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  Slovo starosty úvodem

Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Po krátké odmlce je tu další číslo občas-

níku. Delší interval mezi vydáními nebyl způsoben tím, že by se toho málo dělo, ba právě naopak. 

Předvánoční shon, kterému jsem se chtěl vyhnout, mě zastihl nepřipraveného. Tento úvodník jsem tak nakonec 

dopsal až na třetí pokus. Původně jsem chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce. Podruhé příjemné prožití silvestra 

a Nového roku, ale ani tato varianta nevyšla včas, a tak jsem tu teď s přáním šťastného nového roku.  

Uplynulý rok byl pro mě, ale vlastně i pro obec, především 

ve znamení velkých změn. Bylo zvoleno nové zastupitel-

stvo, dostavěla se sportovní hala v Horšicích, a to vše způ-

sobilo, že život u nás nabral nový směr. Hodnocení nechám 

na každém z Vás a já se budu soustředit na to, co nás v nad-

cházejícím roce čeká, a není toho málo. Hlavní projekty 

před námi jsou oprava místní komunikace u rybníka v Hor-

šicích a rekonstrukce sociálního zařízení v horšické škole a 

školce. Z kulturních akcí pak zejména Rodáci. 

Velmi mě těší, že se na mě obrací občané s tolika různými 

nápady, jak zlepšit život v obci. Seznam těchto nápadů je 

velmi pestrý a také dlouhý. Některé věci se dají realizovat 

ihned, některé v krátkém čase a některé potřebují dlouhé a 

důkladné plánování. Pokud také máte nějaký zajímavý nápad, nenechávejte si jej pro sebe. 

Když už jsem u tématu realizace projektů, chtěl bych Vás vyzvat, choďte na zasedání zastupitelstva, jsou 

veřejná a řeší se tam důležité věci, které se týkají nás všech, a Váš pohled/názor na věc může být klíčový třeba 

právě při rozhodování o tom, které projekty se uskuteční dříve a které později nebo vůbec. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

Hurá, jdeme pouštět draky! 

Na úterý 22. 10. 2019 se 

děti ve školce velmi tě-

šily. Byla naplánována každoroční 

podzimní drakiáda, kde se schází ne-

jen děti ze školky, ale i žáci školy a 

rodiče. Sešli jsme se všichni před 

školou a společně vyrazili na kopec 

Hůrku. Vítr nám tento den zrovna 

nepřál, proto se draků chopili pře-

vážně rodiče, aby udělali dětem ra-

dost a pomohli drakům vzlétnout. Byl to opravdu velký sportovní výkon hodný pochvaly. Děti byly odměněny 
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drobnou sladkostí a balónkem. Dospělí úsměvem svých ratolestí. Velice děkujeme všem za účast na této spo-

lečné akci, jsme rády za váš čas a pomoc.  

Magdalena Skálová 
učitelka MŠ 

Školka ve fotkách 

 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 4/2019 

V listopadu se konalo čtvrté zasedání zastupitelstva obce Horšice v tomto roce. Přítomno bylo 

všech 6 zastupitelů a 28 zástupců veřejnosti. Jedním z prvních bodů byla kontrola usnesení z mi-

nulých zasedání. Z 12 bodů vybírám jen ty zajímavé:  

❖ Byla uzavřena smlouva o přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 20.000 Kč na opravu hasičské stří-

kačky. Oprava stála 15.000 Kč a za zbylé peníze byly po konzultaci s administrátorem dotace zakoupeny 

pracovní rukavice pro hasiče. 

❖ Byla uzavřena smlouva o přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 30.000 Kč určená na podporu zacho-

vání prodejen v malých obcích. Současně byla uzavřena smlouva s paní Sikytovou o poskytnutí příspěvku 

na provoz prodejny v Újezdě ve výši 33.500 Kč (v souladu s podmínkami dotace z kraje). 

Následovala premiéra bodu „informace z mezidobí“, který obsahoval tyto informace: 

❖ Kabina veřejného telefonu v Horšicích byla odstraněna. 

❖ Nová smlouva o přestupcích s Přešticemi byla uzavřena. Nově stojí obec projednání každého přestupku 

1000 Kč. 

❖ Byla prodána sedací souprava z pracovny starosty za 2000 Kč. 

❖ K 1. říjnu 2019 byl správcem rozpočtu jmenován Daniel Havlíček. 

❖ Příjem žádostí o dotaci na obnovu malých vodních nádrží byl ukončen 16. října 2019, a jelikož do této 

chvíle nemáme od Přeštic stavební povolení, tuhle dotaci nedostaneme. 
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❖ Do sportovní haly byly na stěnu namontované akustické panely. Díky volbě materiálu a montáži „zdarma“ 

vyšla tato fáze řešení akustiky na polovinu očekávaných peněz. 

❖ Před novou bytovkou byl opraven retardér. 

❖ Do Újezda bylo namontováno zrcadlo před č.p. 36. 

❖ Byla zrušena smlouva na registr oznámení, který se už 5 let nepoužívá, ale přesto byl placen. 

