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Slovo starosty úvodem
Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. První čtvrtinu roku máme za sebou a
podobně jako se příroda na počátku roku připravuje na jarní bujení života, obec se připravovala
na projekty, které má letos naplánované. Těmi jsou zejména oprava požární nádrže v Horšicích a přístavba
sociálního zařízení ke sportovní hale.
Požární nádrži je věnován samostatný článek, a tak
zde pouze zmíním, že v dubnu bude vypsáno výběrové řízení na přístavbu sociálního zařízení ke sportovní hale, které bude umístěno do nevyužitého
místa mezi budovu sportovní haly a obecního
úřadu. Toalety budou sloužit jak sportovní hale, tak
hospodě a součástí projektu je i úprava obchodu,
který získá nové prodejní a skladové prostory.
Počátek roku byl krom příprav také ve znamení
akvizic. Obec získala bezúplatně do svého vlastnictví hned dva pozemky. Prvním je pozemek hřbitova, který byl doposud v majetku římskokatolické
církve, a obec jej pouze spravovala. Jeho vlastnictví nám umožní snáze provádět opravy, a především se nám tím zpřístupní cesta k získání dotací
na tyto opravy. Podmínka vlastnictví u dotací byla hlavním důvodem i pro koupi dalších pozemků, a to od
České unie sportu (ČUS). Tato organizace vlastnila v obci dvě lokality: místní hřiště a pozemky mezi pomníkem a hřbitovem. Tyto pozemky historicky patřily ČSTV TJ Sokol Horšice, který však podle dostupných
informací v období po druhé světové válce zanikl a nástupnickou organizací je právě ČUS. Po jednáních, která
trvala více než rok, se nám nakonec podařilo získat
tyto pozemky za cenu 210.000 Kč, což považuji za
velký úspěch, protože ve hře byly i částky mnohem
vyšší a jedná se o pozemky strategické pro další rozvoj obce. Nejasnost v osobě vlastníka těchto pozemků
nás limitovala v možnostech přivedení elektřiny na
hřiště a zbudování zázemí pro pořádání akcí. Současně bylo nemožné naplánovat rekonstrukce a
opravy v okolí, protože ty vyžadují souhlas vlastníků
okolních pozemků.
Mimo jiné jsme také museli rozhodnout v otázce uspořádání Setkání rodáků, které mělo proběhnout již loni.
Po důkladném zvážení aktuální situace a s přihlédnutím k objemu finančních prostředků, který akce vyžaduje,
padlo nelehké rozhodnutí, že počkáme na dobu, kdy bude možné setkání uspořádat tak, aby mohlo mít návštěvnost, jakou si zaslouží, a proto se akce neuskuteční ani letos.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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Pitná voda a kanalizace
Kvůli pandemii se plánovaná schůzka
s Dolcemi uskutečnila až v únoru a
pouze online. Zástupci Radkovic se nezúčastnili,
protože u nich ještě nebyla ukončena dotazníková
akce zjišťující zájem občanů o centrální vodovod.
Přestože se schůzka musela konat online, vše proběhlo v přátelském duchu a zájem o součinnost
obou obcí byl patrný. Obě obce se shodly, že společný postup při budování vodárny je v zájmu
všech občanů, protože by měl vést na nižší pořizovací náklady i nižší vodné. Dalším krokem tedy

bude založení dobrovolného svazku obcí (DSO),
který následně vybere projektanta. Předcházet
tomu však musí potvrzení, že námi zvolený postup
nenarazí v budoucnu na formální nebo procesní
překážky. Zatím se nám podařilo zajistit příslib financování od Komerční banky a probíhá jednání
s Ministerstvem zemědělství a Státním fondem životního prostředí ohledně dotace, bez které akci
nebude možné realizovat.
Stanislav Dobrý
starosta obce

Tak jde čas
S ohledem na zdraví a bezpečí našich seniorů jsou i nadále zrušeny návštěvy s gratulací a jubilantům jsou pouze „přes vrata“ předány dárkové balíčky s přáním především zdraví jim i celé
rodině. Na tomto místě bych chtěl oslavencům
ještě jednou oficiálně poblahopřát.
leden
Staňková Marie (85)
Janků Jiří (86)

únor
Bořík Václav (82)

březen
Mašková Anna (81)
Mašek Josef (87)
narození
Šťastní rodiče Jiří a Petra se radují z narození
dcerky Markétky Stachové. Jménem obce ji u
nás v Horšicích srdečně vítám a doufám, že se jí
u nás bude líbit.
opustili nás
V uplynulém období nás k zármutku rodiny i blízkých opustili:
Horová Antonie (81)
Hřebec Josef (88)
Danek Rudolf (70)

