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Slovo starosty úvodem:
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!

Jarní počasí se přihlásilo letos velmi brzy
a tradičně s sebou přineslo celou řadu
povětrnostních změn, ostatně obdobě, jako
tomu obvykle v březnových a aprílových
dnech vždycky bývá. Z pohledu kronikáře se
mi jeví jako zbytečné, zapisovat denní
meteorologické proměny, neboť vždycky
nějak bylo a nějaké počasí bude, a podle
ročního období zpravidla každým rokem
podobné. Uvádím to proto, že jsem zápisy
po létech sledování a zapisování počasí
každým dnem, dospěl ke zjištění, že
postačující pro kronikářské zápisy budou jen
stručnější data, především o velkých a
nenadálých změnách. Obecní kroniku za
minulý rok dopisuji a předám ji mé
následovnici, nové kronikářce, paní
Miloslavě Bradové.

Obdobně jako počasí, opakují se také
některé události. Svoji dlouholetou činnost
jsem se rozhodl ukončit a pro dokreslení
událostí, které nejsou v knize zachycené,
dobře poslouží náš Občasník Horšicko,
který je ukládán jako součást archivu naší
obce. K jaru neodmyslitelně patří také
Velkonoční svátky a s nimi spojované
tradice. Mnozí občané si tyto svátky jara
připomínali jednoduše kraslicemi, beránkem,
nádivkou, pomlázkami, a děti také .chřís-
táním". Jen s jejich modlením při obcházení
vesnic, na místech, kde jsou křížky nebo
kapličky to patrně velmi skřípá, neboť tento
rituál byl z velikonočních tradic v našich
krajích většinou již vyloučen. V úvodu jsem
zmínil příchod jara zcela záměrně a sice
proto, že vlastně také začínají některé letní
práce v našich obcích. V dohledné době
bude započato s rekonstrukcí místní
komunikace kolem rodinného domku čp.
41. Po zjištění stavu starých stromů -
především prosychajících lip v Újezdě a ve
Vitouni, (které zatím neobrůstají), dojde

k jejich pokácení - mj. také z důvodu
bezpečnosti v silničním provozu, kterou by
mohly ohrožovat padající suché větve.
Horšičtí hasiči se postarali o výsadbu lípy u
křížku za vsí ve směru na Luh. Takže už
roste první náhrada za pokácené staré
stromy. Bylo započato s prodloužením
jednotné kanalizace u sokolského hříště, do
které budou napojovány odpadní vody
z nových rodinných domků. Jak to dopadne
se stavbou dětského hřiště? O tom nelze ani
spekulovat - prozatím nemáme žádnou
odpověď na naši žádost o přidělení dotace.
Je zde ale jiná akce pro děti a sice
cyklozávody organizované p. Josefem
Hrádkem z Přeštic, ve spolupráci
s některými obcemi Mikroregionu Přešticko.
Program je zveřejněný na web stránkách
naší obce i ve vývěsní skříňce. Také bude
uspořádán další ročník vzpomínkové akce
"Šlajsova 55", které se mohou zúčastnit
samozřejmě také děti.

Ve dnech 23. a 24.května 2014 se
budou konat volby do Parlamentu EU. U nás
budou opět dva volební okrsky - pro Horšice
a pro Újezd. Účast voličů je pro nás (Čechy)
velmi důležitá a nečiní dobře ten, kdo se
tohoto svého volebního práva předem a
dobrovolně vzdává. Každým odevzdaným
hlasem můžeme přispět ke konečnému
výsledku voleb a rozdělení politických sil,
které o nás budou rozhodovat.

Závěrem tohoto úvodníku, bych znovu
chtěl apelovat na občany i chalupáře k
dodržování nedělního odpoledního klidu,
aby alespoň na těch několik hodin v týdnu
(v neděli) bylo upouštěno od práce za
pomocí hlučných strojů, kterými jsou travní
sekačky, cirkulárky, motorové pily apod.
Přeji všem spoluobčanům hezké jarní dny,
plné hřejivého sluníčka a dobré pohody.

Mir.Čepicky , Váš starosta obce



dokončení CESTA DO LESA I
vymáhat případná náhrada škody - tak to ani náhodu. Šli jsme do kompromisu, že tedy
alespoň pomohou nějakou prací a technikou na opravě této komunikace. Slovo dodrželi, ale
práce nebyla odvedená zodpovědně ani dobře. Utekli od problému po nedostatečném
rozhrnutí šmandy a zajímají je opět jen finance za vytěženou dřevní hmotu. Kdepak nějaká
místní cesta! A určitě nejsme sami s takovým problémem - vždyť se lesy doslova rabují
všude !! A proto jsem panu Jelínkovi sdělil, že pokud v budoucnu budou mít v úmyslu jezdit
po našich komunikacích, tak pouze na podkladě řádné smlouvy, ve které bude klausule o
náhradě způsobných škod. A jestliže na takové podmínky nepřistoupí, tak nechám na cestu
uložit panely a jiné překážky, které jim vývoz dřeva znemožní. To, že v současné době je
cesta do Háje opravená a když ji .Iesáci" nezničí, může vydržet i desítky roků, a to je vlastně
definitivum tohoto příspěvku. Jen díky tomu, že máme přislíbenou dotaci na opravu místních
komunikací ve výši 200.000,-Kč od KúPK pro r. 2014, mohli jsme se do takové větší
rekonstrukce této cesty směle pustit. Mir. Cepický, starosta obce

start: cyklisti v 10.00 hod (trasa na www.horsice.cz. vývěskách t

pěší turisté ve 13.00 hod ( k pomníku J. Šlajse v Nevěrné)

cíl: Újezd "Na Kanárku" (občerstvení zajištěno)