❖ Schválil jsem dotaci pro Vladimíra Náprstka ve  výši 8.000 Kč na akci „Poslední řádění před školou“. 

❖ 24. srpna proběhlo Hudební léto v Horšicích. Rozpočet akce byl 

necelých 40 tisíc Kč. 

❖ Nechali jsme si vypracovat plán financování obnovy vodovodu 

a kanalizace v majetku obce. 

❖ Firma Stavmonta na své náklady opravila povrch na pozemku, 

který používala jako příjezd na opravu koryta potoka. Současně 

navezla zem na svah na návsi, na který obec následně vysela 

trávu. 

❖ Před Havránkovými a před Kocandovými přibylo nové veřejné 

osvětlení. 

❖ Obec pořídila nový software na vytváření a práci s pasporty, 

který bude mít i veřejné výstupy včetně modulu pro hlášení po-

ruch. 

❖ Vánoční osvětlení na lampách veřejného osvětlení bylo modifi-

kováno na odolnější a úspornější. Investice by se měla vrátit do 

3 let. 

❖ Se souhlasem zastupitelů jsem poskytl dotaci na nákup paliva 

na topení v hospodě v Horšicích ve výši 6 tisíc Kč. 

❖ Břečťan na hřbitově bude zrušen. 

❖ Přidání kontejnerů na tříděný odpad vedlo ke zvýšení příjmů 

obce z třídění. V průběhu roku se příjem vyvíjel následovně: 

16.837 Kč, 15.979 Kč, 20.971 Kč, 25.051 Kč. Na zimu bude 

zrušena žlutá popelnice před hospodou. 

❖ Byl pořízen kontejner na posypový materiál, který bude umís-

těn u příjezdové komunikace z hlavní silnice v Újezdě k hos-

podě na Kanárku. Provoz (umístění + posypový materiál) má 

na starosti Jarda Vachovec ml. 

❖ Hospodářské družstvo vlastníků půdy Pelhřimov předložilo 

plán na vybudování 9 rodinných domků na parcele 606/26 v k.ú. 

Horšice. Jelikož je to v souladu s územním plánem bude vydáno souhlasné stanovisko. V souvislosti s 

tím budou zahájena jednání na odkup pozemků pod existující a budoucí komunikací do majetku obce. 

❖ Byla přijata žádost TJ Sparta Radkovice o finanční příspěvek na provoz. Po dohodě se zastupiteli budou 

poskytnuty 3 tisíce Kč, stejně jako v minulých letech. Aktuálně se připravuje smlouva k podpisu.  

❖ Proběhlo obsekání stromků a jejich ošetření nátěrem proti okusu na 3 mýtinách v obecním lese pod Týniš-

těm. 

❖ Jarda Vachovec ml. odřízl po konzultaci s panem Bařtipánem vrchní mříž z jedné poloviny kontejneru na 

bioodpad. Nyní se čeká, jak se to osvědčí. 

❖ Byly osloveny firmy pro nacenění ošetření stromů u silnice ve Vitouni. Bohužel se ukázalo, že pozemky, 

na kterých stromy podél cesty stojí, patří paní Velíškové, takže bude potřeba toto domluvit s ní. 

Následovala informace o třech rozpočtových opatřeních, která jsem musel udělat od minulého zasedání zastu-

pitelstva a schválení rozpočtu školy na rok 2020, který počítá s příspěvkem obce 600.000 Kč. 

Dalším bodem byl rozpočet obce na rok 2020. Ačkoliv by se mohlo nezasvěcenému zdát, že nová zjednodu-

šená forma schvalovaného rozpočtu je jen pár čísel narychlo hozených na papír, jsou za ním týdny práce. 

Příprava rozpočtu začala již v červnu, kdy jsem začal zjišťovat, zda není možné mít rozpočet tak, aby obecnímu 

úřadu práci zbytečně nepřidělával a nekomplikoval. Následovaly konzultace s ministerstvy, krajem a obcemi, 

které stejný problém již řešili. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že je možné mít tuto formu rozpočtu, která zbytečně 

nesvazuje ruce a nevede na další a další rozpočtová opatření, bylo nutné provést důkladnou analýzu příjmů a 

výdajů obce. Ve schvalovaném rozpočtu je každé číslo podložené rozklíčovaným seznamem položek a tyto 

seznamy byly detailně probrány na pracovních poradách zastupitelstva. Výsledkem celého procesu je pře-

hledný jednoduchý rozpočet, který má v principu 3 části: 
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❖ Příjmová část, která vychází z odhadů ministerstva financí. Použita je sice pouze „umírněná“ hodnota 

(MF predikuje růst příjmů, na který ale my nebudeme spoléhat), ale současně není celkový příjem dra-

maticky podhodnocen, tak jak tomu bývalo u rozpočtů obce v předchozích letech. Cílem je mít realistic-

kou představu o objemu peněz (7.082.657 Kč), které bude mít obec příští rok skutečně k dispozici. 

