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Slovo starosty úvodem
"Tak nám to začalo" - řekli si prvního září
děti, rodiče i pedagogický sbor a
zaměstnanci v horšické škole. Prázdniny si
každý užil podle svého a pro načerpání sil
bylo i příjemné letní počasí. Byl jsem
přítomen zahajovacího ceremoniálu i
přivítání nových prvňáčků a nové paní
učitelky Kateřiny Uhlíkové. Změny doznala i
zaměstnanecká část naší školy a MŠ, resp.
kuchyně a úklid, kde po prázdninách nastou-
pila paní Pavlína Jeníčková. Musím říci, že
mně jako představitele obce a zřizovatele
této neziskové organizace zamrzelo, že
jsem se o ukončení pracovního poměru paní
učitelky Blanky Velkoborské a vedoucí
školní jídelny a uklízečky v jedné osobě paní
Markéty Fišákové dověděl až z oficiálního
dopisu ředitelky školy, který jsem obdržel
v prvním prázdninovém týdnu. Tím jsem byl
vlastně postaven do pozice, ze které jsem
nemohl oběma ani poděkovat za dosavadní
práci, aniž bych se případně zajímal o
důvody, které je k odchodu z naší školy
přiměly. Přesto, pokud se jim tyto noviny
dostanou do ruky, ať si přečtou, že s jejich
prací byl starosta obce spokojený, touto
cestou jim dodatečně a veřejně děkuje a
přeje jim na novém působišti hodně
spokojenosti. Také nově nastoupivším
zaměstnancům přeji, aby se jim v horšické
škole a jejím pracovním kolektivu líbilo, a
aby práce s dětmi a mládeží byla pro ně
více motivující, než vyčerpávající. Původně
jsem chtěl také reagovat na prázdninovou
činnost našich hasičů - jak v Újezdě tak i
v Horšicích a měl jsem v úmyslu nešetřit
pochvalným slovem. Je ale nutné podívat se
na věc trochu střízlivě a třeba i kriticky. Proto
na jedné straně chci hasičům poděkovat za
aktivity při úklidu hřiště a návsi v Horšicích a
jsem rád, že plánují další sběr železného

šrotu a vepřové hody v podzimu letošního
roku. Slíbili, že veřejnost bude včas
informována. Děkuji také hasičskému sboru
v Újezdě za zorganizování tradičního
pouťového posezení s tancem. O zábavu se
postaraly osvědčené hudební formace -
Fousband Petra Kozáka a skupina Asfalt
manželů Květoňových. Bohužel, na horšické
hasiče padá také veřejná kritika, které se ani
já z titulu funkce starosty obce vyhnout
nemohu. Požární poplach v jednu hodinu po
půlnoci dne 2.10.2013, který byl vyhlášen na
základě zjištění, že hoří soukromá
maringotka u čistírny odpadních vod,
nezvedl z lože nikoho z domácích ochránců
majetků. Hasiči z Přeštic, kteří drží služby -
byli tady coby-dup. Naši v klidu na hlas
sirény ani nezareagovali. Omluvit lze snad
starší členy SDH a logicky ty, kteří v tu dobu
nebyli doma z různých důvodů, např.
nemoci, zaměstnání apod. Ale co ti ostatní?
Trapas totiž nastal v době, kdy jsem hovořil
na místě s velitelem zásahu a on se zeptal:
.Kdepak jsou místní hasiči?" - a pokračoval
- "Musel jsem na operační středisko
nahlásit, že tady nejsou." Argumentoval tím,
že požární poplach byl vyhlášený sirénou a
basta! Pokrčil jsem rameny a konstatoval, že
je nás (členů SDH Horšice) na místě několik,
ale zatím bez techniky. Zda budou
požadovat např. hlídání požářiště po jejich
odjezdu apod. Nakonec toho nebylo
zapotřebí, ale z hlediska osobního přístupu
členů SDH k vyhlášení požárního poplachu
to bylo prostě fiasko. Alespoň, že byl
přítomný starosta hasičů pan Josef
Bělohlavý, který by v případě naléhavé
potřeby zburcoval ostatní členy SDH.
Očekávám, že se tímto případem bude
zabývat výbor a následně i členská chůze
SDH. Že by mělo dojít k potřebné nápravě,
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to je nasnadě! Dalo by se také znovu a
opětovně hovořit o pořádku a o mládeži. Ale
- milí čtenáři -nebylo by to mlácení prázdné
slámy? Uznejte sami. Kolik slov se minulo
účinkem. A proč vlastně před několika roky
shořel seník za obcí .Na zákupech", proč
shořela teď maringotka, proč byly vypálené
zvonky na školní budově, prostřílená okna
ve škole, a letos v létě spálený plastový sud
s odpadem na sokolském hřišti a .... a .... ?!
Před závěrem úvodníku připomínám, že
přípravy na volby do Parlamentu ČR jsou

