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Slovo starosty úvodem:
Vážení a milí čtenáři! První polovina
posledního roku volebního období 2014 je
za námi, překonali jsme víkend s volbami do
Parlamentu EU, opětovně jsme nedostali ani
korunu dotace na dětské hřiště (ale byli jsme
zařazeni do náhradníků !) a proběhly akce
jako "Šlajsova 55" a dětské odpoledne na
horšickém hřišti a škola se poprala
s personálními změnami, zhodnotili jsme
nabídky firem na rekonstrukci cesty u Bradů
a už je tady čas prázdnin a dovolených.
Hlavní průtah obcí byl označen bílou barvou
- ale! Ale, sám kroutím hlavou, protože když
vyjednám způsob dopravního značení
s vedoucím firmy a předám mu plánek se
zákresem, tak předpokládám, že to tak
bude. Ale nakonec tady on osobně není a
značení provádí nějací jeho zaměstnanci
bez jeho dozoru (ale také bez mého-
protože slíbil, že budou značit v úterý, ale
nepřijeli z důvodu poruchy na značkovacím
stroji při práci u Penny v Přešticích, takže
čekám ve středu - ale opět nepřijeli). A když
přijeli až ve čtvrtek, zjišťuji pak až ve chvíli
když už .čárovali" zatáčku u Knajzlů, že u
hřbitova neponechali odstavný pruh před
vraty a od kontejnerů pod hřbitovem
nenalajnovali pomyslný chodník! K čemu asi
je ten pláne k vodorovného značení, který
jsem předal jejich šéfovi?! Proto jim říkám:
"Tak až dokončíte tuhle zatáčku u Knajzlů a
vyznačení hlavní silnice u Valentů, Vlčků a u
Stuchlů, prosím, vraťte se a vyznačte
pomyslný chodník od těch kontejnerů až
k domu p.Černého. A co s tou čárou u
hřbitova? Nic! Tedy - zatím nic, protože by
se musela odbrousit nebo začernit.
Znamená to, že před hřbitovem nevznikl
odstavný pruh pro auta, ale neznamená to,
že tam auto nemůže zastavit částí na

krajnici a částečně na vozovce za
předpokladu, že nebude bránit v pře-
hlednosti za zatáčkou na horním rohu
hřbitova. Vypadá to sice divně, ale v rozporu
s pravidly silničního provozu to není. Opět
poučení a známé pravidlo - jakmile prostě
nestojíte lidem při plnění zakázky doslova za
zadkem a nevedete je požadovaným
směrem, udělají si to tak jak oni "myslí" -
resp. jak si představují podle svého bez
znalosti místních poměrů. Věřte mi, že
kdybych byl na místě včas, bylo by lajnování
provedeno tak, že by před hřbitovem byl
vyhrazený odstavný pruh. Slibuji, že
k nápravě dojde a to buď při vyznačování
přechodu pro chodce u autobusové
zastávky u školy, nebo při opravě
komunikace Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje na hlavním průtahu obcí, o
kterou jsem písemně požádal přímo ředitele
SÚSPK.S tím zároveň souvisí i moje
odpověď na celou řadu polemik ohledně
jakési údajné objížďky přes Horšice, snad
v době předpokládané opravy mostu na
Kucínském potoku pod Dolcemi. Zatím obec
nemá žádné oficiální informace o objížďce!
.Nalajnovánl" hlavního průtahu Horšicemi
bylo provedeno z popudu Obce Horšice a na
náklady obce z důvodů zvýšení bezpečnosti
v dopravě a přehlednosti křižovatek v obci.
Lze předpokládat, že to ocení především
chodci a také cizí řidiči, neznalí místních
komunikací. Toto úzce souvisí s připra-
vovaným Pas portem MK a dopravního
značení. V Pasportu budou orientační názvy
ulic (podle místního názvosloví - např. Na
ovčíně, U hřiště atp.) s parcelními čísly a
označením umístění dopravních značek.
Věnoval jsem tomuto diskutovanému
problému velkou část úvodníku, ale
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Dokončení "Slovo starosty úvodem"

nemyslím, že je to nepodstatné. Na
veřejném zasedání ZO dne 16.6.2014 byla
otevřena otázka přístavby společenského
sálu k čp.59, v Horšicích, tj. ke stávajícímu
výčepu. Závěr z tohoto jednání zní: Oslovit
projektanty a podle jejich nabídek pak vybrat
jednoho z nich ke zpracování stavební
dokumentace. Tak připravit možnosti
přístavby, což ovšem připadne do nového
volebního období a bude ovlivněno
rozpočtovými možnostmi obce popř. dalším
získáváním jiných finančních zdrojů.

Po letních prázdninách se rychle přiblíží
termín komunálních voleb -do zastupitelstva

obce a do Senátu Parlamentu ČR - asi by
nebylo od věci, aktuálně o tom diskutovat na
všech úrovních, v rodinách, spolcích a třeba
i v hospodě u piva. Pan prezident oficiálně
vyhlásil termín konání voleb ve dnech 10. a
11.října 2014 a tak už nastal čas na
předkládání nových kandidátek. Ty musí být
předložené na pověřený úřad nejpozději do
5.srpna 2014. Podrobněji na www.mvcr.cz
pod odkazem "Informační servis! - "Volby".
Přeji všem čtenářům hezké a příjemné dny
dovolených a prázdnin.