❖ Mandatorní výdajová část, která pokrývá základní provoz obce a platby, které jsou smluvně vázané. Cel-

ková částka na tyto výdaje včetně rezervy činí 4.500.000 Kč. Tato část mimo jiné zahrnuje: 

o Dotace pro spolky … 100 tisíc Kč 

o Na kulturní akce … 100 tisíc Kč 

o Rodáci 2020 … 250 tisíc Kč 

❖ Poslední část jsou výdaje na opravy a investice. Tato 

část není rozklíčována na konkrétní položky, tak jak 

tomu bývalo obvyklé v minulých letech a důvodem je 

právě větší flexibilita tohoto modelu. V předchozích 

letech se stávalo, že když se něco naplánovaného ne-

realizovalo, muselo se provést rozpočtové opatření a 

ve finále se ztrácel přehled o tom, kolik peněz na co 

je vlastně určeno. Nyní je jasné, kolik peněz má obec 

na opravy a investice, a zastupitelé prostřednictvím 

strategického plánu rozhodují o tom, co se bude kdy 

realizovat. Já jako starosta následně vím, kolik peněz 

má obec k dispozici a co zastupitelé chtějí, aby se udělalo, a mohu tuto vůli zastupitelů naplňovat bez 

zbytečných komplikací. 

❖ Součástí rozpočtu je i schodek ve výši 95.327 Kč. Tento schodek je nutný, jelikož Nadace ČEZ poskytla 

finanční příspěvek v této výši obci na vybavení školní zahrady, a tyto peníze již dorazily na účet obce 

letos. Projekt se však bude realizovat až příští rok a tak musí být tato částka uvedena účetně jako schodek 

rozpočtu. 

Dalším bodem byl prodej pozemků v Újezdě, kde se podařilo najít kompromisní řešení mezi panem 

Macháčkem a panem Grűnthalem. Výsledkem by měla být situace, kdy oba pánové budou mít ucelené zvět-

šené pozemky. 

Následoval bod, ke kterému se na svém březnovém zasedání zastupitelé slíbili vrátit. Jednalo se o způsob 

výkonu funkce starosty  a odměna místostarosty. Já jsem uvedl, že na důvodech, které jsem jmenoval v březnu 

se nic nezměnilo a že si nedokážu představit, že bych tuto funkci vykonával jako neuvolněný. Zastupitelé mne 

v tomto podpořili. Následně místostarosta uvedl, že se ukázalo, že jeho práce pro obec není tak aktivní, jak si 

původně představoval, a tak navrhuje snížení jeho odměny na 6.000 Kč čistého, což zastupitelé odsouhlasili. 

Následně byl místostarosta pověřen přípravou a organizací akce „Setkání rodáků 2020“, která se uskuteční 

v sobotu 26. září 2020. 

Dalším bodem byl odkup betonových sloupů v Újezdě, které jsou v majetku paní Drábové. V dané lokalitě 

plánuje ČEZ umístnění vedení do země a při té příležitosti by bylo vhodné napravit situaci, kdy si paní Drábová 

na vlastní náklady musela pořídit sloupy veřejného osvětlení. Pokud by obec pořizovala tyto sloupy nyní, kdy 

již neslouží jen paní Drábové, vzhledem k jejich počtu by to obec vyšlo řádově na 75 tisíc, což je částka za 

kterou se obec s paní Drábovou dohodla, že sloupy odkoupí. Ze sedmi sloupů je podle projektu počítáno, že 

budou zachovány 4 a zbývající 3 budou uloženy pro případné použití jinde. 

Násedně byla schválena dohoda o vytvoření školského obvodu MŠ a ZŠ s obcí Dolce, která již dříve existovala, 

ale je třeba ji uzavřít znovu kvůli změnám v legislativě. 

Po seznámení se s výroční zprávou ZŠ a MŠ Horšice byl schváleno prodloužení doby na podání žádosti o 

finanční příspěvek k narození dítěte z 2 měsíců na 1 rok. 

Posledním bodem před diskuzí bylo vodné a stočné na rok 2020. Jak se dalo očekávat z nemalé účasti zástupců 

bytovek (kteří tvoří hlavní odběratele) tento bod vedl k vášnivé debatě mezi starostou, který se snažil vysvětlit 

nastalou situaci, a některými občany. Výsledkem bylo, že hlasování o tomto bodu bylo odloženo. 

V diskuzi pak starosta informoval, že na třech místech jsou již připravené nádoby (černé popelnice s popisem) 

na sběr jedlých tuků a olejů. Před starou hasičárnou na návsi v Horšicích, u transformátoru v Újezdě a u auto-

busové zastávky ve Vitouni. Tuky a oleje by se měly dávat do PET lahví a ty pak uzavřené vhazovat otvorem. 