v plném proudu. U nás budou opět dva
volební okrsky - v Horšicích v budově OÚ a
v Újezdě tradičně v klubovně SDH .Na
Kanárku". Svým hlasem můžeme výsledky
voleb ovlivnit. Neúčastí ve volbách tuto
možnost ztrácíme. Jak se rozhodnete vy? Já
volit půjdu! Na úplný závěr tohoto příspěvku
chci připomenout, abyste před topnou
sezónou nezapomněli na kontrolu stavu
komínových těles. Všem čtenářům
Občasníku Horšicko přeji hezké podzimní
dny a příjemné teplo ve svých domovech

Miroslav Čepický, starosta

Občané projevují zájem o dění v obci
Podle průzkumu veřejného mínění v obci Horšice, zdá

se, že někteří občané začali projevovat nezvyklý zájem o
dění v obci. Chvalitebnými činy Sboru dobrovolných hasičů
jsou již po několikráte zavedené sběry železného šrotu,
iniciativa projevená při společné kulturní a společenské
akci dne 8. června 2013 a několikrát opakovaný úklid na
návsi a sokolském hřišti. K tomu je nutné podotknout, že
paměť neklamně připomíná řadu let předcházejících, kdy
byl v tomto ohledu jakýsi útlum. O zájmu obyvatel svědčí i
ta skutečnost, že se veřejných zasedání zastupitelstva
obce zúčastňuje celá řada občanů, jak s požadavky tak i s
dotazy na činnost zastupitelů. Je to z hlediska postoje k
věcem veřejným, přinejmenším zajímavé a nepřehlé-
dnutelné konání našich občanů. Zároveň ovšem kladně
hodnocené, protože je veřejnost neklamně a přímo
informována. Tedy za ideálního předpokladu, že zprávy,
události a informace na zasedání získané, záhy nepřekroutí
při přetlumočení dalším občanům.

Probírat věci a záležitosti obecního charakteru bylo
vždycky na programu dne. Kromě nahlížení pod pokličku
sousedovi, přemílají se i katastrofické scénáře nastavené
vlivem počasí, zprávami v televizi i novinách, drbárnou v
časopisech Blesk, Šíp, AHA jakož i houbařskou sezónou
apod. A k tomu tady máme ještě k dispozici události ve
škole, na obci atd. A právě tím žijí převážně občané
venkova a malých měst. Věci a novosti nezůstávají v
anonymitě dlouho. Ani ta novina, že kdosi rozštípal stůl a
lavičky na odpočívadle pod Henigarovem. Nebyl to kdosi,
byla to konkrétní osoba. Dostal jsem anonymní SMS
s oznámením a iniciály jednoho občana z Horšic. Nevím,
zda anonymnímu pisateli poděkovat nebo nad tím mávnout
rukou. Stejně se nikdo k barbarskému činu nepřizná. Tak
necháme lavičky i stůl poškozené, ať návštěvníci Horšic
vidí, jak si tady vážíme věcí společných a užitečných.
Odpovídám si otázkou - má vůbec smysl pokračovat v
budování hezkých a užitečných věcí nebo zařízení?
Nedopadne takhle někdy také dětské hřiště? Odpovězte si
se mnou- každý podle svého mínění. Když jsem byl minulý
týden podepisovat na KúPK smlouvu o dotaci na částečnou
úhradu nákladů na pořízení územního plánu, předběžně