----------------------------------------------------------------------------------- -- -- - - --

Kdo přišel před několika týdny do budovy
našeho Obecního úřadu, nasál do nosu
neuvěřitelný zápach splašků, fekálií a nevím
čeho všeho dohromady. Zkrátka řečeno -
puch zamořil vstupní chodbu. Paní účetní
z toho trpěla bolestmi hlavy a návštěvník byl
z toho značně znechucený byť krátkým
pobytem v úřadu. Hledali jsme příčinu a ta
se posléze projevila vlhkem v chodbových
omítkách. Díky panu Petrovi Hrádkovi, který

se ujal řešení
problému, zjis-
tila se stará
stavební záva-
da na odpad-
ním potrubí.
Bylo doslova
.zabetonované

všemožným
materiálem a
protože nebyl
na kontrolním
otvoru žádný
kryt, přeté-
kající splašky
zaplnily pos-

VYSOUŠENÍ ZDIV A
tupně obě kontrolní šachty v chodbě
budovy. Do septiků neteklo nic! Potvrdilo
se, že stavební řešení odpadního potrubí
bylo provedené nešťastným způsobem.
Namísto toho, aby bylo vedeno nejkratší
cestou mimo budovu - tedy do uličky a tam
podzemním potrubím do septiků, je vedeno
dlouhou chodbou pod betonovou podlahou,
a venku pod betonovou terasou. Po
vyčištění zápach samozřejmě nezmizel a
proto jsme využili služeb nabízených firmou
ing. Pavla Šimandla, která se zabývá
vysoušením zdiva. Použité vysoušeče záhy
začaly plnit svoji roli a zápach nejen, že
postupně ustupoval, ale také zdivo začalo
vysychat. Problém možná nastane znovu po
nějakém časovém období (např. na podzim),
kdy nebude možné chodbu větrat přirozenou
ventilací a do zdiva budou určitě vzlínat
zbytky vlhkosti, které jsou pod dlažbou.
Dnes je tedy jasné, že pokud taková situace
nastane, použijeme vysoušeče znovu. Ale -
má to jeden háček - výdaje za pronájem
přístrojů a navýšení spotřeby elektrické
energie budeme muset pokrýt z rozpočtu
obce.

JAR í BÁSNIČKA
Mir.Čepický 5.514

K jaru patří básnička,
zpěvných ptáčků písnička,

i kvetoucí broskvoně,
šeříky a jabloně.

Na květy se srdce směje.
Dívky vyšly do aleje

a pod všemi květy jara
líbání si dívka žádá.

Pro mládence rada je tu,
Nebojte se jara květů!
Políbené ranní rosou,

ívky víc do krásy rostou.

Redakce



Maškarní rej
V sobotu 22.3.2014 se
v hospůdce "Na točně" konalo
maškarní, Přišlo 18 lidí, z toho
bylo 12 v maskách a převle-
cích. Z nemaskovaných účastní
ků byla sestavena tříčlenná
porota, která vše hodnotila a po
pečlivém zvážení určila tři
nejlepší masky. Na bronzovém

3.místě skončil převlek
.Karkulák", stříbrné - 2. místo
obsadila maska "Robot" a na 1.
zlatém stupni se umístila
"Geisha". Maškarní bylo pěkné
a v celku se povedlo.

Pavel Draksel

Jak dlouho vydrží?
Plechová čekárna na autobusové zastávce v Újezdě sice
nedělá v obci žádnou okrasu a známe samozřejmě jiné
architektonicky lépe řešené objekty sloužící čekajícím
cestujícím - ale pokud jsou takovéto plechové budky
relativně zdravé a je uvnitř a kolem nich udržován
pořádek, mohou samozřejmě i přes svoji zastaralost
sloužit dobře dál. V Újezdě tomu tak zcela samozřejmě
dlouhou dobu nebylo. Popisovat nepořádek, který tam
patrně po sobě nezanechávali lidé čekající na
autobusový spoj - vědomi si účelu této "skrýše" před
nepřízní počasí, bylo by asi v tuto chvíli mimo mísu.
Hovořit o tom, kdo - zejména z řad mladší generace -
tam nepořádek dlouhodobě zanechával, bylo
popisováno mnohokrát a míjelo se zjevně kýženého
výsledku -tj. uklidit a trvale udržovat čekárnu v čistotě!
Z mladých se nenašel nikdo! Ve stejné souvislosti bylo
upozorňováno např. i na .svínčlk" vznikající na hřišti
v Horšicích po pobytu mládeže v této lokalitě. Tady se
úklidu chopili členové SDH Horšice a jak to záhy dopadlo
- ještě si pamatujeme?! Jarního úklidu v čekárně na
zmíněné zastávce ČSAD v Újezdě se začátkem měsíce
března 2014 ujal pan Jaroslav Vachovec st. z Újezda
čp.33. Zda z vlastní iniciativy nebo byla tato činnost
v rámci práce SDH Újezd - to není v tuto chvíli vůbec
rozhodující. Důležité je to, že čekárnu a její nejbližší
okolí uklidil a odpady odvezl do vlastní popelnice. ,Za to
mu patří toto veřejné uznání a poděkování. Uklidu
obětoval dobrovolně svůj čas, svoji práci dal ve prospěch
obce a zlepšení jejího vzhledu i pro spokojenost
uživatelů čekárny. A závěrem vyvstala otázka: JAK
DLOUHO ASI TENTO STAV VYDRŽí? A zároveň se
vynořila i otázka druhá: BUDOU SI TOHO LIDÉ VÁŽiT
NEBO DoKÁží JEHO PRÁCI ZNEVÁŽIT?!