Dále vysvětlil, že se nebude prodávat pozemek před bývalým konzumem, protože by to vedlo na situaci, která 

by byla v konfliktu s normou na rozhledové podmínky v křižovatce. 
Stanislav Dobrý 

starosta obce 
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Tvořivé odpoledne pro malé šikuly 

Jak a čím zabavit děti v dnešní, předvánoční době tak, aby je to opravdu bavilo, aby si mohli 

vyrobit něco hezkého, neokoukaného, co by udělalo radost jim i druhým? Takové otázky mě a 

moji švagrovou, Vendy Bělo-

vou, napadaly, když jsme spo-

lečně vymyslely tento projekt. 

Rozhodly jsme se během 

chvilky, ale jelikož díky plné 

obsazenosti naší sportovní 

haly v předvánočním čase na 

nás zbyl termín 7.12., měly 

jsme na realizaci, přípravu a 

nákup všech potřeb zhruba pár 

dní, což byl docela šibeniční 

termín, ale podařilo se, 

všechny výtvarné a kreativní 

pomůcky byly hrazeny z pe-

něz z dřívějších akcí, jak jsem 

již dříve avizovala v předcho-

zím vydání Horšicka. 

Děti dorazili v poměrně hojném počtu, ti nejmenší i se svými maminkami, které svým ratolestem ochotně 

pomáhaly, za což jsme ve finále při takovém počtu dětí a výrobků byly moc rády :-) 

Za zvuku českých koled jsme stří-

hali, lepili, skládali, malovali, zdo-

bili, povídali si a o legraci nebyla 

nouze. Troufám si říci, že z reakcí 

dětí, které opravdu vyrábění dá-

rečků a pozorností bavilo a i z klad-

ných ohlasů jejich rodičů, nám to 

opět stálo za to, ten čas jim v téhle 

uspěchané době věnovat. A už teď 

víme, že bychom si chtěly taková 

podobná setkání zopakovat, ná-

padů a inspirace máme spousty, jen 

je využít :-) Ještě jednou bych 

chtěla poděkovat za pomoc p. Ven-

dule Bělové, p. Janě Altmanové, Kristýně Altmanové, p. Petře Bradové, p. Stanislavu Dobrému a maminkám 

zúčastněných dětí. 

Přírodovědná vycházka 

Ve středu 6.11.2019 jsme s dětmi ze školky vyšly na přírodovědnou 

vycházku do lesa. Tématem týdne byly stromy a houby. Ve školce 

si děti prohlížely jednotlivé přírodniny, vnímaly jejich vůni, tvar a 

strukturu povrchu. Měly k dispozici také encyklopedie, atlasy a ob-

rázky. V lese pak děti určovaly jednotlivé druhy listnatých a jehlič-

natých stromů a seznamovaly se s rozdíly mezi nimi. Pro děti bylo 

připravené hmatové stanoviště, kde se zavázanýma očima mohly 

zkusit rozpoznat přírodniny a kdo chtěl, pokusil se určit z jakého 

stromu šiška, kůra, či list pochází. Nešlo jen o to, vše správně po-

jmenovat, ale chtěly jsme dětem ukázat, že je důležité vnímat přírodu 

i ostatními smysly, nejen zrakem a to se nám doufejme povedlo.  

Pavlína Jeníčková 

Magdalena Skálová 
učitelka MŠ 
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 Celoškolní projekt 

V rámci našeho celoškolního projektu s názvem Setkání s významnými osobnostmi jsme ve 

čtvrtek 3. 10. 2019 v naší škole přivítali 7 zástupců radiotechnické roty Planá u Mariánských Lázní 

pod vedením kapitána Špičky. Při příjezdu sedmičlenné posádky se děti zalekly obrovské Tatry, která byla pro 

děti připravena na dvorku 

k nahlédnutí a vyzkoušení si 

prostorů v kabině i v zadním 

prostoru na korbě. Dále si všichni 

mohli vyzkoušet radiostanice 

s vysílačkami a jejich použití 

v terénu. Na dalším stanovišti jim 

byly předvedeny zbraně, jak s nimi 

zacházet, jak je rozebírat a čistit. 

Protože byla celkem velká zima, 

byla pro všechny připravena 

opravdická vojenská rozcvička,  

kde nechyběl běh a hod granátem. 

Nesmím zapomenout ani na 

zdravotníka, který žákům předvedl 

zdravotnický batoh plný pomůcek, 

které vůbec neznáme. Například 

nafukovací dlahy, nákrčníky a další 

věci. Celý program byl připraven 

jak pro MŠ, tak i pro ZŠ. Dlouho 

jsem se nesetkala s tak výborně připravenou akcí, která byla velice vhodně vedena vzhledem k věku dětí. Vše 

bylo dětem i žákům názorně ukázáno a vysvětleno. Myslím si, že všechny děti byly nadšené a než jsme došli 

zpět do tříd, padla slova, kdy zase strejdové vojáci přijedou? Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat 

všem vojákům této roty za nádherně strávené dopoledne. 

