosti a nezkušenosti potom
pramení vážné úrazy. Také proto bylo dětem zábavnou
formou vysvětleno, jak se chovat ke psům, aby předcházely
zraněním, jak se mají zachovat v případě útoku, či jak
správně manipulovat se psem. Na speciálně vycvičeném
canisterapeutickém pejskovi byly simulovány různé situace.
Setkání nám všem pomohlo chápat a uvědomit si správné

chování při setkání se psem.
Jana Tolarová

Poznej svého psa 2
Naše ZŠ a MŠ byla oslovena Centrem pro výcvik psů
Alfa v Liptani s nabídkou programu "Poznej svého
psa". Této velice zajímavé přednášky jsme měli
možnost zúčastnit se v pátek 11.11.2011 v naší škole. Tento program je určen pro mateřské školy
a 1. stupeň základní školy. Dětem bylo zábavnou formou vysvětleno, jak se chovat ke psům, aby
předešly zraněním, jak se mají zachovat v případě útoku, či jak správně se psem manipulovat.
Teoretická část přednášky byla doplněna názornou ukázkou na speciálně vycvičených psech rasy
boxéra. Tento hodinový program byl pro děti velice poutavý, ale i poučný a sklidil obrovský úspěch.
Děkujeme tímto lektorce Libuši Kotkové, fence Espaně a pejskovi Sašovi.

Dana Řihošková



Školou chodil Mikuláš .....
Pátek 2. prosince byl pro naše žáky dnem neobvyklým. Čekal na ně projekt Mikulášské rozjímání,
ale také překvapení. Skolou chodil Mikuláš s anděly a čerty. Z některých čertů šel opravdu strach,
ale pokud žák řekl nějakou hezkou básničku či zazpíval písničku, čerti se zklidnili a Mikuláš mohl
všem žákům předat balíčky plné sladkostí. I po odchodu této vzácné návštěvy byla v některých
malá dušička - snad aby se nevrátili. ...Tuto tradiční mikulášskou nadílku můžeme pořádat každý
rok díky finančním darům rodičů, za které zakoupíme pro děti ovoce a sladkosti, jak to na
Mikuláše bývá. Pavla Nohavcová

Vánoční koledy
V době předvánoční jsme s naší školkou navštívili sboru Skalka pod vedením Mgr.vlaďky Strakové.
ZŠ Na Jordáně. Byli jsme pozváni na koncert Bylo to příjemně strávené dopoledne, kdy si děti
vánočních koled v podání dětského pěveckého spol se b v I . v. k I du s orem prozpevova y vanocm oe y.

Jarka Jeslínková

Čekali jsme návštěvu,
Měsíc prosinec jsme v naší školce začali povídáním o blížící se návštěvě z pekla. Hráli jsme si na

čerty, kreslili je, povídali si o nich,
O jak se jim žije v pekle a nechyběly

ani různé čertovské hry. Jenomže
O děti mají raději ty hodnější

postavičky, a tak jsme čerty
opustili a začali vyrábět raději
andílky. Těm se lesknou šaty,
mají na hlavě krásnou zlatou
hvězdu a rozdávají dětem
dárečky. Ale návštěva z pekla nás
stejně neminula. V pátek zadrnčel
ve školce řetěz, někdo zabušil na
dveře a do třídy se přihnali čerti s
Mikulášem a krásnými anděly.
Děti se jen trochu bály. Přednesly
básničku, kterou pilně trénovaly,
zazpívaly písničku a od Mikuláše
dostaly malý balíček. Na závěr
nesmělo chybět společné foto.

Všichni jsme rádi, že jsme návštěvu přečkali a teď se už můžeme těšit na příchod Ježíška.
Jarka Jeslínková

Vánoční posezení v mateřské škole
Přišel čas, na který se těší všechny děti -
nastal čas vánoční. V naší školce jsme se na
Vánoce chystali s příchodem adventu. Uklízeli
jsme hračky, vyzdobili všechny prostory školky,
vyráběli jsme ozdobičky, stromečky, přáníčka i
dárečky. Prožívali jsme adventní atmosféru
plnými doušky a užívali si čas při očekávání
Ježíškova přichodu. V úterý 13.12.2011 jsme
se společně s dětmi, rodiči i prarodiči sešli ve
školce u vánočního stromku, kde děti

předvedly, co pečlivě nacvičily. Zatančily
taneček, přednesly básně a zazpívaly vánoční
koledy. Pak už zazvonil zvoneček a přišel
Ježíšek s dárky. Školkou se nesla příjemná
vánoční nálada za zvuku koled, vůně
vánočního cukroví, které nám maminky upekly
a hlavně dětská radost a rozzářená očka dětí.
Chtěly bychom popřát všem klidné, ničím
nerušené vánoční svátky a v novém roce hodně
zdraví, štěstí a pohody.