jsem o různých možnostech
získání dotace na dětské
hřiště pro příští rok jednal.
Neznamená to, že budeme
v podané žádosti úspěšní,
ale rozhodně to dokumen-
tuje, že obec má zájem
takové zařízení vybudovat.
Ten koho se to nejvíce týká
- rodičů s malými dětmi -
má stále naději. Naději v
tom, že hřiště bude a že ho
nikdo nezničí.

Před koncem roku 2013
bude zastupitelstvo obce
připravovat finanční rozpo-
čet na příští rok. V něm
bude kalkulováno i s část-
kou na výstavbu dětského
hřiště, na rekonstrukce
místních komunikací, na
chod školy i údržbu veřejné
zeleně. Bylo by dobré,
kdyby mělo zastupitelstvo
podněty od veřejnosti pro
další činnost. Neznamená
to, že se na všechny návrhy
dosáhne finančně, kapaci-
tně, že budou uspokojeni
všichni. Tak to nebylo totiž
nikdy. Věci je potřebné řešit
postupně podle možností,
naléhavosti, přednostního
zájmu atd. Přeji všem čtená-
řům a občanům našich obcí
- hezké podzimní dny a
trpělivost. Ta, jak se říká,
přináší růže.

Miroslav Čepický, starosta
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Každým rokem léto končí
Mir.Čepický,3.9.2013
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-,.rOd západu po strnisti
, zafoukalo do suknic.

Nad vodou se mlha válí,
léto v srpnu letí pryč.

Každým rokem léto končí,
čas podzimní začíná.

Jak z palety listí zbarví,
shodí ti je do klína.

Ještě pár dnů vlaštovičky
zašvitoří na drátech.

Jednou ráno podivíš se,
jak sníh pokryl tašky střech.

Několik málo slov starosty SDH Horšice.
Nejprve chci jménem všech dobrovolných hasičů

v Horšicích pozdravit všechny spoluobčany z Horšic a okolí.
V úvodu se chci zmínit o sportovním hřišti zde v Horšicích.

Dne 3. 7. 2013 od 18,00 hod. se na tomto hřišti uskutečnila
brigáda na úklid. Provádělo se hrabání trávy, kterou již několik
dní před tím ruční kosou posekal pan František Šampalík.
Ostatní plochu poté posekal traktorem pan Jaroslav Kohout.
Vyhrabaná tráva se dne 3. 7. 2013 naložila a odvezla. Prostor
byl uklizen. Brigády se zúčastnili někteří členové sboru i několik
nečlenů a dále mládež do věku patnácti let. Jmenovitě se
zúčastnili já, František Šampalík, Jiří Janeček st., Miroslav Knaizl, Pavel Draksel, Josef Duchek,
Daniel Šimek, Václav Vlček st., Luboš Musil, Josef Hodan, Pavel Vránek, Filip Hodan, Radek Vlček,
Dominik Jeníček a Hynek Dražský. Protože se na hřišti stále objevuje pohozený odpad, který sem
nepatří, ale patří do odpadkového koše, umístili jsme do uklizeného prostoru dva sudy (1 ks plastový,
1 ks kovový), s nápisem "ODPAD". Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se brigády zúčastnili.