Jana Tolarová 
ředitelka ZŠ 

Škola čar a kouzel 

Ve středu 27. 11 nás ve 

škole čekala tzv. Škola čar 

a kouzel. Pro žáky bylo připraveno jed-

nodenní projektové vyučování, které se 

neslo v duchu kouzel, čarování, tajem-

ství a nechali jsme se inspirovat filmem 

Harry Potter. Žáci pracovali ve skupi-

nách a plnili po celý den úkoly různých 

typů. Nechyběla tajemná stopovačka, 

zhotovení erbu, výroba čarovné hůlky, 

vymýšlení zaklínadla nebo třeba mno-

holičný lektvar, díky kterému se děti 

mohly proměnit v někoho jiného. V zá-

věru dne jsme uspořádali sportovní tur-

naj v přetahování lanem. Děti celý den 

velice pěkně vzájemně kooperovaly. 

Projektový den hodnotím já i děti za 

velmi zdařilý a už se společně všichni tě-

šíme na další takový den plný zábavy a ponaučení.  

Lorencová Kristýna 
učitelka ZŠ 
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Adventní turnaj ve stolním tenise 

V sobotu 14. prosince 2019, se 

uskutečnil adventní turnaj ve stolním 

tenise. Akce se konala v nové sprotovní hale na 

návsi v Horšicích. Turnaj byl rozdělen na dvě 

kategorie: děti do 15 let a dospělí. Akce začala  ve 

13:00 registrací všech účastníků. Zúčastnili se 

pouze 4 děti a 5 dospělích.   

V hale byly rozestaveny 3 stoly, na kterých se 

odehrála celá soutěž. Z důvodu malého počtu 

účastníků, se hrálo systémem každý s každým. 

Poté byla skupina vyhodnocena a první čtyři hráči 

postoupili do semifinále, ve kterém se bojovalo 

o postup do finále. Všechna utkání byla odehrána 

na 3 vítězné sety. 

Troufám si říci, že se turnaj povedl a vše proběhlo 

v rodinné atmosférě.  V dětské kategorii vyhrál Jan 

Hrdlička. Na druhém místě se umístila Soňa Dobrá 

a na třetím místě Martin Nguyen. V kategorii 

dospělích se na třetím místě umístil Pavel Vránek 

ml.,  druhé místo obsadil Jiří Vránek st. a celý 

turnaj vyhrál Jaroslav Hlavsa.  

I přes malý zájem veřejnosti o tuto akci, se adventní 

turnaj podařil. Rád bych touto cestou poděkoval 

všem účastníkům, dále Jiřímu Vránkovi ml. za 

věnování cen pro vítěze a také obci Horšice za 

zaštítění této akce.  

Příští soutěžní klání ve stolním tenise proběhne 

v únoru 2020. Přesný termín bude stanoven 

začátkem příštího roku. Pevně věřím, že zájem 

o tuto akci bude větší. 

Pavel Vránek 
zastupitel obce

      

Ztraceni v čase - beseda se spisovatelkou Petrou 

Braunovou 

V úterý, 12.listopadu, jsme se sešli, my páťáci, 

v naší třídě, plní napětí a otazníků v hlavě...  

Měla k nám zavítat paní Petra Braunová, spisova-

telka pro děti a mládež, jejíž knížku „Ztraceni 

v čase“ jsme společně, ale i každý sám, četli. Tato 

akce byla pořádána v rámci aktivity Spolupráce 

při realizaci školních čtenářských dílen, kterou 

zajišťuje MAS Aktivios, z. s. Přeštice.  

Naše nejistota, ze setkání s takovou osobností na-

živo, z nás brzy vyprchala. V příjemné a poklidné 

atmosféře, jsme se dozvěděli například, co vedlo 

paní P. Braunovou k sepsání této knihy...jak sama 

na počátku nevěděla, jak pojmenuje některé po-

stavy v knížce, jaký osud hrdiny čeká. Velmi 

hezky nám popsala, jak na celé knížce pracovala, 

s jakými dalšími problémy se potýkala, co 
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předchází vydání každé knížky. A nebylo by to ono, 

kdybychom se i my neztratili v čase...povídáním o 

našich nevysvětlitelných, záhadných zážitcích doma 

nebo u babičky, o „jevech“, které se dějí a nedoká-

žeme si je rozumově vysvětlit. :)  

Hodinka s paní spisovatelkou utekla neuvěřitelně 

rychle a naše počáteční rozpaky se brzy 

rozplynuly...Poděkovali jsme paní Braunové za 

krásné vyprávění potleskem a odcházeli s pocitem, 

že psát knížky ale není fakt žádná legrace... :) 

Ještě jednou děkujeme za pohodové chvilky s touto 

osobností! 

Jana Richterová 
učitelka ZŠ

 

Vánoční jarmark ve Vitouni 

V sobotu 30. lis-

topadu 2019 se 

konal již třetí Vánoční jar-

mark v prostorách zrekon-

struovaného bývalého mlýna 

ve Vitouni, který celé akci 

vdechl neopakovatelnou at-

mosféru. 

Prvotní impuls pořádat jar-

mark vzešel přímo od mami-

nek z místní školy a starosta 

obce akci podpořil. Následně 

nás potěšil návrh paní ředi-

telky Mgr. Jany Tolarové a 

celého pedagogického sboru s nabídkou účasti v podobě výrobků od dětí. Dětičky ze školky a školy pod ve-

dením svých učitelek a vychovatelek vytvořily nádherné a kvalitní 

dekorace. A jako každý rok maminky přispěly překrásnými drob-

nostmi určenými k prodeji. 