Redakce

Ing. Josef Mašek - 80 roků.
Oslavenců, kteří se dožlva]l vý-
znamných životních výročí, v našich
obcích v poslední době přibývá. Dne
15.března 2014 se stal dalším
osmdesátníkem vážený pan ing.
Josef Mašek z Horšic. K domácí
oslavě přijali pozvání jak zástupci
obce, tak Sboru dobrovolných ha-
sičů, kde je pan Mašek dlouholetým
členem. Páteční odpoledne před
výročním dnem bylo nádherné
předjaří a jakoby se v tom dni
odrážela i atmosféra příjemného
posezení v obývacím pokoji u Mašků.
Za kulturní komisi při ZO Horšice
poblahopřály a dárkový balíček
předaly - paní Železná a paní Kotová
a s nimi přišel gratulovat také
starosta obce. Sladké pohoštění
s kávou i chlebíčky a přípitek - jak
jinak, než pravým aroniovým vínem
přímo od zdroje - výrobce pana ing.
Maška - a přišli další gratulanti od
SDH - pan František Beneš a
Slavomír Kot. A to, že neměli jen
prázdné ruce, nemusíme snad
připomínat. Do dalších roků přejeme
panu ing. Josefu Maškovi pevné
zdraví, patřičnou dávku štěstí a
celkovou spokojenost.

Jménem kulturní komise
zastupitelstva obce -

ůžena Železná a Hana Kotová



.Berklinský'' bukač
V pře~válečném časopisu "pod Zelenou Horou", ročník číslo 4,
z prosince 1936 byl uveřejněn článek pana Vojtěcha Macha
nazvaný "Bukač".
Vzpomínal v něm, jak se pták bukač usadil po létech v Merklíně
v Chobotě proti hájovně a tehdejší hajný svému synáčkovi o
tomto ptáku vyprávěl, jak vypadá, jak zde hnízdil, čím se živil a
ja~ s~ svou dru~kou vychovával mladé. Tak, jak to tento hajný
slychaval od sveho otce. Snad to byl právě ten bukač kterého
viděl před lety tento hajný se svým tatínkem a který' způsobil
v samotném Merklíně takový rozruch vylíčený ve veršovaném
vyprávění panem učitelem Kovaříkem. Podle vyprávění Josefa
Noska z Horšic čp. 6, nazývaného Pepík Andrýskojc (obdobně
byla v běžné mluvě pojmenována každá chalupa, jak se říkávalo
po "chalupě"), se to událo asi takto:
Na merklínském rybníku se skutečně kdysi usadil pták bukač,
jenž za večerů a nocí vydával zvláštní zvuky podobné bučení
krávy a právě ty byly pro Merklíňany nevysvětlitelné. Snad tomu
pomohl starý trakař pohozený v rákosí, jehož rukojetí
vyčuhovaly, že kdosi rozhlásil zprávu o krokodýlu v merklínském
rybníku. Samozřejmě, že takováto událost se brzy rozkřikla po
širokém okolí a mluvilo se o ní i v tak zvaném kasinu"-
v horšické hospodě "U Čermáků", patřící tehdy d'o Újezda.
V tomto .kasinu" se scházela místní inteligence jako učitelé,
farář, fořt Mikšovský ze zámku v Újezdě, fořt z Dolců, správce
statku v Horšicích Hájek (měl děti Arnoštku, Milušku a Jeníka),
lesní i dvorský adjunkt a jiní. Jedním z těchto hostů .kasina" byl i
učitel Václav Kovařík, který v Horšicích učil od roku 1885 do
roku 190 1. Tohoto roku odešel do Dnešic a učit tam začal od 1.
září toho roku. V Horšicích se oženil s Marií, dcerou správce
statku Uhla (ten pro svou drsnou povahu prý nebyl příliš
oblíben). Správce Uhl je v Horšicích pochován. A tento učitel
Kovařík zachytil vyprávění o krokodýlovi v .Berklíné" do veršů.
Místo názvu Merklín použil .Berklin", aby jej snad Merklínští
nežalovali pro urážku či něco podobného. Veršovánka pana
učitele je příliš dlouhá a proto alespoň několik úryvků z básničky
.Berkllnský krokodýl"( - viz rámeček)

A tak asi vzpomínkou na tohoto ptáka byla v Merklíně před
benzinovou pumpou po mnoho let vystavena ztvárněná podoba
bukače. Zhotovil ji pan Josef Černý z Merklína. Bohužel dnes již
zde neexistuje. Tentýž autor připomněl krokodýla z uvedené
básně ve svahu na břehu rybníka v blízkosti benzinové čerpací
stanice. Snad dosud zde leží model krokodýla s výstražně
rozevřenou tlamou. Jen jeho tělo je vtipně vytvarová no
z pneumatik, z nichž vyčnívají nohy a ocas.

Na závěr už jen vysvět-
lení, jaký je ten bukač?
Žije v bažinách a na
okrajích vodních ploch
v Africe, Asii i v Evropě, kde se živí žábami, rybkami,
plazy, měkkýši i hmyzem. Obtížně ho lze najít pro
jeho skrytý způsob života a krycí zbarvení. Samice
vysedí na jaře 3 až 6 mláďat za 26 dní. Jeho hlas lze
slyšet především v noci, kdy skutečně vydává zvuk
podobný bučení krávy. Ocitne-Ii se v nebezpečí,
rozevře křídla, vztyčí krk, naježí peří a zobákem
podniká prudké výpady. Ing. J Pelíšek

Tam, kde silnice se točí,
aj, hie, co krokodýl zočí!
Čtyři děti spějí k hrázi,

Kuba, Pepík, Hanka, Stázi,
Kuba džbánek zprva nese

tátovi, jenž dělá v lese.
Hanka s Pepkem a Stázi
Kubu k lesu doprovází.