Překvapivý byl můj příchod na hřiště dne 21. 7. 2013 v 08,00 hod. ráno. Uklizený prostor se
změnil v prostor skládky, kam se vozí odpad. Nacházely se zde pohozené plastové lahve,
skleněné střepy od rozbitých pivních lahví, otevřená plechová konzerva, igelitové sáčky a papír, a
další. Z dvou sudů na odpad byl zde již jen jeden a to kovový.Druhý plastový mládež 15-ti letá a
výše, pravděpodobně spálila na ohni, neboť zde nebyl. Na vyvýšeném prostranství bylo vyhaslé
ohniště, přes které ležela kovová branka, která sloužila jako rošt na opékání masa. V ohništi ležela
cca 4m dlouhá ohořelá dřevěná kulatina, která před tím byla umístěna přes dva stromy a sloužila pro
uchycení houpačky. Několik dní poté jsme místo opět uklidili a protože byla na hřišti místy delší
tráva, provedl jsem její posekání motorovou sekačkou. Ostatní plochu většího rozměru posekal pan
Bohumil Šimandl s jeho malotraktorem. Nevěděli jsme ale, že v prostoru hřiště, kde bude sekat trávu,
leží kovový předmět o síle 4 mm a délce 1 m. Vždyť několik dní před tím byl celý prostor vyhrabán.
Tento kovový předmět způsobil na jeho malotraktoru škodu v hodnotě několik stovek korun. Jak se
drát na hřiště dostal nevím, ale s jistotou vím, že by způsobil hrajícím si dětem nemilé zranění. Jak
někdo může druhému kazit radost a potěšení.

Apeluji znovu na mládež, která na hřiště přijde, udržujte zde pořádek. Vždyť toto místo bylo
uklizené především pro vás. Ještě se chci zmínit o kovových brankách, které jsou na hřišti. Tyto
branky již delší dobu slouží mládeži jako lehátka. Opletený kovový rám , je na mnoha místech
zlomený, oka na kterých je uchycené pletivo, je roztrhané a podobně. Tyto kovové branky zhotovili
místní občané, za svoje peníze, neničme jim to.

K další práci našeho sboru. V měsíci říjnu (předpokládaný termín dne 19.10. 2013 od 10.00 hod.)
uskutečníme sběr železného šrotu. Přispějete-Ii občané, budeme rádi.

V letošním roce na jaře jsme uskutečnili zabijačkové hody. Tyto zabijačkové hody chceme
opakovat ještě v letošním roce začátkem listopadu 2013 (předpokládaný termín dne 9.11. 2013).
Obě dvě akce budou včas zveřejněny tak, aby o nich každý věděl.

Závěrem chci poděkovat všem občanům a mládeži z Horšic a okolí, kteří s námi sympatizují a
fandí nám. Věřím, že se situace na hřišti zlepší a takovéto chování mládeže se již nebude opakovat.
Navfc víme všichni, že rozdělávání ohňů hlavně v těchto měsících, je zakázané. Těším se spolu se
svými kolegy hasiči na setkání s vámi při některých dalších akcí.

Starosta SOH Horšice Josef Bě/oh/avý

Každý den je krásný jinak,
byť docela proprší.

I když je mi trochu zima,
stále dobře na duši.



ATLAS
Uplynula již hezká doba od vydání prvního .cédéčka" s nahrávkami myslivecké

kapely Atlas, známé v dalekém širokém okolí. I když se zpožděním, přesto si nemohu
odpustit několik poznámek k písničkám nejen prvního CD nahraného v roce 2011 s názvem
"Každý svůj domov má" ani k dalšímu z roku 2012 pojmenované "Máme tě rádi, písničko!"