Při konečných přípravách na jarmark jsem se nestačila divit, jak 

krásné výrobky maminky, babičky, tatínkové a dědečkové zhoto-

vili. Sešla se veliká, různorodá nabídka svícnů, adventních věnců, 

perníčků, andílků a dalších krásných výrobků.  

Po zahájení jarmarku nás velmi těšilo, kolik lidí si našlo čas a při-

šlo. Následně jak rychle potom všech výrobků ubývalo.  

Děti si užily výrobu barevných triček, omalovánek a společně strá-

vily hezké odpoledne. 

Po skončení akce jsme s nadšením zjistili, že výtěžek akce je úžasných 22 847,- Kč, který byl předán místní 

škole formou symbolického 

šeku u příležitosti Rozsvícení 

stromečku na návsi v Horši-

cích. 

Chtěla bych vyjádřit veliký 

dík všem, kteří se ve svých 

volných chvílích podíleli na 

realizaci této krásné akce. 

Především musím zmínit 

pana majitele JUDr. Petra 

Kodla, který nám prostory 

svého mlýna propůjčil bez 

nároku na pronájem.  

Mě osobně to naplnilo pře-

krásným pocitem. Mezi námi 

se najde dost lidí, kteří si i 

přes svůj každodenní shon najdou čas a svojí zručností chtějí pomoci dobré věci. 

 
Lenka Krejčí 
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Horšické vánoční prší 

Dne 21.12.2019 od 15:00 hodin se konal první turnaj v karetní hře prší, nazvaný HORŠICKÉ 

VÁNOČNÍ PRŠÍ. V dopoledních hodinách proběhla příprava stolů a od 14:00 hodin mohla začít 

prezentace. Příjemně mě překvapila 

účast zkušených „zahraničních 

hráčů“ až z „dalekých“ Chlumčan 

i domácích borců a borkyň.  

Po krátkém poučení o pravidlech a 

rozlosování stolů turnaj začal sviž-

ným tempem. Hrálo se na tři kola po 

dvaceti hrách, tzn. že každý hráč 

odehrál šedesát her. 

Hned po prvním kole se dostala do 

vedení domácí borkyně a zároveň 

nejmladší účastnice turnaje Marie 

Smolová, která si svůj náskok udr-

žela i v dalších kolech a turnaj trochu 

překvapivě vyhrála. Na druhém 

místě skončil zástupce Chlumčan zaregistrován jako Alešek a na třetím místě hráč Fajtík. 

Tito účastníci si odnesli 

věcné ceny a vítězka celého 

turnaje Marie Smolová ob-

držela putovní pohár, na 

který bude umístěn štítek se 

jménem vítězky a datem 

konání turnaje. 

Na ukončení turnaje k tanci 

a poslechu zahrála country 

kapela Sešlost Wjekem, 

která celou akci krásně za-

končila.  

Na závěr chci poděkovat 

všem zúčastněným hráčům i členům realizačního týmu a těším se na další ročník v roce 2020. 

Daniel Havlíček 
místostarosta obce 

Výtvarná soutěž 

Na podzim tohoto roku vyhlásila Městská knihovna v Přeš-

ticích výtvarnou soutěž pro mateřské školy na téma „Můj 

oblíbený večerníček“. Do této soutěže se také zapojily děti z naší mateř-

ské školy: Anička Benešová, Ellinka Zieglerová, Toník Cibulka, 

Jasmínka Jeníčková a Deniska Kreuzmanová. Radostné překvapení pro 

nás bylo, když nám paní knihovnice Mgr. Jindřiška Červená oznámila, že 

Ellinka Zieglerová se v této soutěži umístila na krásném prvním místě.  

Tímto Ellince gratulujeme k vítězství a všem ostatním malým výtvarní-

kům děkujeme za účast  

v této soutěži. Všechny práce jsou vystaveny v Městské knihovně v Přeš-

ticích v oddělení pro dospělé čtenáře, kde si je do 31. 1. 2020 můžete 

prohlédnout.  

Dana Řihošková 
učitelka MŠ 

 



OBČASNÍK HORŠICKO   PROSINEC 2019 

 

 

10 

Beseda s panem starostou 

Těsně před Vánoci ve čtvrtek 19. prosince proběhla beseda se žáky horšické základní školy, což 

byla akce, na kterou jsem 

prostě nemohl odmítnout přijít, a to i 

přesto, že jsem měl nemalé obavy. Je 

mnoho témat, o kterých bych se nebál 

besedovat asi s kýmkoliv, ale staros-

tování je něco, co se stále ještě učím a 

jak všichni asi víme, děti se umějí ptát 

bez skrupulí a upřímně.  

Naštěstí mě děti přijaly přátelsky a ve 

stejném duchu probíhala celá beseda. 