Netvor pod vodou se schoval,
řka: "Ještě jsem negáblova/".

Děti pranic netušící
kráčejí dál s klidem v líci.

Pojednou však dívky s hochy
zůstali stát jako sochy:
Krokodýl vystrčiv hubu

i se džbánkem spolkl Kubu,
a než vybrali se z toho,

sgábloval je do jednoho.
A když večer pěli kosi,

ulehl zas do rákosí.
***

V neděli po službách božích
četli lidé na nárožích:

"Jakýs lotr dosud v taji
přepadá lid v tomto kraji-

šest je jich pryč beze stopy.
Buďje unáší, neb topí,
kdo vypátrá pachatele,
obdrží hned celé tele,
kdo mrtvoly třeba tlicl,
ten dostane polovici.

***
Ale zástup, shlédnuv v mžiku

prapotvoru na rybníku,
ať jsi malý nebo větší,

všechno bere do zaječí.
***

Spokojeně oči mhouře.
Ustal pouštět mraky kouře,

takže lid hledící vzhůru
spatřil obrovskou tu stvůru.

A závěr básně:
Takého se neptat strejce,
zač jsou krokodýlí vejce,

sic by řeklo každé klouče,
že je to humor od Přelouče.



Výprava na zříceninu hradu Skála

Druhou jarní výpravu jsme se školní družinou
podnikli na zříceninu hradu Skála. Hned po obědě
jsme sbalili do batohů svačiny, pití a potřeby na
rozdělání ohně a vydali jsme se z Horšic směrem
do Vytůně. Na začátku obce jsme odbočili přes
pole do kopce směrem k lesu. Tento úsek byl pro
nás velmi náročný, ale po jeho zdolání už jsme
byli v lese a pokračovali jsme lesní cestou až na
místo. Zde jsme si odložili batohy, rozdělali jsme si
ohýnek, na kterém jsme opekli špekáčky, klobásy
a jiné dobroty, zazpívali jsme si zde několik písní a
zjistili jsme, co se tu za jeden rok od minulé naší
návštěvy změnilo. Přečetli jsme si nově
instalované cedule s popisem historie zříceniny a
po svačině, odpočinku a úklidu ohniště jsme se
vydali zpět do školy, kam jsme dorazili značně

znavení, ale výlet se nám líbil a shodli jsme se na tom, že ta únava stála za to, jak jsme si
odpoledne užili. Sylva Seidenglanzová

Chyťme jaro!
Takový byl název týdenního projektového vyučování, který proběhl ve 4. a 5. ročníku
hned po jarních prázdninách.
Rozdělení do skupin je první úkol. Tentokrát to měli žáci trochu jednodušší s výběrem jména
pro skupinu, protože jsme si vybrali barvy jara. Žluťásci, červeňáčci. ...Kapitáni dané skupiny
si poté vytvořili společně se svými členy místo, kde budou pracovat po dobu celého projektu.
A pak už vše mohlo začít. Žáci řešili dané úkoly, např. zjistit měsíce jara, nejen v českém
jazyce, ale i v anglickém, naučit se básničku, vyhledat důležité informace o květinách a
živočiších, kteří se objevují na jaře, vyřešit matematickou šifru nebo se vydat na dlouhou
cestu po krajích a městech ČR. Nechybělo ani mnoho výtvarných ztvárnění a výrobků, které
si děti vytvořily. Nejkrásnější však na všem bylo, jak děti ve skupinkách spolupracovaly,
pomáhaly si navzájem a také jak zapáleni do úkolů soutěžily o každé sluníčko, které jim bylo
přiděleno za správnou odpověď. Myslím si, že všichni pracovali s obrovským nadšením a
hlavně zde mají prostor vyjádřit své názory a nápady. Celý týden jsme završili módní
přehlídkou jarního oblečení a kosmetických výrobků. Všichni byli skvělí, těšíme se již na
další projekt. Jana Tolarová tf. uč. 4. a 5. ročníku

Přichází jaro!
Takto se jmenovalo dvoudenní projektové
vyučování, které proběhlo 10. a 11. 3. 2014 v
1.,2. a 3. ročníku.
První den jsme společně vytvořili myšlenkovou
mapu na téma jaro, kde jsme se snažili zapsat
co nejvíce postřehů, které o jaře víme, a které
nám připomínají toto období. V průběhu
projektu jsme ji doplňovali obrázky a novýmni
poznatky, které jsme získali. Většinou jsme
pracovali ve skupinách. Pojmenovali jsme se

podle jarních květin - Prvosenky, Tulipány, Super hyacinty, Modřenci. Během projektu jsme
pracovali na Smart tabuli, poznávali stromy, květiny, ptáky a živočichy. Počítali jsme jarní
hlavolamy, luštili křížovky, pomáhali doplňovat správná i/y. Vytvořili jsme si výstavku knížek,
časopisů a obrázků. Podnikli vycházku do okolí Horšic, kdy jsme soutěžili o nejlepší
pozorovatele zahrádek. Ale také jsme pracovali. Zasadili jsme si jarní bylinky, o které se
budeme dále starat a sledovat jejich vývoj.
Pracovalo se nám velice dobře. Bylo moc hezké sledovat práci žáků ve skupinách. Jejich
kooperaci a komunikaci a schopnost vyjádřit pocity a ohodnotit svoji práci.