Miroslav ČepickÝ, starosta obce

V pátek odpoledne dne
9.5.2014 navštívila p. R. Že-
lezná za kulturní komisi
společně se starostou obce,
pana Václava Staňka, který
dne 10.5. oslavil nádherné 80.
narozeniny. Gratulace, úsmě-
vy, přípitek a radost z toho, že
slaví v plném zdraví a chuti do
dalších roka. Kolo stále
prohání, na pivko do hos-
půdky mezi kamarády občas

.4 zajde a té práce kolem domu,
zahrady a jeho včeliček ještě hodně stihne! O trochu poz-ději přišli s gratulací a dárkovým
balíčkem také zástupci SDH pan Josef Duchek a František Beneš. Přátelské a veskrze
příjemné posezení s povídáním o všem možném tak pokračovalo do večera. A manželka,
paní Marie i snacha paní Mirka, postaraly se o všechny hosty jako v grandhotelu.
Děkujeme a ještě jednou: "Václave, hodně zdraví a dlouhá léta spokojeného
života!" Kulturní komise a SDH Horšice

lak v našich obcích - otázka výsledkO voleb/2014
Jak jsem napsal v úvod-

níku Občasníku Horšicko
č.79, ve dnech 10. - 11.
října 2014 se uskuteční
komunální volby. V prvé
řadě se domnívám, že by
bylo dobré alespoň malé
ohlédnutí do již končícího
volebního období 2010-
2014 a připomenout si
zejména ty nejdůležitější
akce i neinvestičního
charakteru. Především je
nutné mít na zřeteli
odpovědi na zásadní

otázky a to je - že můžeme konat pouze tolik, na co jsou
v rozpočtu finanční prostředky, máme-Ii hospodařit účelně bez
zadlužení obce. Nelze ale opomenout také aktivní bezplatné
pomoci spolků i občanů včetně chalupářů. Naprosto
zodpovědně mohu prohlásit, že stávající zastupitelstvo obce
hospodařilo dobře. Závěry kontrol účetnictví obce byly každým
rokem bez závad. V Újezdě i v Horšicích bylo dosaženo
posunu k lepšímu jak ve stavu komunikací např. ke
Grunthalovýrn, na "Kanárku" až ke Drábovým, byly provedené
každoroční pravidelné opravy výtluků a výmolů na všech
trasách. Rovněž došlo k prodloužení jednotné kanalizace na
celé řadě úseků v obcích a provedli jsme generální
rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV). Údržba a
ošetřování veřejné zeleně se stala samozřejmostí, stejně jako
zlepšení stavu a přístupnosti hřbitova, rozšíření a údržba
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Jak v našich obcích - otázka výsledků voleb/2014 /dokončení

veřejného osvětlení i
místního rozhlasu, atd.
Můžeme být pyšní na
naši Základní a Mateř-
skou školu, která je trvale
dobrou reprezentací a
vizitkou Horšic. Máme
před dokončením územní
plán atd. Jako jedna z
mála obcí v ČR máme
stále sociální fond pro
záležitosti spojované s
pohřbem. V obcích se

podařilo udržet základní
služby - jako jsou pro-
dejny potravin a výčepy
piva, dokázali jsme ve
spolupráci s SDH
zachovat vánoční tradice,
ve spolupráci s Myslivec-
kým sdružením Diana
Horšice uspořádat oslavu
50.výročí spolku a 90.let
Českomoravské mysli-
vecké jednoty. Za zmínku
asi stojí i další akce: jako
tradiční "Šlajsova 55" -
vzpomínka na konec
Il.světové války, a rovněž
podporujeme sportovní
činnost naší mládeže
v radkovické fotbalové
Spartě. Každoročně si
připomínáme MDŽ, neza-
pomínáme na naše

občany - jubilanty. Stále jsme členy dobrovolného sdružení
Mikroregionu Přešticko, DSO Odpadového hospodářství Plzeň-
jih a Místní akční skupiny Aktivios. A tak když se kolem sebe
podíváte, uvidíte celou řadu úspěšně dokončených projektů a
každoročně plánovaných záměrů ZO, za nimiž je řada jednání,
nepřeberná spousta administrativní práce včetně mnohdy
zdlouhavých dohadů i vzdorů byrokratickému aparátu. Příklad
jeden za všechny: udržení Pošty se nám přes veškerá jednání
nepodařilo. Obdobě to dopadlo s naším rybníkem i plánovanou
místní komunikací za zahradami od Hejlů směrem ke křížku při
cestě do Luhu. Naopak musím zmínit dobrou spolupráci
s místními firmami a vybranými dodavatelskými subjekty. Výčet
všech aktivit a dokončených záměrů by byl ještě dlouhý.
Majitelům chalup a rodinných domků, kteří aktivně a zdarma
přispěli k hezkému vzhledu našich obcí děkuji za nezištnou
pomoc při údržbě veřej. prostranství, především vysekávání
travních porostů i zimní úklid bez nároku na odměnu nebo
náhrady za PHM. S politováním však musím konstatovat, že
někteří naši spoluobčané si pořádku příliš neváží a podle toho
také někdy vypadá nejen okolí jejich bydliště, ale také
kupříkladu horšická náves, lavička při cestě k Henigarovu aj ..
Závěrem chci v tomto příspěvku vyjádřit veřejné poděkování
současným členům zastupitelstva obce Horšice za čtyřletou
práci, i když - řečeno naprosto otevřeně a objektivně - vyskytly
se také některé liknavější přístupny k plnění mandátu
zastupitele. Děkuji vážené paní Homolkové - naší účetní
pracovnici za svědomitě vykonávanou práci. Po podzimích
volbách jí čeká další práce s novým zastupitelstvem. Apeluji na
voliče, aby se voleb zúčastnili v maximálním počtu a při
odevzdávání hlasů kandidátům dobře zvažovali, komu hlas dají
a co od něho chtějí nebo mohou očekávat. Odpověď na úvodní
otázku - "jak v našich obcích dál" - dostaneme ovšem teprve
až po létech.