Otázky, které měly děti připravené, 

jsem se snažil upřímně co nejlépe zod-

povědět a musím se přiznat, že některé 

mě skutečně přinutily se hluboce za-

myslet nad aspekty své práce, o kte-

rých jsem dosud nepřemýšlel. Dou-

fám, že pro děti byla beseda přínosná 

a něco nového se dozvěděly. Na závěr 

ještě připojuji několik reakcí samot-

ných žáků, tak jak je zveřejnila škola na svých webových stránkách. 

 

 
Dnešek s panem starostou se mi 

moc líbil. Dozvěděli jsme se dost 

zajímavých informací. Napří-

klad, že pan starosta si neví 

mnohdy s ničím rady a také to, že 

přispívá na školu částkou 

600 000,- Kč. A to jsme opravdu 

rádi. 

Baruška Janečková, 5. ročník 

 

Některé odpovědi mě pobavily, 

ale některé byly moc zdlouhavě 

zodpovídány. Zjistil jsem hodně 

věcí o obci. Děkuji za všechny 

žáky panu Dobrému, že si na nás 

udělal čas. 

Jiří Brada, 5. ročník 

 

Velmi mě překvapily rozpočty, 

které dostává obec od státu. Ale 

nejvíc mě mrzí, že už tady příští 

rok nebudeme, protože jsme se 

dozvěděli, co je nového napláno-

vaného v naší škole.  

Jakub Bořík, 5. ročník 

 

Líbilo se mi, že pan starosta zod-

pověděl všechny otázky a nebylo 

jich málo a že byl občas i vtipnej. 

Štve mě, že nové záchody a pro-

lejzačky budou, ale až já budu 

šesťák v Přešticích. Doufám, že 

se dnešní den líbil i panu staros-

tovi.  

Jiří Polanský, 5. ročník 

  

Moc děkuji panu starostovi Dob-

rému. Chtěl to udělat alespoň tro-

chu zábavné a povedlo se.  

Magdalena Farkašová, 5. ročník 

 

Dejte mi prosím vědět 

Téměř na všechny stavby a opravy, 

které v obci plánujeme, je třeba mít nej-

prve projekt, ale projektanti jsou těžko k sehnání. 

Jste projektant nebo máte známého projektanta? 

Dejte mi prosím vědět. 

Je šance získat do majetku obce kompostéry, které 

by se následně zdarma pronajímaly občanům. Měl 

by o pronájem kompostéru někdo zájem? Dejte mi 

prosím vědět.  

Za každého občana, který má v obci trvalé bydliště, 

získává obec ze státního rozpočtu cca 14,5 tisíce Kč 

ročně. Bydlíte zde dlouhodobě, ale nemáte zde trvalé 

bydliště? Je něco, co by Vás motivovalo, abyste se 

sem přihlásili (např. kompenzace nákladů spojených 

s vydáním nové občanky apod.)? Dejte mi prosím 

vědět. 

Podle dostupných informací psala paní Horová 

z Újezda kroniku, která obsahovala dokonce fotky. 

Bohužel nevíme, kde se kronika nachází. Víte o ní 

něco nebo o jiném podobném díle obsahujícím infor-

mace z historie obce? Dejte mi prosím vědět. 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Vánoční zastavení 

Hodně z nás právě v tomto předvánočním období má 

na práci mnoho věcí, jako například úklid nebo pe-

čení vánočního cukroví. Já se přiznám, že jsem asi ještě dosta-

tečně tyto věci neřešila, protože mi na ně zatím nezbývá čas. Mys-

lím si, že ani organizátorky a organizátoři letošního Vánočního 

jarmarku na tyto záležitosti neměli dostatek času, jelikož příprava 

tak úžasné, organizačně a fyzicky náročné akce, vyžaduje 

opravdu dávku energie. Není to poprvé, co jsem navštívila po-

dobné akce, ale tahle se opravdu vydařila. Předvánoční atmosféru 

jarmarku určitě navodilo i příjemné prostředí mlýna ve Vitouni a 

o vše ostatní se postaraly ruce našich babiček, dědečků, maminek 

a tatínků. Netušila jsem, že i v tak malých vesničkách se najde 

tolik dobrých lidí, kteří svými uměleckými díly, ano, troufám si 

říci uměleckými díly, potěší další lidská srdíčka. Celý výtěžek 

z  této akce v hodnotě 22 847,- Kč, byl organizátory věnován dě-

tem a žákům ZŠ a MŠ Horšice. Neuvěřitelná částka. Tento nád-

herný dárek jsme přijali hned druhý den na další předvánoční akci 

obce Horšice, tzv. Rozsvícení vánočního stromečku. Pro tento 

krásný večer si děti a žáci ZŠ a MŠ Horšice připravili vystoupení 

opředené vánočními koledami a písničkami. Všichni poté obdr-

želi krásné cukrové dárečky a dospěláci popíjeli vánoční punč a svařáček. Na závěr přišlo odpočítávání, které 

odstartoval pan starosta Ing. Stanislav Dobrý. Vánoční stromeček se rozsvítil a pro nás to bylo znamení vá-

noční pohody a klidu. V tu chvíli jsem určitě nemyslela na to, že jsem ještě nezačala péct, uklízet a psát Ježíš-

kovi o  dárky. Jsem moc ráda, že oba dny jsem mohla strávit s lidmi, kterým není obec a škola lhostejná.  