I Kateřina Uhlíková



Několik poznámek k letošnímu zápisu do MŠ
Ve čtvrtek 10.dubna se konal zápis dětí do
MŠ pro školní rok 2014/2015. Nezá-
viděníhodná situace, do které se dostaly
desítky mateřinek v loňském a předloňském
roce, kdy počet zapsaných dětí převýšil
kapacitu mateřské školy, se letos dotkla i
nás. K zápisu přišlo více dětí, než bylo
možné přijmout. A tak bylo nutné postupovat
podle stanovených kritérií, která musí mít
každá mateřská škola. Osobně jako neopod-
statněný považuji §34 odst.4 školského
zákona 564/2005 Sb., kdy MŠ musí přijmout
dítě v posledním roce předškolního vzdě-
lávání, i když jeho trvalé bydliště je např.
v Praze či jinde v republice, stejně tak jako
povinnost přijmout dítě matky, která je
v domácnosti nebo na rodičovské dovolené.
Porušení tohoto ustanovení je považováno
za "diskriminaci dítěte". Naopak naprosto
logické se jeví kriterium přijmout do MŠ dítě,
jehož sourozenec již MŠ navštěvuje. Přeci
nebudou rodiče vodit jedno dítě do jedné
MŠ a jeho sourozence do jiné. A teď ke
konkrétní situaci v naší MŠ. Podle zákona
jsme museli přijmout dítě předškolního věku
v posledním roce předškolní docházky - tzv.
předškoláka, který ale není místní, a který
s velkou pravděpodobností nebude násled-
ně navštěvovat naši základní školu. Naopak,

což nás hodně trápí, jsme nemohli přijmout
horšické děti a děti z okolních obcí, které
jsou zárukou, že by v naší MŠ setrvaly tři
roky, a pak plynule přešly do naší základní
školy. A tak se opět ptám - kdo vymýšlí
školské zákony a vyhlášky? Jestliže je
v obci MŠ a ZŠ, logicky by měli mít přednost
žáci a děti z obce a blízkého okolí. Jako
spravedlivější se mně jeví dřívější systém
podle spádovosti, kdy možnost, ale i
povinnost chodit do zdejší MŠ a ZŠ měli
žáci a děti z Horšic, Újezda, Dolců a
Radkovic. No, a pokud zbylo místo, pak
teprve byli přijati další z jiných lokalit. Dnes
se o spádovosti v souvislosti s MŠ nesmí ani
promluvit. Ale je marné hořekovat, naše
připomínky tam nahoře nejsou akceptovány
a my nemůžeme a nechceme porušovat
stanovené vyhlášky a zákony, byť nám
připadají jakkoli nesmyslné a nelogic-
ké.Vystavili bychom se sankcím za porušení
zákona.Tolik tedy alespoň stručně na
vysvětlenou, aby se předešlo zbytečným
nedorozuměním, fámám a nevraživosti
nejen mezi rodiči navzájem, ale i mateřskou
školou a rodiči nepřijatých dětí. Věřte, že
nám letošní zápis, místo aby byl radostnou
událostí, připravil několik probdělých nocí.

Pavla Nohavcová
Tvoření v keramické dílně

V úterý 8. 4. 2014 naše mateřská škola navštívila keramickou dílnu při ZUŠ v Přešticích.
Cílem této návštěvy bylo zvládnutí základních technik zpracování hlíny. Děti při práci
rozvíjely jemnou motoriku, fantazii a kreativitu. Mimo jiné se také dozvěděly, jakou cestou
musí samotný výrobek projít, než získá svoji finální podobu. Vyrábění bylo tématicky
zaměřeno na blížící se Den matek a v tuto dobu je dárek pro maminky zatím tajemstvím.

Chtěla bych poděkovat paní Janě Boškové za čas, který nám věnovala a za příjemně
strávené dopoledne.

Veselá pouť
Ve středu 16. 4. 2014 se naše mateřská
škola vydala do KKC v Piešticich na
" Veselou pouť". Tak se jmenovalo divadelní
představení loutkového divadla
.Loudadlo ", které spolupracuje s Českou
televizí Praha. S oblíbenými pohádkovými
kamarády JŮ a HELE se děti přenesly do
světa hudby, kolotočů, říše cizokrajných
zvířat, ale i za obyvateli strašidelných
hradů. Zkrátka do míst plných zábavy a
legrace. Během této podívané nechyběly
veselé písničky, komické dialogy i soutěže
pro malé diváky. Již teď se těšíme na další
kulturní zážitky. Dana Řihoškov

Dana Řihošková

o perníkové chaloupce
v pondělí 28. 5. 2014 se celá naše školička vypravila
na divadelní představení O Perníkové chaloupce, které
se konalo v divadle Alfa v Plzni. Pohádka byla pojata
zcela moderně, vystupovali zde dva herci s látkovými
loutkami, kteří nás prováděli dějem celé pohádky.
Hlavní podstatou pohádky byly vztahy mezi sourozenci
Jeníčkem a Mařenkou, kteří v příběhu putují lesem,
než naleznou perníkovou chaloupku. V ní se nacházela
ježibaba, která si děti vykrmila a nakonec si je chtěla
upéct v peci. Děti však na babu vyzrály a přechytračily.
Baba nakonec do pece vlezla sama a upekla se na
škvarek. Ponaučení z pohádky pro děti bylo vyvozeno
společnou diskusí herců a dětí v hledišti. Nikdy
nechodíme s cizími lidmi, nikdy nechodíme do cizfch domů,
nikdy nehovoříme s cizími lidmi. Proto celá tahle pohádka
byla přínopsem pro našeděti. Tedy zdůraznit nebezpečí,
které na ně každý den čeká.