Miroslav Čepický starosta obce

Cesta za zvitátky
Ve středu 25. 6. 2014 jsme se se žáky 1. - 5. ročníku vydali do Vitouně, kde nás p. Smola
provedl po jejich hospodářství. Děti mohly vidět husy, kachny, kuřata, štěně, psa, fenu,
holuby a holoubata, kočku, ale hlavně mnoho akvarijních ryb, které děti ještě neviděly. Výlet
byl dobrou učební pomůckou, protože některé děti ještě neviděly holuba, kachnu, či husu.
Jsme rádi, že si na nás p. Smola udělal čas a věnoval se nám. Za to mu patří velký dík.

Mgr. Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. ročníku

Škol ková olympiáda
V pátek 20.6.2014 proběhla v mateřské škole Škol ková olympiáda. Děti mezi sebou
zápolily v těchto soutěžních disciplínách: běh na čas, hod do dálky, hod na cíl, skok
do písku a skákání v pytlích. Celé dopoledne se neslo ve sportovním duchu a mělo
veselou atmosféru. Děti si fandily a vzájemně se povzbuzovaly. Všichni sportovci se
snažili dosáhnout těch nejlepších výsledků. A kdo obsadil stupně vítězů? 1. místo
Verunka Hrubá a Jaroušek Pechan, 2. místo Honzík Hrdlička a Martínek Skála, 3.
místo Terezka Kocandová a Zuzanka Vondrovicová. Všem jmenovaným gratulujeme
k vítězství, těm ostatním patří pochvala za velikou snahu.

Dana Řihošková



V pátek 20.6.2014 proběhlo v 1. - 5. ročníku
jednodenní projektové vyučování zaměřené na péči
o chrup. Ráno jsme si povídali o složení zubu, o
správném výběru čistících pomůcek, o druzích
zubních past. Po vysvětlení si děti napsaly krátký
testík, který jsme vyhodnotili a každý byl podle toho
do měněn diplomem. Následovaly ukázky správného
postupu při čištění a samotný úkon provedl každý
žák sám. Celé dopoledne bylo v duchu příjemné
atmosféry, ale hlavně alespoň na nějakou dobu si
každý bude zuby čistit pravidelně.

Jana Tolerové.ti.uč.a. a 5. ročníku

Horšická pohádka
"Na topole podle skal

zelený mužík zatleskal",
u nás také bejvával,
na topolech sedával,

bez skály tu také tleskal,
v čisté vodě tělo pleskal,

kdysi jsme se mohli koupat,
na neckách se denně houpat.

na rybníku hokej hráli,
na mráz ohled nebrávali,
zašlé časy - běda nám,
nikdo nevleze už tam,

v rybníku už voda není,
vyrůstá tu samé trní,

bodejť by tu přebýval,
oči roštím vypíchal,

kdo by to chtěl přec jen zkusit,
mačetou by musel kosit,
špačci nám dali kvinde,

už přespávají jinde,
kdopak rybník mění

v "krásné" džunglí snění?
Jistě má s ním velké plány,

zlákati sem orangutány,
a tak zvýšit cestovní ruch,
chovat lvy a hejno much?

I rodině komáří
jistě se tu vydaří.

Ing. J Pelíšek

E-mailová pošta OÚ Horšice - citujeme:
"Na základě ústní objednávky pana starosty Miroslava Cepického byly dne 15. 4. 2014 na
OÚ dovezeny naší firmou 2 vysoušeče zdiva typ WD 50, 19.5.2014 pak třetí stejného typu.
Po odstranění vlhkosti a zápachu ve vstupní chodbě budovy OÚ, byly vysoušeče použity
v hasičské zbrojnici, prodejně potravin a hostinci. Dne 4.6. 2014, kdy bylo používání
vysoušečů zbytečné, byly 3 ks WD 50 naší firmou odvezeny. A vzhledem k tomu, že obci
Horšice rádi pomůžeme, zapůjčení vysoušečů vezměte jako dar naší firmy jmenované obci.
Těší nás, že Vašemu OÚ vysoušeče pomohly a věříme, že naší firmu budete doporučovat
nejen při haváriích, ale i stavebníkům pro urychlení různých prací.
V Plzni dne 9.6.2014 Bohuslav Šimandl, jednatel fi Šimandl, spol. s.r.o., V Šipce 6, 301 00
Plzeň"
Poděkování

Vážený pane Bohuslave Šimandle!
Jménem Zastupitelstva obce Horšice Vám tímto vyjadřuji veřejné poděkování za

poskytnutí techniky k vysoušení zdiva v budovách, které jsou v majetku Obce Horšice.
Rovněž Vám děkuji za Vaše sdělení, kterým jste nás velmi potěšil a Vaším vstřícným
rozhodnutím jste bezesporu aktivně přispěl k úspoře finančních prostředků obce.

Dovolte mi, abych Vám při této příležitosti zároveň poděkoval za Vaši
spolupráci s naším obecním úřadem v dohledávání historických pohlednic a
fotografií Horšic a okolí.