Musím přiznat, že to byl vynikající počin této kapely, a předpokládám, že se o něj
zasloužil sám kapelník Miroslav Čepický. Již shlédnutí názvů písniček uvedených na obsahu
obalů jistě potěší každého, a jsem přesvědčen, že zejména nás "postarších" pamětníků.
Vždyť to jsou lidové melodie připomínající naše mládí, a které si každý rád nejen poslechne,
ale i zazpívá, a na své mládí rád zavzpomíná. Proto jsem si také oba díly opatřil i já pro sebe
i pro svou dceru. Poslech těchto písniček, jejich melodie i slova lahodí duši a dodávají snad
každému lepší náladu v dnešní rozhárané době. Mně ano. Mám za to, že jsou oblíbeny
nejen z uvedeného důvodu, ale i proto, že splňují tři základní kriteria pro hodnocení kvalitní
písně: melodii, harmonii a rytmus. A konečně: lidové melodie podané českou dechovkou,
važme si toho! Chtěl bych však uvést ještě jeden poznatek z prezentovaných písní. Našel
jsem v nich další klady. Písničkami se prolíná i duch vlastenecký, když opěvují některá
památná historická místa v západních Čechách. Nedá mi to, abych při této příležitosti
neztratilo těchto místech pár slov. Už třeba píseň pod názvem "Každý svůj domov má"
opěvuje několik míst v našem kraji, v západních Čechách. Je tu zmiňován m.j. Nepomuk,
jenž nám musí připomenout Zelenou Horu s Rukopisem Zelenohorským, dále řeky, vodní
hrad Švihov, ale také Rybovu vánoční mši poprvé hranou v kapli Hlávkova zámku
v Lužanech. S Janem Sladkým Kozinou v téže písni si nutně připomeneme jeho statečnost
v chodských rebeliích a jeho památný statek s pamětní síní v Chodském Újezdě. Možná, že
málokdo ví o místě jeho popravy v Plzni v areálu současného plzeňského pivovaru
Gambrinus. Zde se každoročně dne 28. Listopadu koná vzpomínková slavnost na Kozinovu
popravu. Další píseň zmiňuje i Buška z Velhartic známého z básně o jeho popíjení vína
s Karlem IV. Píseň .Nebílovský zámeček" odvádí pozornost od zámečku a láká do protější
hospůdky. Nebílovský zámeček pochází z r. 1706 a skládá se ze dvou proti sobě ležících
podkovovitých objektů. Je známý nejen muzejním inventářem, ale také koncerty uváděné
v průběhu roku ve starém renovovaném objektu. Za pozornost stojí i "v krajině lesů a strání
městečko Volyně" s kostelíkem. Taktéž "ma linecká lípa, jež provoní celičký kraj" je
v repertoáru Atlasu na CD. "Máme tě rádi, písničko" jako druhé CD upoutává pozornost písní
.Radyně, starý hrad" ke kamennému hradu, který postavil Karel IV. Sloužil jako sídlo
královského správce a jeho posádky. Hrad, původně nazývaný Karlskrone, svými
dispozicemi připomíná hrad Kašperk. Píseň "Sudslavická Husova lípa" nás uvádí do
Sudslavic v údolí řeky Volyňky. Jsou známé nalezištěm kostí zvířat ze středního paleolitu
z doby kolem 50 tisíci lety před n. I. A Husova lípa? Měří v obvodu 11 metrů. Těžko se asi
najde v Čechách ještě objemnější. Zda však už nepodlehla ohni v některém krbu jako kdysi
objemná lípa na hrázi v blízkosti horšického kostela, není mi známo. Pokud ještě existuje,
pak pravdivě píseň opěvuje starý mlýn pod sudislavskou lípou. Lípa - symbol to českého
národa, tak "ať naše lípa rozkvétá zas a zas". Ano, ať pořád! Když se dědeček v písni
"Zastav se na Výhledech" vracel z ciziny, rád se zde zastavil, aby si uvědomil "stojíš na
prahu Čech" a povzdechl si "jak je krásná česká zem". Píseň pod názvem "Zastav se na
Výhledech" nás zavádí na Chodsko. Nad Klenčím směrem k Caparticům a na Černou Řeku
jsou ve vzdálenosti 3 km od městečka Klenčí milované Baarovy Výhledy. V tomto horském
sedle střežili Chodové hranice naší vlasti, zde zapalovali signální ohně. Dnes stojí na
Výhledech Baarův pomník, téměř 14 metrů vysoký a zdaleka viditelný a naopak odtud je
vynikající výhled do širokého okolí. Sem chodíval Jindřich Šimon Baar a vodil sem své
návštěvníky. Bronzová socha spisovatelova je 3,20 m vysoká. Jejím autorem je sochař
Ladislav Šaloun. Baar z podstavce pohlíží do dálky, jeho prst spočívá na neuzavřené knize,
čímž sochař Šaloun chtěl vyjádřit myšlenku, že Baar odešel, aniž dokončil své dílo.
V samotném jeho rodišti Klenčí bylo v jeho domě zřízeno Baarovo muzeum.