Jana Tolarová



Nabídka občanům na likvidaci nebezpečných odpadů
oú Horšice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň - jih a společností Zpč. kom služby a.s.pořádá

sběr dne 28.5.2014
Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků! Zbytky starých barev!, znečištěné plasty a plechovky od
barev! Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky! Lednice, sporáky, bojlery! Všechny
druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní! Upotřebené motorové oleje v uzavřených
nádobách! Brzdové a nemrznoucí kapaliny! Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie! Pneumatiky
- osobní bez disků

Pálení čarodějnic ve školní družině
Dne 30. dubna jsme si ve
školní družině podle starých
zvyků uspořádali na školní
zahradě slavnost pálení
čarodějnic. Nejdříve se dívky
převlékly do kostýmů čaro-
dějnic, připravily si košťata,
pytlíčky na čarodějné byliny a
pak jsme se všichni vydali ven
na školní zahradu. Zde dívky
nazdobily májku, ale i hoši
měli plné ruce práce, když
připravovali ohniště, do
kterého zapíchli čarodějnici,
kterou všichni předem při-
chystali. Pak začalo soutěžení
o MISS čarodějnici, kterou
vyhrála zaslouženě Terezka

CESTA DO LESA

Vondrovicová. Potom se čaro-
dějnice rozběhly naplnit své
pytlíčky čarodějnými bylinami, které
když jsou natrhané o Filipojakubské
noci, mají nejsilnější moc. Nejvíce
bylin poznala a natrhala Maruška
Smolová. Dále měly čarodějnice za
úkol přeskočit ohniště. Tento úkol
všechny hravě zvládly a přidali se
k nim i chlapci. A nakonec jsme
zapálili oheň, počkali jsme, až shoří
zapíchnutá čarodějnice, a násle-
dovalo opékání špekáčků a klobás.
Když se všichni dosyta najedli,
dívky ještě přednesly několik básní
na jarní téma a zazpívali písničky.

Sylva Seidenglanzová

Stalo se to, co se bohužel bezohledně, zejména v poslední době, stává. V okolních lesích
probíhá těžba dřeva, lesy řídnou, komunikace trpí pod přetěžovanými vozidly, které vyvážejí
vytěženou hmotu. Kupodivu, nikdo se nás (obce) jako vlastníka místní komunikace nedovolí,
že svozové firmy hodlají využívat, nikdo nejedná o případných škodách, které na MK budou
pravděpodobně vznikat, neboť takové cesty nejsou na enormní zátěže stavěné. Mlčky jsme
se dívali na to, jak byl v r.2011 rozbořen propustek do lesa u Henigarova, který je sice
v majetku Lesů ČR, ale vlivem jeho poškození teklo po místní komunikaci takové množství
vody, které cestu postupně rozebralo až do podkladního kamene. Dobře - nechali jsme
propustek opravit, komunikaci vyspravit na naše náklady a to vše ku spokojenosti uživatelů -
řidičů. V loňském roce došlo ze stejných důvodů k rozboření propustku u silnice nad
Újezdem směrem na místní komunikaci k vodní nádrži (tzv.koupališti). Tento propustek je
v majetku obce Horšice, komunikace do Nevěrné rovněž. Moje stížnost na firmu Artboles
s.r.o. ve Stříbře, konkrétně adresovaná přímo p. Meruňkovi-řediteli, a pokus o smírné řešení
náhrady škody s touto firmou,minulo se účinku. Oni jen těží - a "basta fidly"! Autodopravní
firmy, vyvážející dřevní hmotu jsou s nimi pouze ve smluvním vztahu týkajícím se odvozu
dřeva. Konec! Propustek jsme nechali opravit na náklady obce a sice na důrazné upozornění
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Do třetice všeho dobrého a zlého. Každý se mohl
přesvědčit, jaká situace nastala na cestě vedoucí z lesa (Háje) do Horšic. Víme, že nebyla
zcela ideální, osobní auto by asi mělo problémy tam projet. Ale jak tuto místní komunikaci,
která je v majetku obce, poškodila auta svozových firem přetíženými nákladními auty, to
bylo zarážející - do nebe volající. Moje jednání přímo na místě s hajným Arbolesu Stříbro p.
Jelínkem, zdálo se být poněkud vstřícnější, než se ředitelem podniku. Ovšem, že by se dala

Pokračuie na další straně I



Duhová pohádka
v pátek 28.února přijeli do naší školy herci zvířata. A hlavně jak vznikl soucit, ochrana a
z agentury KK, aby nám zahráli činoherní péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc
pohádku s loutkami nazvanou "Duhová dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád. Pro
pohádka". Představení vzniklo podle literárního starší žáky bylo toto představení k zamyšlení o
textu spisovatelky Daniely Fischerové a konalo nudě, soucitu a jak se starší a silnější postarají o
se v rámci minimálního preventivního programu. slabšího, a malé děti se při pohádce moc
Pohádka byla o tom, jak sluníčko udělalo barvy a zasmály a někteří se do představení i aktivně
měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata zapojily.
a po nich slepice, a po tom i všechna další

Sylva Seidenglanzová

Co vám poví kniha
Říká se, že kniha je přítel člověka. V knize najdeme totiž moc zajímavých věcí, které určitě

napomáhají k dalšímu rozvoji dítěte. U nás ve školce
si s dětmi knihy často prohlížíme a nikdy nechybí
pohádka před spaním. Najde se i předškolák, který už
umí krásně plynule číst. Tento týden jsme si nejenom
četli, prohlíželi knihy různých žánrů, ale děti si i svoji
první knihu vyrobily. Byly z toho celé nadšené a moc
se těšily, až jednotlivé listy dají do pevných desek a
kniha bude na světě. Nezbytnou součástí tématického
týdne byla návštěva Městské knihovny v Přešticích,
kde se nás ujala Mgr.J.Červená a ukázala nám chod
dětského oddělení. Dětem se moc nechtělo odcházet,
protože knihy, které si prohlížely je velice nadchly.