S přáním všeho nejlepšího, pevného zdraví a dlouholetého příjemného pobytu
v Horšicích - Miroslav Čepický, starosta obce



"Duben, duben, popad buben,
zabubnoval ratata, čarodějnice
dnes přišly, připravte si
košťata!" Tento pokřik se nesl
celou školou ve středu 30. 4.
2014, kdy přilétali čarodějky a
čarodějové oslavit svůj velký
den. Nejprve se malé čarodějky
posilnily kouzelnými lektvary a
poté mohl začít ten správný
čarodějnický slet. Na "Velkém
pahorku" všechny přivítala hlav-
ní čarodějka Berta. Následoval
tanec u ohně a několik čaro-
dějnických disciplín. Např. lé-
tání na koštěti slalomem, hod
pavoukem a přeskok přes

oheň. Svůj den babizny zakončily čarodějnickou diskotékou. Všichni jsme se rozloučili s
Bertou a slíbili, že za rok se na "Velkém pahorku" opět slétneme.

Dana Řihošková

V letošním roce jsme se jako škola opět zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, což je
organizace na podporu pomoci a léčby dětských pacientů Vybraná částka v tomto školním
roce 2013/ 2014 činila 560,- Kč. Děkujeme všem žákům, kteří na tuto akci přispěli.

Jana Tolarová

Příjemně strávené dopoledne
Zatažená obloha, silnější vítr, to vše nás zastrašovalo v pátek 9. 5.2014. Již před 14
dny jsme se rozhodli, že se vydáme na tzv. Šipkovačku. Opravdu jsme měli velké
obavy z deště, ale vše se opravdu v dobré obrátilo. Nejen, že nám počasí přálo, ale
ve škole nás navštívili bývalí žáci, dnes už žáci osmých a sedmých tříd .. Mezi nimi
Máťa Muchka, Pepča Bořík, Máťa ~
Tolar, Filda Lehr, Evička Záveská,
Hynek Dražský . Všichni byli celé naší
akci věrni až do jejího úplného konce.
Jsem ráda, že i v den jejich
ředitelského volna si na nás udělali
čas. Vlastně nám to velmi pomohlo i
při organizaci akce, protože právě oni
nám připravili celou Šipkovačku a my
se mohli vydat na výpravu po
vyznačené stezce. V průběhu celé
cesty děti plnily úkoly, které musely
najít a nakonec na ně čekal opravdový
poklad, který byl ukrytý v lese.
Pokladem byli nejen bývalí žáci, ale i
truhla s cukrovinkami. Na zpáteční cestě jsme si povídali a mlsali. Když jsme dorazili
zpět do školy, zapálili jsme táborák a opekli si vuřty. Akce se nakonec opravdu
povedla. Všichni se do sytosti najedli a hlavně pobavili. Únava se dostavila, ale
vůbec nikomu nevadila.

Jana Tolarová, tř. uč. 4. a 5. roč.



Účast v soutěži -"Řeka pro život, ne pro odpadu

V měsíci květnu byla v přeštické škole vyhlášena soutěž
- "Řeka pro život, ne pro odpad!" Jelikož s naší školní
družinou chodíme rádi do přírody a není nám lhostejná,
do soutěže jsme se též přihlásili. Terezka Vondrovicová
a Terezka Farkašová vyrobily obrázek ryby a žáby na
hedvábném papíru, ostatní žáci vyrobili kolektivní dílo -
řeku, na které se na udrhaných provázcích třepetalo
několik rybek z vlnkovaného papíru. Výrobky jsme
odevzdali a netrpělivě jsme čekali na výsledky. Měli

jsme velkou radost, když jsme se po týdnu dozvěděli, že Terezka Vondrovicová se svojí
rybičkou obsadila 1* místo za starší žáky. V sobotu dne 24.5.2014 v 9.30 hod. si v přeštické
loděnici převzala diplom a tašku plnou pěkných odměn Sylva Seidenglanzová

ylet do ZOO Ve čtvrtek 22. 5. 2014
zamířily děti z naší
mateřské školy společně s
kamarády z MŠ Přícho-
vice do Zoologické zahra-
dy v Plzni. Počasí nás
tentokrát nezklamalo, bylo
jako z obrázku, teplo a
slunečno. Hned na
začátku nás přivítal král
zvířat svým nepřeslech-
nutelným křikem. Děti s
nadšením procházely
zahradou a pozorovaly
všechno dění kolem.
Nejvíce se jim zalíbily
žirafy, které ladnou chůzí
procházely ohradou.
Zaujal nás i nedávno

narozený nosorožík, ale i opice, medvědi, tučňáci a spousta dalších zvířátek. Samozřejmě
během procházky nechyběly přestávky na nezbytnou svačinu a na konci děti čekalo
překvapení v podobě nanukového osvěžení. Úplnou tečkou na závěr našeho výletu byla
ukázka sokolnictví, která se konala v prostředí amfiteátru.

Jak jsme slavili Den dětí ve školce
Dana Řihošková

Na pátek 30.5. se děti moc těšily. Přišly
dobře naladěné a oblečené do
sportovního. Čekal je velký den. Mraky
se honily kolem dokola, ale nepustily ani
kapičku. Proto jsme si všechno mohli
užít na dvorku školky. Děti závodily na
koloběžkách, házely kroužky na terč,
nosily míček na lžíci a vozily brambory v
trakaři. Bylo hezké, jak si navzájem
všichni fandili. Po soutěžních disci-

plínách jsme rozdělali oheň a opekli si
vuřty. Na závěr dopoledních oslav jsme
se sešli ve třídě, kde na děti čekaly
stupně vítězů, medaile, diplomy,
sladkosti a hračky pro všechny, protože
na Den dětí není přece poražených.
Nechyběl ani vytoužený špuntový
přípitek.
Za spolupráci děkujeme panu Kotovi a rodičům.