Co říci závěrem? Ať písně obou CD slouží nejen k pobavení každého posluchače, ale
jsou i podnětem k návštěvám památek opěvovaných písněmi, zejména pak Chodska
s bohatou historií.

Ing. J. Pelíšek



Zahájení nového školního roku v MŠ Horšice
V letošním školním roce 2013/14 přivítáme
4 nové děti - Danečka Havlíčka z Horšic,
Lucinku Chmelovou z Újezda, Vanesku
Kreuzmanovou z Příchovic a Anetku
Mrázovou z Dolců. Celkem budeme mít 23
dětí. Po celý školní rok budeme "Poznávat
každý den něco nového". To je název našeho
Třídního vzdělávacího programu. Budeme
vnímat krásu, barevnost a rozmanitost
přírody, poznáváním rozvíjet rozumovou,
citovou a mravní stránku dítěte, vycházkami

a pohybem v terénu naplňovat poslání
tělesného rozvoje, poslechem zvuků v
přírodě rozvíjet hudební cit a výtvarná a
pracovní činnost se bude odrážet v
manipulaci s přírodninami.
Na přivítání nového školního roku 2013 -
2014 jsme se s dětmi a jejich rodiči sešli už
tradičně u táboráku ve čtvrtek 5.9.2013.
Na všechny děti se moc těší učitelky Jarka a
Dana

Jarka Jeslínková

Náš nový kamarád
V novém školním roce nám bude dělat společnost zvířecí kamarád -
africký šnek, kterého jsme dostali od Barunky Janečkové, Tito šneci jsou
nenároční na své potřeby a potravu a jsou vhodní pro děti, které se učí
starat o zvířátko. Nového mazlíčka si děti pojmenovaly. Dostal jméno
Vilík. A tak přejeme Vilíkovi, ať se mu v naší školičce líbí.

Dana Řihošková

Zahájení školního roku 2013/2014
Zahájení nového školního roku proběhlo
tradičně za přítomnosti pana starosty
Miroslava Čepického a rodičů. V letošním
školním roce došlo ke dvěma změnám v
personálním obsazení. Do školy nastoupila
za p.uč. Velkoborskou p. uč. Kateřina
Uhlíková. V posledních letech vyvstala
nutnost, aby anglický jazyk vyučovala
mladší pedagogická síla, která vnese do
výuky nové invence a jiné formy práce, a
která nebude zatížena administrativními
povinnostmi, jaké jsem měla jako vyučující
anglického jazyka a zároveň ředitelka školy

Jízda zručnosti

já. Počet žáků v letošním školním roce
poklesl na 31, ale naplněnost mateřské
školy dává naději, že se v dalších letech
situace zlepší. Dalším novým zaměst-
nancem je od 1. srpna školnice pro ZŠ a MŠ
p. Pavlína Jeníčková, která nahradila p.
Markéku Fišákovou.

Oběma novým zaměstnankyním přeji, aby
se jim v novém pracovním prostředí líbilo, a
aby měly dostatek klidu na svoji práci. Totéž
ovšem přeji všem stávajícím pedagogickým i
provozním zaměstnancům.