Učitelky MŠ - Jarka a Dana



Horšický babyboorn .....
....Za posledních 10 let byl přírůstek nově narozených maxiInálně 6 dětí (r.2008),ale
byly i "hubené roky", kdy jsme zapsali do evidence obyvatel pouze 2 miminka
(r.2009). Je proto na místě oznámit příjemnou zprávu, že v roce letošním přivitala
ObecHoršice finančním darem 1000,-Kč každé ze *z a tím 7 dětí -
23.3. * Lucii Rajtmajerovou
29.5. *Jiřího Loudu
31.5. * Pavlu Dobrou
28.9. *Nelu Vachovcovou
11.11. * Lauru Rydzovou
22.11 * Adélu Bradovou
27.11. *Stanislava Košňara

Všem novým občánkůrn přejeme hodně štěstí a zdraví

(fJ ~Q ~.

Zemřel občan, pan Václav Havel
Vážení čtenáři! Těsně před uplynulé období také celou řadou kritických připomínek a

uzávěrkou tohoto vydání názorů. Dokonce právem, protože se mj., dopustil také
Občasníku Horšicko, došlo jistých přehmatů. Nebudu je vyjmenovávat - každý ze
k události, o níž informovala čtenářů ví své a umí si udělat svůj názor. Ano, byl - dejme
media snad celého světa. tomu - jako jeden z nás, ale na rozdíl od nás povýšený do
Dne 18. prosince zemřel funkce hlavy státu a od takových se očekává daleko více.
bývalý prezident České Mají kolem sebe celou řadu rádců, analytiků, našeptávačů
republiky pan Václav Havel, atd. Také samozřejmě pochlebovačů, především z galerie
na své rekreační chalupě "Na těch, jimž vykonal medvědí službu. A jak víme, nikdy by se
hrádečku" na Trutnovsku. nic nemělo jíst tak horké, jak se to právě uvařilo. A proto
Samozřejmě, i nám je líto, že bych se nerad mýlil v tom, že ona pravda a láska nebyla a
tento člověk odchází, ale není nikdy tak ryzí, jak by se rádo očekávalo a že teprve čas
zároveň se nám vybavuje rozváže jazyky kritikům a historikům k vyslovení
spousta veci, o kterých střízlivějšího pohledu na tohoto vysněného genia naší doby.
v souvislosti s ním a touto Už jenom proto, že "není člověk ten, který by se zachoval
smutnou událostí media lidem všem". A jako je to s každým člověkem - někomu
mlčí. Zkusme se na vše zůstane zapsaný v srdci, někomu jen v paměti, jiný raději
podívat s trochou oné pravdy zapomene. Ostatně - jak v tomto našem svobodném státě - a
a lásky, která by měla zejména v posledních létech - vítězí pravda a láska nad lží a
zvítězit nad lží a nenávistí. nenávistí? - to sledujeme v oněch shora zmiňovaných
Představitel listopadového mediích každodenně. Skutečně!? O mně je všeobecně
převratu ve společnosti v známo, že jsem mj. také smutečním řečníkem při pohřebních
roku 1989, nositel odznaku aktech. A nejenom já - zpravidla všichni řečníci i církevní
bojovníka za svobodu atd. hodnostáři končívají slovy - Odpočinutí na věčnosti, budiž
nyní v euforii části národa mu lehkým, klidným a nerušeným spánkem!
oplakávaný a opěvovaný Přejme to i našemu exprezidentovi panu Václavu Havlovi.
obdobně jako před 21 roky, Čest jeho světlé památce!
prošel u jiné části národa za Miroslav Čepický
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STOPOVANÁ
Dne 23.září a 30.září jsme si ve ŠD zahráli stopovanou. Hráli jsme ji dvakrát pro to, že žáci
ze čtvrtého a pátého ročníku se předháněli, kdo tuto hru lépe zorganizuje. V pátek 23.září
značili fábory a připravili úkoly Martin Tolar( Matoli) a Vojtěch Bořík( Kulich). O týden později
v pondělí 30.září cestu značili Dan Křížek a Hynek Dražský. I když obě hry vedly jinou
cestou, cíl byl pokaždé stejný- poklad i organizátoři byli schovaní v lese u pomníčku směrem
k Luhu. Při hodnocení jsme uznali, že za přípravu obou her si žáci zaslouží pochval u a
odměnu. Oba dva dny nám počasí velmi přálo, krásně svítilo slunce a tak jsme si
stopovanou super užili.