Jarka Jeslínková



Pohádkové
Dne 16.5.2014 se žáci ze školní družiny
převlékli do masek pohádkových postav,
připravili si svá soutěžní stanoviště, schovali
se a ve svých úkrytech vyčkávali příchodu
dětí z MŠ. Po chvíli, když děti přišly, vyzvala
je vychovatelka Sylva, aby svým pokřikem
vyvolali všechna strašidla, princezny i rytíře.
Ty pokřiku vyslyšeli a už se začali ukazovat
a vylézat ze svých skrýší, aby obsadili svá
stanoviště. Děti skákaly panáka, kde
počítaly do deseti, po jedné noze skákaly
v obrazci a jmenovaly dny v týdnu, tahaly

soutěžení
kartičky s písmenky, na která vymýšlely
slova, pak házely míčky do kruhu, cvrnkaly
kuličky do domečku, házely kuličky do
kbelíku, přivázanou tužku na provázku
zasouvaly do lahve a nakonec shazovaly
kuželky. Překvapení bylo na závěr, když
měly za úkol najít poklad, ve kterém byly
bonbóny, který si pak společně všichni
rozdělili. Jelikož bylo nepříznivé počasí,
akce se konala ve ŠD, ale i přesto si všichni
soutěže náramně užili.

Sylva Seidenglanzová

Cesta do pohádky
Jednou z plánovaných akcí naší mateřské školy byla cesta pohádkovým lesem. Tuto akci si
pro nás připravili žáci ze školní družiny v čele s paní vychovatelkou Sylvou na pátek 16. 5.
2014. Děti z mateřské školy byly celý den natěšené a nemohly se dočkat slíbené cesty.
Bohužel nám počasí nepřálo, a tak se vše přesunulo do prostor školy. Ve školní družině nás
přivítaly pohádkové postavičky a každá bytost postupně zadávala své úkoly. U muchomůrky
děti jmenovaly dny v týdnu, u víly se předváděly pohybové dovednosti na skákacím panáku,
kouzelnice vyčarovala karty s písmeny, které si děti tahaly a vymýšlely slova na daná
písmenka. Na stanovišti u Baby Jagy se házelo koulí do kruhu. Šípková Růženka měla
připravený úsměvný úkol, kdy děti měly vsunout tužku přivázanou na provázku do lahve. U
princezny se házelo kuličkou do kbelíku a cvrnkání kuliček do domečku měl na starost Ferda
s Beruškou. Cíl naší pohádkové cesty byl u piráta, kde děti porážely koulí kuželky. A na
závěr? Na závěr všichni hledali ukrytý poklad, který se úspěšně našel. I přes nepřízeň
počasí, které nám náladu nezkazilo, se tato akce vydařila a každý si domů odnesl nejen
sladkou odměnu, ale i další zážitky z pěkně prožitého odpoledne. Dana Řihošková

Důležitá návštěva
V pondělí 26. 5. 2014 naši školu

navštívily záchranářky ze Zdra-votnické
záchranné služby Plzeň - jih p. H.
Bártová a p. Havelová, které pracují ve
Vlčicích.

Děti byly velmi překvapené, protože
tato akce jim nebyla známa.

Obě děvčata nás seznámila se základy
první pomoci. Například, jak se zachovat
při tepenném a žilním krvácení, při
popálení a poleptání, jak provádět masáž
srdce a dýchat z úst do úst, jak ošetřit a
zafixovat zlomeniny. Pěkné na celé
přednášce bylo, že děti byly přímými

účastníky a mohly se začlenit do diskuze a vyzkoušet si masáž srdce na figuríně dospělého
člověka, na figuríně dítěte 12 -ti letého a na modelu miminka. Veškeré informace, které jsme
získali, využijeme nejen v hodinách prvouky a přírodovědy, ale určitě i v praxi. Touto cestou
bych chtěla oběma zdravotnicím velice poděkovat za přínosnou přednášku a hlavně za čas,
který věnovaly našim dětem dokonce i po třech dnech nelehké noční služby.

Děkujeme žáci 1. - 5. ročníku a celý pedagogický sbor



Náš školní výlet
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 jsme již v 7, 15 hod
vyrazili na dlouhoočekávaný výlet do
Planetária v Plzni. Na tuto akci nás
doprovázela ještě ZŠ Skočice. Počasí nám

sice nepřálo, celý den propršel, ale my jsme
byli v naprostém klidu, protože jsme
tentokrát byli schováni. Do Plzně jsme
dorazili kolem půl deváté a vyčkali si frontu
na vstupenky. V 9, 00 hod jsme se již
přesunuli do 3D planetária, které je první
svého druhu v České republice.To nám
nabídlo trojrozměrnou projekci na kulovou
plochu, která má vnitřní průměr 14 metrů.

Nejdříve jsme shlédli dokument s názvem
Jarní obloha v Plzni. Vydali jsme se na
procházku jarní oblohou, kde jsme se
seznámili se známými i méně známými
souhvězdími, která jsou charakteristická pro
toto období roku. Prostřednictvím antických
bájí jsme poznali oblohu tak, jak se na ní
lidé dívali před dvěma tisíci lety. Další film,
kkterý byl také velmi zajímavý se jmenoval
Země, Měsíc a Slunce 2D - jinak také zvaný
KOJOT.
Panoramatická projekce na kulovou plochu
vytváří dojem, že stoupáte ke hvězdám ...
Proč Slunce vychází a zapadá? Jak vznikají
jednotlivé fáze Měsíce? Populárně naučný
film vysvětlí i těm nejmenším návštěvníkům
3D Planetária, jaký je vztah mezi Zemí,
Měsícem a Sluncem. Děti byly z hodinové
projekce zcela nadšené a to proto, že jsme
byli usazeni do zvláštních polohovacích
křesel, která nám umožnila sledovat celou
noční oblohu v ležící poloze. Bylo to prostě
skvělé. Po tomto zážitku jsme se odebrali do
samotného prostoru planetária, kde si děti
mohly na vlastní kůži vyzkoušet různé
zajímavé pokusy např. kolik kilogramů váží
na planetě Mars, Uran .., dále si mohly složit
celou sluneční soustavu z mega puzzle,
vyzkoušet si robotickou ruku z lunochodu a
na závěr i gyroskop, který zprostředkoval
dětem pocity samotného astronauta. Myslím
si, že celé dopoledne se opravdu vydařilo a
děti byly z výletu nadšené.