Doufám, že v dnešní digitalizované době si děti najdou i cestu ke knize.
Jarka Jes/ínková

Výprava k pomníku J. Šlajse
Dne 14.března v krásný, slunečný jarní den jsme se se školní družinou vydali opět po roce
poznávat okolí Horšic. První jarní výpravu jsme podnikli k pomníku strážmistra J.Šlajse.
S batohy na zádech jsme se vypravili od školy směrem nad statek až k silnici, která vede na
Nepomuk. Dále jsme pokračovali přes pole směrem
k lesu a zde po pár metrech chůze lesní cestou jsme
byli na místě. Přečetli jsme si nápis na pomníku,
zazpívali jsme si několik písniček, nasvačili jsme se a
někteří žáci si zde stavěli domečky pro skřítky. Cestou
jsme viděli spoustu zajímavých věcí. Žáci si všimli
motýlů žluťásků, na poli se vyhřívala ještěrka, kterou
jsme vyplašili, pod stromy jsme se zaposlouchali do
zpívajících ptáků a z kvetoucích rostlin jsme poznali
sněženky, fialky, bouřku i hluchavku. Někteří žáci, kteří
nejsou zvyklí chodit na procházky ani sportovat se
vrátili do školy unaveni, ale všichni se shodli na tom, že
se jim výprava líbila a již se těší na další.

Sy/va Seideng/anzová

Na návštěvě u zvířátek
Jarní příroda se začíná probouzet a děti z mateřské školy vše pozorují. Pučení stromů, navrácení

ptactva z teplých krajin, první jarní květiny v zahradách a narození mláďat. U této příležitosti jsme
navštívili paní Bradovou, kde si děti mohly pohladit malé králíčky, kočku, pejsky, kuřátka, pozorovaly
kachny a andulku, jak sedí na vejcích. Druhá návštěva byla u pana Sikyty v Újezdě. Tam se děti
povozily na koni jménem Nikolka a hladily si malé býčky. Poslední návštěva byla u paní Janečkové v
Újezdě, kde děti pozorovaly ochočenou srnečku Lízu. Všem moc děkujeme za pěkné přivítání.

Jarka Jeslínková



UDĚLAT VEPŘOVÉ HODY, TO NENÍ LEGRACE
Nezasvěcenému návštěvníkovi -konzumentovi, přijde to

jako jednoduchá věc. Prostě se udělají vepřové hody,
mlaská se při polívce i jitrničkách, utřese mastná pusa od
ovárku nebo po tlačence a popíjí se to, na co přijde chuť.
Ale za slovy - "udělají se" - skrývá se hodně starostí, práce
s přípravou všeho co s takovou hostinou souvisí, pak zajistit
hladký průběh ke spokojenosti strávníků a pokud možno
jim poskytnout i nějakou kulturní vložku a ve finále po
skončení hodování provést náležitý úklid, vrátit vypůjčené
stoly, nádobí, které se musí předem umýt atd., atd.

Horšičtí hasiči se takové akce zhostili na výbornou a
v sobotu dne S.dubna 2014 se sešlo mnoho spokojených
v hasičské zbrojnici. Harmonika s vozembouchem zpestřily
příjemné odpoledne a večer zábava vrcholila s dobrou
písničkou.

Jenomže - co tomu předcházelo, zaznamenal jsem
osobně. Čtvrteční a páteční příprava u pana Josefa
Bělohlavého, za vydatné pomoci jeho manželky, Františka
Šampalíka, Miloslavy Bradové, Petra Kopa a dalších. Maso
rozporcovat, uvařit, nakrájet, připravit profesionálnímu
řezníkovi. Buchta do jitrnic - to byla práce pro paní Jaro-
slavu Boškovou. Také se pekly zákusky u Vránků i u
Janečků. Nerad bych na někoho zapomněl, nejmenovaným
se omlouvám, ale rozhodně i oni si zaslouží pochvalu.

V sobotu jsem se hodování
nemohl přímo zúčastnit, tak
těžko blíže hovořit o průběhu
hodování, ale v neděli jsem
viděl, jak se v hasičské
zbrojnici uklízí a odvážejí se
zapůjčené věci. Jaký finanční
efekt takové hody přinesou do
pokladny SDH, o tom jsou
sporné dohady. Ale je potřeba
si především uvědomit, že i za
nejmenším ziskem bylo pře-
devším spousta mravenčí
práce, chuti do příprav i
úklidu.

Až budou hasiči hodnotit
uplynulý rok 2014 na výroční
valné hromadě, určitě tuto
společenskou událost ve
zprávě zmíní jednou větou -
udělali jsme vepřové hody. A
já k tomu chci dodat - Hasiči,
děkujeme a přejeme do
dalších akcí hodně zdaru