Mgr. Pavla Nohavcová ředitelka školy

Ve středu 25. 9. 2013 jsme opět vyrazili s 1. - 5. ročníkem na
dopravní hřiště do Blovic. Dopravní výchova je již druhým
rokem součástí výuky a proto je nutné, aby děti poznaly
alespoň ve zmenšené podobě, jak se chovat na
komunikacích. Na dopravním hřišti jsme se rozdělili na 2
skupiny. Starším dětem p. instruktor vysvětlil, jaké dopravní
značky se v daném prostoru nachází a jak na ně reagovat.
Poté se děti staly cyklisty a chodci. Po hodince a půl se
starší žáci vystřídali s mladšími a pokračovali ve školení
teoretickém. Poprvé za 3 roky se nám hlavně vyvedlo počasí
a všichni byli spokojeni, jak se celé dopoledne povedlo

Tř, uč.4. a 5. roč. Jana Tolarová



Podzim ve školní družině
Nový školní rok má více než jeden měsíc za sebou, práce a zábava ve školní družině jsou již

v plném proudu a tak již můžeme informovat o dění ve
SDškolní družině a pochlubit se prvními podzimními
výrobky. A jak to ve školní družině vypadá? Po obědě si
žáci již pravidelně navykli na četbu pohádek. V září jsme
přečetli již dvě knihy a to ,,0 králi Sedmilháři" a "Zlatá kniha
pohádek". Dále ve družině hrajeme různé hry, zpíváme i
tančíme, věnujeme se výtvarným a pracovním činnostem.
Vyrobili jsme například sovu z papírové ruličky, skřítky ze
samotvrdnoucí hmoty, jedno společné dílo na výzdobu
dveří a nyní vyrábíme stromeček v květináči z přírodního
materiálu. Ve výtvarné činnosti jsme namalovali slunečnice
speciální technikou - efekt rozlámaného vosku. Za

příznivého počasí hrajeme na školním hřišti vybíjenou, fotbal, tenis a jiné sportovní hry, nebo
si stavíme hrady z písku. Každý pátek chodíme na delší vycházku, abychom poznali okolí
Horšic. V lese stavíme domečky pro skřítky, nebo hledáme houby a poznáváme různé
rostliny, keře a stromy, také si všímáme stop zvířat. Na Hůrce, kde je krásný rozhled
pozorujeme okolí. Zkrátka- naše družina je prima. Sylva Seidenglanzová

SDH Horšice
pořádá sběr železa

20.října(neděle) v lO.OOhod.
od jednotlivých domácností,
pokud je to možné, doporučuje
připravit šrot těsně před je~
odvozem.

děkujeme

Sběr nebezpečného
odpadu se uskuteční
ve středu
23.října 2013

odpad
se bude ukládat před
bývalý MNV, čp.59
v Horšicích,

ZPČ.ENERGETlKA oznamuje že 18.října 2013 od 7.30 až 13.00 hod
ODST ÁVKV ELEKTŘINY v Horšicích, Vitouni a Újezdě

Co nového u nás ve škole
Dále děti navštěvují přírodovědný

kroužek, o který byl veliký zájem, ale
bohužel se nedostalo na všechny, díky
omezenému počtu žáků. Zde se
zajímáme o naše okolí, podnikáme
vycházky do přírody, sledujeme změny
v ročních obdobích a hodnotíme
ekologii v naší obci, škole a v místě
bydliště.
Kroužky probíhají týdně od 13:00 hodin.

V letošním roce jsme otevřeli dva
zájmové kroužky pro děti. Kroužek
anglického jazyka, který je určený
předškoláčkům a žákům 1. a 2. třídy.
Hrajeme si a seznamujeme se s cizím
jazykem, zpíváme písničky a navzájem
si pomáháme při práci ve skupinkách.
Získáváme tak základní slovní zásobu a
nové poznatky o anglicky hovořících
zemích. Připravujeme se tak na anglický
jazyk ve třetí třídě.

Kateřina Uhlíková
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