Jana Tolarovátř. uč. 4. a 5. ročníku

(. V pátek 6. června 2014 proběhlo v KKC Přeštice finálové kolo soutěže Rozjezdy pro
1)--- hvězdy. V disciplíně tanec naši školu reprezentovala Michalka Muková

~ ze 4. ročníku, která se umístila na). místě. Touto cestou jí blahopřejeme. Moc a mocf dalších úspěchů. Záci 1. - 5. ročníku a učitelský sbor- Kapr nebo delfín?
Na začátku března začali žáci 2. a 3. probíhalo volné plavání, které si děti
ročníku v rámci hodin tělesné výchovy užily na skluzavkách, s vodními nudlemi,
jezdit na plavecký výcvik do bazénu v deskami a pontonami. Při posledním
Klatovech. Tento kurzu plavání probíhal plaveckém výcviku si žáci ověřili svoji
každý týden pod vedením tamních zdatnost, a získané zkušenosti,
zkušených plavčíků. Děti byly rozděleny plaváním na vzdálenost 200 m. Za svůj
do čtyř plaveckých skupin podle svých výkon byli odměněni Mokrým
dovedností, a v těch se pak učily novým vysvědčením a zařazením do skupiny
zkušenostem. Na konci každého výcviku delfínů, kapříků či želviček.

Kateřina Uhlíková tř. uč. 1.,2. a 3. ročníku



BESIP- aneb bezpečně na silnicích
v pátek 6. 6. 2014 vyrazila celá naše škola na dopravně bezpečnostní akci Besip do Blovic. Tuto

akci žáci absolvují dvakrát za školní rok a je součástí dopravní výchovy ve škole.
Na začátku byly děti rozděleny do dvou skupin - mladší 1. - 3. ročník a starší 4. - 5. ročník. Nejdříve

jízdu zručnosti na hřišti absolvovali starší žáci. Učili se
bezpečné a správné jízdě na kole po komunikacích.
Mezitím u mladších žáků probíhala výuka pravidel
silničního provozu. Poté se skupiny vystřídaly. Starší
ročníky pak plnily testy pravidel silničního provozu a ti
nejlepší obdrželi řidičský průkaz cyklisty. Jízdu na kole
všichni dobře zvládli, ale mohli si vyzkoušet i roli chodce.
Tato akce je velice dobrá při prevenci dopravních nehod.
Příkladem a praktickým užitím uvádí děti do dopravního
dění. Učí je správným pravidlům silničního provozu a
bezpečnému pohybu po komunikacích. Výuka probíhá na
vysoké profesionální úrovni.

Kateřina Uhlíková

Mokré soutěžení
V pondělí dne 9.6., v parném odpoledni jsme si ve školní družině uspořádali vodní štafetu.
Na závod jsme si připravili kbelíky s vodou, kelímky, lžíce, misky a míčky. Žáci se rozdělili do
dvou družstev na červené a modré a soutěž mohla začít. Žáci měli několik úkolů v přenášení
vody v kelímkách na hlavě, přenášet vodu na lžíci, házet míčky soupeřovi do kbelíku s vodou
a chytat je a přelévat vodu do pet-Iahví. Soutěž vyhrálo s převahou družstvo modrých
s kapitánkou Michalkou Mukovou. Ale tentokrát nebyl z prohry nikdo zklamán protože
poslední úkol byl za odměnu a to s rukama za zády vylovit z misky naplněné vodou sladkou
jahodu. Nakonec když byli všichni řádně mokří a osvěžení studenou vodou se šli sušit na
sluníčko. Sylva Seidenglanzová

Pohádkový kouzelník
Ve třídě mateřské školy se sešly všechny
děti i ze ZŠ, protože nás měl navštívit
pohádkový kouzelník. A opravdu. Přiletěl na
létajícím koberci a úkolem dětí bylo přivolat
ho hlasitým zvoláním: "KOUZELNíKU!"
Protože se děti už nemohly dočkat, volaly,
co jim síly stačily. Vešel do třídy v černém
plášti a hned si k sobě pozval malého
pomocníka z řad dětí. Vymýšleli spolu
kouzelnická zaříkávadla, která jim pomáhala

v čarování. Viděli jsme, jak se ztratilo a zase
objevilo vajíčko, čarovalo se s kartami,
kroužky, šátky i provázky. Dokonce pan
kouzelník vykouzlil i králíčka. Byla to
opravdu nádherná kouzelnická podívaná.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
manželům Bradovým z Radkovic, kteří pro
nás pohádkového kouzelníka nejenom
zajistili, ale i zasponzorovali. Moc děkujeme.