Sylva Seidenglanzová
Píšfalka pískala, trestné body lítaly

Ve středu 5. 10. 2011 opět ožilo dopravní hřiště v Blovicích. Naše
škola se vydala na nejoblíbenější cestu do Blovic na dopravní
hřiště. Tady si děti mohly vyzkoušet jízdu na kole či koloběžce, ale
také správnou chůzi chodců. Starší ročníky už měly jízdu mnohem
obtížnější, protože pan instruktor dohlížel na správnost a
dodržování pravidel. Pokud někdo porušil pravidla provozu,
okamžitě zapískal a žák získal trestný bod. Nejen tato jízda byla
pro mnohé problematická, ale i testy, které poté plnily s paní
instruktorkou. Někteří už získali v loňském roce řidičský průkaz
cyklisty, ale jiní neměli štěstí ani tentokrát. Určitě to zvládnou na
jaře. Strašně se bavili i ti mladší, kteří byli možná i zdatnější v jízdě
na kole. Samozřejmě, že se párkrát objevila i slzička, když někdo
spadl z kola, ale všichni jsme se v pořádku vrátili do školy. Všem
se tento den moc líbil a těší se už na jaro.

Jana Tolarová tý. uč. 4. a 5. roč.

Písničky z pohádek
Ve čtvrtek 6.10.2011 jsme společně s dětmi z mateřské školy u nás uvítali jihočeského

hudebníka Petra Tomana, který k nám přijel s pořadem Písničky z pohádek.
Během jeho vystoupení zaznělo mnoho dobře známých písní jako např. Statistika, Dělání,

Není nutno, Mašinka, Voda živá. Žáci se při nich nestali jen pasivními posluchači. Cílem
Petra Tomana totiž bylo, aby si s ním společně prozpěvovali, doprovázeli písničky hrou na
rytmické nástroje - bubínky, tamburíny a rumba koule nebo jen tak tleskáním do rytmu. Po
překonání počátečního ostychu se mnozí zapojili i do tance. V improvizované SUPER STAR
mohly děti předvést své pěvecké umění a vyzkoušet si zpěv do mikrofonu. Nejodvážnější
byla děvčata, která se nebála vystoupit sólo i v duetu. Čest kluků zachraňoval malý Honzík
Náprstek z mateřské školy s písničkou Pod naším okýnkem. Žáci 4. a 5. ročníku se nakonec
přece jen vzmužili a sborově zazpívali Na tom bošileckým mostku, za což byli ostatními
odměněni bouřlivým potleskem. Neméně velký potlesk po právu sklidil i tvůrce celého
pořadu. Blanka Velkoborská

Lesní sportovkyáda
Dne 14. října jsme si ve školní družině uspořádali soutěž, kterou jsme nazvali "lesní sportovkyáda".Po
obědě jsme vyšli do lesa, kde starší žáci - Vojtěch Bořík a Daniel Křížek připravili stanoviště a
pomůcky potřebné k soutěžení. Mladší žáci z prvního až třetího ročníku pak soutěžili v těchto
disciplinách: na prvním stanovišti měli za úkol trefit se šiškou do stromu, na druhém stanovišti měli
přeskočit potok, třetím úkolem bylo odnášení šišek na určené místo, a naposled se měli trefit opět
šiškou do určeného prostoru. Nakonec jsme si všichni zahráli schovávanou, za kterou žáci také získali
body podle toho, jak byli ve schovávání šikovní. Tuto soutěž vyhrál Zdenda Štengl s 26 body, na
druhém místě skončila Michalka Muková s 25body a třetí se umístili Péťa Rauš a Natálka Gočeva
shodně s 23 body. Ve škole proběhlo vyhodnocení soutěže, rozdání odměn a také pomocníci Vojtěch
a Dan byli pochváleni za pomoc při přípravě a bodování soutěžících.

Sylva Seidenglanzová