Jana Tolarová 
ředitelka ZŠ 

Do školky přišel Ježíšek 

V úterý 10.12. 2019 jsme v naší školce přivítaly rodiče, 

babičky, dědečky a také sourozence. Tento rok bylo vá-

noční posezení jiné než v minulých letech, zpestřené o malé vánoční 

tvoření, které si pro nás připravila paní Ottová. Rodiče pomohli svým 

dětem vyrobit vánočního skřítka, který jistě ozdobí domácnosti všech 

zúčastněných a bude hezkou připomínkou našeho společného setkání. 

Děti zazpívaly koledy, přednesly přání a již netrpělivě čekaly na pří-

chod Ježíška. Ježíšek opravdu přišel a přinesl dětem krásné dárky a 

radost. Ani rodiče nepřišli zkrátka, děti pro ně měly připravená vlast-

noručně vy-

robená přá-

níčka a vo-

ňavá mýdla. 

Ochutná-

valo se cuk-

roví, které 

děti připra-

vovaly, také 

cukroví od maminek, voněla káva a společně jsme si 

příjemně popovídali. Děkujeme maminkám za done-

sené cukroví i pochoutky a paní Ottové za připravené 

tvoření. Budeme se těšit na další příjemné odpoledne 

v příštím roce.  

Magda a Dana 
učitelky MŠ 
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Juniorfest 2019 a náš úspěch ve výtvarné soutěži 

Tak jako vloni, tak i letos, byla v rámci filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest 2019 

vyhlášena KKC Přeštice výtvarná soutěž pro děti mateřských a základních škol. Tématem letoš-

ního ročníku soutěže bylo „Proč mám rád/a svoji školu“.  

Když jsme se zamýšleli, jak tohle téma výtvarně zpracovat, nevěděli jsme úplně přesně, jak náš výsledek 

dopadne. Naše první reakce byla: „...a kdo 

z nás vlastně má rád naši školu? Chodíme 

do ní a musíme se učit.“ Teprve paní uči-

telka Jana nás nasměrovala...“a ano, cho-

díme do té naší školičky rádi mimochodem 

i proto, že tu máme svoje kamarády - ka-

marádky, které když nevidíme celé dva 

měsíce o letních prázdninách, srdečně ví-

táme a těšíme se na ně v září, na začátku 

školního roku.“ Ale nejenom to...i vlídné 

prostředí a vlídná náruč naší školy je nám 

velmi blízká.  

Jak tedy uchopit toto téma  a přenést ho vý-

tvarně na papír? Paní učitelka nám před-

nesla její návrh, a protože jsme až tak úplně 

sami nevěděli, jak si poradit, trošku nevě-

řícně jsme se pustili do práce. Každý sám za sebe nejprve namaloval svoji postavičku...a že jsme se někteří 

poznali, nebylo pochyb...poté naše tělíčka vystříhali a v závěru práce nalepili na velkou čtvrtku, slepenou na 

spodní straně izolepou. Šikulíni páťáci, Majda, Bára, Soni a Kuba, společně nakreslili budovu naší malé, ale 

hezké školičky. V závěru naší společné práce si každý našel svého „papírového“ kamaráda/kamarádku a spojili 

jsme je společně za ruce kolem školy.  

Naše společné dílo odvezla paní uči-

telka Jana do Přeštic a my netrpělivě 

očekávali výsledek našeho snažení. 

Výsledek byl překvapující pro mnohé 

z nás…vždyť anooo, my se umístili na 

úžasném 2.místě !!! 

Byl to krásný pocit!!! ...ahaaa, teď už 

malinko tušíme, proč nás paní učitelka 

„nutí“ při výtvarce domýšlet a dokres-

lovat, nespokojit se s tím, co vytvo-

říme…  

V neděli 10. listopadu 2019 jsme se zú-

častnili slavnostního vyhlášení sou-

těže. Vystoupali jsme si na pódium 

Velkého sálu „KáKáCéčka“ , a za po-

tlesku přítomných, si převzali ocenění. 

Úžasný pocit a euforie! 

Atmosféra této chvilky se nedá přenést, 

tak se alespoň můžete potěšit našimi fotkami z Vyhlášení... 

Celé nedělní odpoledne nás moc bavilo, poněvadž byl pro všechny oceněné, ale nejen je, připraven doprovodný 

program. Výtvarné dílničky, focení s postavičkami z večerníčků – Patem, Matem, Bobem, Bobkem a Maxip-

sem Fíkem...společně jsme s rádiem Junior složili písničku o svatém Martinu a hned si jí také zazpívali...s po-

citem krásně prožitého víkendového dne, jsme se vraceli zpět do našich domovů. 
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