Jarka Jeslínková

Putování za včelkami
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se naše mateřská
škola vypravila za kamarády do MŠ
Příchovice. Důvodem naší návštěvy byla
cesta za pokladem, která nesla název
"Putování za včelkami". Děti z příchovické
školky nám značily trasu a my po stopách
šipek a fáborků putovali k cili. Během cesty
jsme plnili různé úkoly, které se samozřejmě
týkaly včel. Děti vyráběly čelenky s tykadly,
kreslily včelky, květiny a řešily labyrinty.
Jako známé pohádkové včeličky Mája a Vilík
létaly na louce plné květin a nosily pylová
zrnka do úlu. Zdolávali jsme různé překážky

a nástrahy, které pro nás kamarádi z
Příchovic přichystali. Na konci cesty jsme se
ocitli ve včelím království, na zahradě rodiny
Sedláčkových. Naším posledním úkolem
bylo najít kamarády. Po shledání jsme se
občerstvili moučníkem a čajem, který pro
nás paní Sed láčková připravila, a vydali se
zpět do příchovické školky. Na jejich
zahradě jsme společnými silami našli
poklad, rozloučili jsme se a pospíchali na
autobus, který nás zavezl zpět do naší
Mateřské školy v Horšicích

Dana Řihošková



Děti z MSnavěti vily
vojáky v Klatovech
Naším posledním výletem v tomto
školním roce byla návštěva
Vojenského útvaru v Klatovech, kde
se konal, ve středu 25. 6. 2014,
Den otevřených dveří.
Děti byly natěšené, co všechno zde
uvidí. Hned po přiíjezdu se nás ujal
příslušník útvaru, který se nám celé
dopoledne věnoval. Děti mohly
vidět veškerou vojenskou techniku,
včetně tanků, sanitek a požárníků,
ale také zbraně. Vojenská policie
nám předvedla ukázku výcviku
služebních psů a příslušníci 142.
praporu se představili s ukázkou
sebeobrany. Čas byl vyhraněn i na
sportování. Děti házely do otvorů

míčkem, měřily své síly v lanovém centru, házely granátem a kroužkem zkoušely trefit kužel.
Za splnění dostaly odměny v podobě sladkostí, omalovánek, pexes, drobných dárkových
předmětů, různých pohlednic a brožůrek s vojenskou tématikou.
Když jsem se dětí zeptala, co se jim nejvíce líbilo, zazněla jednotná odpověď: "VŠECHNO!"
Z toho vyplývá, že si děti tento poslední výlet stoprocentně užily.

Dana Řihošková
Jak jsme se loučili s předškoláky
Nastal čas loučení. Sešli jsme se v mateřské škole, abychom se rozloučili s těmi, na které v
září čeká vstup do další etapy jejich života. Naši mateřskou školu v letošním školním roce
2013/14 opustí předkoláci: Verunka Hrubá, Honzík Náprstek, Sárinka Vlachová,
Honzík Hrdlička, Filípek Fořt a Martínek Nguyen Duy Anh.
Ve třídě je paní učitelka pasovala na školáky, dostaly dárečky a ostatní děti se s nimi
rozloučily básničkou. Nesměly chybět ani rychlé špunty a na zahradě táborák s opékáním
vuřtů. Našim budoucím školáčkům přejeme, ať se jim ve škole daří.

Jarka Jeslínková

Martin N.: "Moje mamina má TÉMA "ČíM BYCH CHTĚL BÝT" A PROČ
nový prsty." (gelové nehty) Filípek: "Jezedák, chci jezdit traktorem."

Jiřík B.: "Policista, chci chytat zloděje."
Honzík N.: "Kosmonaut, chci vidět celou
zeměkouli z dálky. "
Jiřík P.: "Taťka, chci být pořád u PC."

PERLIČKY Z NAŠí ŠKOLIČKY (šk. rok 2013 -2014)

Martínek S.: "Marnina
mně přišila na bundu
věšák. " (poutko)

Debata na hádanku: "Koho poslouchají vlaky?"
Jaroušek: "Pana ředitele."
Majdička: ,,1 ne, ten učí ve škole. "
Sonička odpověděla správně a dodala: ,,A naší výpravčí je
mamina, protože mě vypravuje do školky. " Pét'a: "P. uč., můžete mně naostřit

tu pastelku?" (ořezat)

uč.: "Děti, jaký domeček má králík?"
Jakoubek: "Ten bydlí v králičniku. "



Skončil školní rok 2013/2014

Ani jsme se nenadáli a je tu opět konec školního roku a před žáky vytoužené
dvouměsíční prázdniny. Závěr školního roku v naší škole proběhl ve znamení mnoha
aktivit, ať už to byl projekt Zdravé zuby, sportovní den, turnaj ve vybíjené či vycházka
do Vitou ně. Poslední týden školního roku je totiž vždy věnován vyklízení tříd,
odevzdávání učebnic a již výše zmíněným naučným a sportovním akcím. Vždyť
komu by se ještě chtělo učit? Asi nikomu. Poslední den školy byl tradičně slavnostní.
Přišel mezi nás pan starosta Miroslav Čepický a rozloučení se zúčastnili i mnozí
rodiče. Šest žáků 5. ročníku odchází na II. stupeň do Přeštic, Letin a Merklína a nám
v září přibyde devět prvňáčků. A tito předškoláci z naší MŠ se nám přišli v poslední
den školy představit a vyfotit se s odcházejícími páťáky. Tak to prostě v životě chodí.
Jedni odejdou, druzí přicházejí .