Miroslav Čepicky, starosta obce

Návštěva u paní Růženy Hřebcové
Dne 9.4.2014 oslavila svoje 80. narozeniny paní Růžena Hřebcová. Kulturní komisi to

neuniklo, paní Hřebcová dokonce sama avizovala, že se těší na návštěvu a tak do krásného
tří-generačního rodinného domu v Horšicích vstoupila s blahopřáním a dárkovým balíčkem
paní Růžena Železná s paní Hanou Kotovou a s kytičkou a gratulací je o několik vteřin
předběhl starosta obce. Manželé Růžena a Josef Hřebcovi nás přivítali milým úsměvem a
v dobré pohodě jsme setrvali u prostřeného stolu i ve společnosti nejmladšího člena rodiny -
Anetky Hřebcové. A mimo jiné jsme museli konstatovat, že tedy v domě žijí pospolu shora
jmenovaní manželé Hřebcovi, kteří jsou dnes už pra-prarodiči, jejich syn Miroslav
s manželkou Zdeňkou a těchto manželů syn Miroslav mladší s manželkou Monikou a jejich
dcerka Anetkou. Shodli jsme se na tom, že stejná situace je v domě s čp.35 v Horšicích, kde
žijí manželé Oldřich a Libuše Kutkovi,
Pavel a Anna Řežábkovi a jejich dcera
Lucie s Vladimírem Rydzem a jejich
tříletou dcerou Laurou. Vzpomínání na
práci v zemědělském družstvu vystřídalo
trochu nostalgie z vyprávění o různých
kulturních akcích a teplý řízek pak na
chvilku ztišil výbornou atmosféru. Ale při
kávě a sladkostech z domácí kuchyně paní
Růženy se pokračovalo. A závěrem?-
děkujeme za pozvání a ještě jednou
přejeme paní Růženě Hřebcové jen to
nejlepší, zdraví, štěstí a spokojnost do
dalších roků.

Mir. Čepicky, R. Železná a HKotová



Myslivecké sdružení Diana Horšice

Obvykle se říkávalo, že se na
výročních valných hroma-
dách nebo výročních schů-
zích bilancuje. Ať je tento
výraz jakkoliv otřepaný,
výstižně jedním slovem
signalizuje to, oč vlastně na
takové sešlosti šlo. Mysli-
vecké sdružení Diana
Horšice hodnotilo výsledky
své práce na úseku ochrany
přírody a péče o zvěř ve
svém revíru i úspěchy nebo
neúspěchy lovu na výroční
schůzi, která se konala - kde
jinde -než "Na Kanárku"
v Újezdě v hale SDH. (Tak si
říkám - " ... ještě, že tu
hasičskou halu máme!" )
Veřejnost by mohly zajímat
některé informace. Proto
jako příklad uvádím, že bylo
v minulém mysliveckém ro-
ce 2013-2014 uloveno v naší
honitbě 65 ks divokých
prasat. Tím chci spoluobčany
upozornit na to, že jejich
mnohdy neslané-nemastné (a
hlavně nezasvěcené) řeči o
tom, že by myslivci měli
střílet tuto zvěř, která nejen
škodí na polních a lesních
kulturách a stává se
nebezpečnou stále častěji
v silničním provozu, jsou
skutečně plané. Především je
potřebné, uvědomit si, že
tato zvěř má několik zvlá-

štních vlastností a tudíž její lov není přímo jednoduchou
záležitostí. Jednak je to plachost, v jiném případě naopak
není možné divočáky vyhnat z úkrytu. Černá zvěř hodně a
často migruje (dokonce i desítky km za noc) a v naší honitbě
má stálé místo jen nepatrná část populace divočáků. Ostatní,
kteří revírem prochází nebo se zdržují do určité doby
v lánech řepky, kukuřice apod. mají nad sebou jakoby
ochrannou ruku samotné matky přírody. Přesto byl odlovený
počet divočáků v naší honitbě výjimečně vysoký. Ve
srovnání s okolními honitbami je to sice málo, protože - jak
bylo zmíněno - velká část černé zvěře přes náš revír pouze
migruje a je veliké štěstí, když právě v tu chvíli a na daném
místě myslivec čeká. Samozřejmě byla hodnocena i kritéria
- jako účast členů MS Diana na brigádách, přikrmování
zvěře v zimním období a množství zkrmeného obilí. Usídlení
bobra na Zlatém potoce neušlo pozornosti. Škoda, že došlo
k maximálnímu snížení hladiny vody v rybníku ve Vitouni.
Divoké kachny tam odchovávat , už není možné.
Zhodnocena byla také kulturní činnost a pamětníci
vzpomínali na myslivecké plesy a poslední leče s bohatou
zvěřinovou tombolou i nápaditým kulturním programem
mimo samotnou hudbu k tanci. Tato činnost MS Diana se
v posledních létech ze známých důvodů utlumila, a
společenské vyžití po společných honech pouze supluje
nedostatek jiných příležitostí. Zdařilou výjimkou byla
červnová oslava 50-ti letého trvání spolku, ale o tom bylo již
v minulosti dost hovořeno i napsáno. Členská základna MS
Diana je stabilizovaná a je možné konstatovat, že se hodně
omladila. S kamarády v zelených kamizolách se rozloučil
pan Václav Vlček st., který oslavil 80.narozeniny ,
myslivosti se věnoval plných 60 roků a tak odešel do
mysliveckého důchodu. Ze zpráv předsedy MS p. ing.
Františka Boříka a mysliveckého hospodáře p. Stanislava
Kasla vyplynulo, že MS Diana Horšice průběžně dobře
hospodaří ve svém revíru, s nepatrnými - zpravidla jen
běžnými problémy se dokáže spolehlivě vypořádat a
prakticky má otevřenou cestu k další úspěšné činnosti.

I Miroslav CevickV. iednatel MS Diana

37. Internacionále Rallye Wiesbaden 2014, projede
HORŠICEMI i ÚJEZDEM ve dnech 15. - 17. května 2014. Rally se koná

na komunikacích za veřejného dopravního provozu, komunikace nepodléhají
Júo ,----="- zvláštnímu užívání a nejsou stanoveny žádné jejich uzavírky. Posádky mají
r...~;) stanoveny jízdní doby tak, aby nepřekročily průměrnou rychlost, 48 km/hod.
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