Pavla Nohavcová

ČASOVKA HORŠ/CE 2014

Cyklistické závody pro mládež do 14 let v seriálu

TALENT CUP 2014 MIKROREGIONU

PŘEŠTICKO

SOBOTA 23. 8. 2014

Popis akce: a.zévoo seriálu Talent cup 2014

Místo konání: HORSrCE

Pořadatel: obec HORSICE a CQPR Přeštice

Ředitel závodu: LADISLAV KUBALlK. rnobtt: (+420) 602124787, e-maif: leksie@seznam.cz

Přihlášení: možno ON-LINE na wwwcoprcz wwwtalentcup.Cz nebo na místě do 30 minul pzeo
startem kategorie

Startovně: platl se vždy až pfi prezenci, pro přihlášené předem ON-LINE je 50,- Kč, na místě 80,-
Ke

KATEGORIE RO NK
OORITEOLA do 2009
KLUCI 2008 a ml. 61et a mladší
HOLKY 2008 a ml.
~CINABOR 2007 - 2006 7 8 let
~KYNi!"NABOR 2007 - 2006

CI NEJMLA5'iT 2005 20049 10 let
KyNi!" NEJMLA5"i1 2005 + 2004
CI MLA5'iT 2003 2002 11 12 let
KY~MLA~I 2003 - 2002
CISTA~I 2001 2000 13 14'let
KyNi!"STA~ 2001 - 2000



Několik slov starosty SDH Horšice

Jménem svým a všech dobrovolných hasičů v Horšicích
zdravím všechny spoluobčany z Horšic a okolí. Uteklo to
jako voda a je první pololetí letošního roku u konce.
V měsíci dubnu dne 5. 4. 2014 jsme uskutečnili jako
v loňském roce zabijačkové hody v hasičské zbrojnici
v Horšicích. Při této akci je potřeba studenějšího počasí.
Tentokráte jsme, ale měli smůlu, bylo poměrně teplo. S tím,
ale vyvstaly různé problémy, takže jsme moc s průběhem
zabijačkových hodů spokojeni nebyli. Doufejme, že příště
nám počasí bude přát.

Hned poté jsme uspořádali dne 27.
4. 2014 v obci Horšice a Vytouň sběr
železného šrotu. Chci poděkovat
Vám všem, kteří jste nám přispěli
sebemenším množstvím železným
odpadem. Získaný finanční obnos
bude využit při další činnosti sboru.

Rovněž v průběhu odpoledne
probí-halo opékání vuřtů na
ohni. A protože jich bylo dost,
dostalo se i na rodiče. Já
osobně nechci hodnotit tuto
akci pořádanou pro děti, tu ať
zhodností někdo jiný. Věřím
ale, že děti spokojené byly a
rodiče s nimi. Chci
poděkovat všem spon-

zorům za dary, ať věcné,či
peněžní. Jmenovitě panu
Ing. Františku Boříkovi,
Jiřímu Voráčkovi, Jaromíru
Muchkovi, Milanu Valešovi,
Davidu Filipcovi a
Stanislavu Řezankovi.

Závěrem chci podě-
kovat všem lidem a
mládeži obce Horšice, kteří
s námi spolupracují a
fandí Sboru Dobrovolných
hasičů v Horšicích. Těším
se spolu se svými kolegy
hasiči na další setkání s
Vámi. Dětem krásné

prázdniny a nám hezkou
dovolenou.

V měsíci červnu jsme se zaměřili na
konání dětského dne. Dětský den
v Horšicích se konal dne 14. 6. 2014
od 14.00 do 17.00 hod. ve spolupráci
s OÚ Horšice. Jednoznačně jsme se
shodli se starostou OÚ v Horšicích
panem Miroslavem Čepickým, že
místo konání bude hřiště v Horšicích.
Tomu, ale předcházela řada úkolů. Nejprve jsme museli
nechat hřiště posekat panem Jaroslavem Kohoutem. Poté
zbylou plochu posekal pan Petr Rauš. Na konec dne 11. 6.
2014 od 17.00 hod. jsme provedli úklid hřiště (hrabání trávy
a odvoz). Na úklidu hřiště se podíleli jak členové hasičů,
tak i nečlenové, za což jim děkuji. Jmenovitě se na úklidu
podíleli: pan Miroslav Hřebec st., Jan Valenta, Pavel
Draksel, Miroslav Vlažný, Ladislav Maxa, Pavel Vránek ml.
a paní Zdeňka Hřebcová. Chci ještě jednou všem
jmenovaným poděkovat a hlavně panu Miroslavu Hřebcovi
a paní Zdeňce Hřebcové, neboť ti se na hřiště po brigádě
vrátili a hřiště znovu upravili (sekáním trávy a hrabáním,
včetně odvozu), dle jejich spokojenosti a představ.
Samotný dětský den započal čtrnáctou hodinou. Děti si
mohly vybrat např. nafukovací hrad, vodní stříkačku,
střelbu ze vzduchovky, což bylo pro ty starší děti. Dalším
zpestřením dětského dne, bylo malování dětí barvičkami.
Toto prováděla slečna Lenka Vránková a o malůvky byl
velký zájem, hlavně u těch nejmenších. Dále si děti mohly
k různým hrám vybrat jiné pomůcky (míče, švihadla, létající
talíře apod.) zapůjčené ze ZŠ v Horšicích. Za účast na
dětském dnu obdržely děti různé dárky, včetně sladkostí.

(fotogalerie k akci na webu obce /www.obec-horsice.czlakce v obci/detsky den)
Starosta SDH Horšice Josef Bělohlavý

Vydava co Horšice. Adresa redakce: Horšice čp.7, 334 55. e-mail: horsice@obec-horsice.cz, www.obec·
horsice.cz. Povoleno Mnisterstvem kultury ČR, registrač. Č. MK ČR E 12063, šéfredaktor Miroslav Čepický,

tel. 377 986 666, cena výtisku je 5,-Kč. Plošná inzerce: 50,-Kč (8 x 5 cm). Nevyžádané přispěvky se nevraci