Stanislav Dobrý
starosta obce

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 1/2021
V pátek 29. ledna se konalo první zasedání zastupitelstva obce Horšice
v tomto roce. Jelikož se v ten den starosta dozvěděl,
že byl v kontaktu s osobou s pozitivním testem na
koronavirus, rozhodl se pro jistotu nezúčastnit zasedání. Vedením zasedání pověřil místostarostu a současně byly projednávané body zredukovány na nezbytné minimum. Přítomno bylo tedy jen 5 zastupitelů a 2 zástupci veřejnosti. Obvyklý bod s informacemi z mezidobí byl vynechán s tím, že tento bod
vyžaduje přítomnost starosty a bude na příštím zasedání rozšířen i o informaci z předchozího mezidobí.

Jedním z důvodů, který vyžadoval neodkladné zasedání zastupitelstva, bylo schválení vyhlášky o poplatku za komunální odpad, protože po posledním
zasedání v roce 2020 dorazil na obec upravený ceník
známek na popelnice, které v jednom případě přesáhly dosavadní cenu v doposud platné vyhlášce.
Druhým důvodem bylo schválení změny karet obce
v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského
kraje. Tuto změnu bylo nutné schválit do konce
ledna kvůli podmínkám dotace na pořízení variantní
studie a také jako deklaratorní akt, že se zastupitelstvo rozhodlo pro zbudování centrální kanalizace a
obecního vodovodu.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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Únor ve školní družině
Pohádkové zimní počasí nám přálo
skoro celý únor. Zažili jsme spoustu
zábavy. Chodili jsme bobovat, koulovali jsme se,
stavěli iglú i sněhuláky. Prožili jsme spolu krásné
zimní období. Ve třídě, jsme si vyprávěli příběhy
o masopustu a o tom, jaké zvyky a tradice se před
mnoha lety dodržovaly. Přečetli jsme si i příběhy
o Černé skále. Naše šikovné ručičky vyrobily
škrabošky, masky, klauny, zimní ozdoby do třídy,
tučňáky a krmítka. Z korálků děti vytvořily náramky a stromečky. Probíhala soutěž o nejhezčí
stavbu z lega a nejhezčí obrázek. Všichni žáci byli
zapojeni ke všem aktivitám. Koncem měsíce
k nám dorazilo jaro. Chodili jsme na procházky do
lesa a na louky. Poslouchali jsme ptáčky, jak zpívají a pozorovali probouzející se přírodu. Často
jsme chodili na hřiště v Horšicích, kde děti provedly jarní úklid. Tímto bych chtěla poděkovat všem dětičkám
za ochotu a snahu, udělat něco pro naší vesnici a přírodu.
Mariya Mukan
školní družina

Požární nádrž
Myšlenka obnovit požární nádrž
v Horšicích vznikla ještě za minulého vedení
obce a bývalý starosta Miroslav Čepický nechal zpracovat projekt a získal potřebná vyjádření a souhlasy příslušných správních orgánů.
Nové zastupitelstvo na tento projekt navázalo,
nechalo ho upravit, aby odpovídal dotačním
podmínkám, získalo stavební povolení, a především získalo dotaci z Ministerstva zemědělství, díky které bude ve finančních možnostech obce celý projekt zrealizovat.
V pátek 19. března proběhlo otevírání obálek
s nabídkami stavebních firem, kterých se sešlo
devět. Plánovaný rozpočet akce byl 6,2 miliónu korun. Došlé nabídky byly v rozsahu 5.444.637 Kč až
7.125.554 Kč. Nejlevnější nabídka, která tím pádem (dle podmínek dotace) vyhrála, byla od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. Při přislíbené 70% dotaci (max. 4 milióny) od Ministerstva zemědělství to pro obecní
pokladnu znamená výdaj 1.633.391 Kč.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (7. dubna) se bude schvalovat výsledek výběrového řízení a
smlouva se zhotovitelem. Prostor bývalého
koupaliště od porostu vyčistili horšičtí hasiči,
za což bych jim zde chtěl oficiálně poděkovat.
Očekávané předání staveniště stavební firmě
je v druhé polovině dubna a práce by měly trvat zhruba 6 měsíců.
Celá akce je z dotačních důvodů koncipována
jako obnova vodní nádrže, která bude sloužit
také jako zdroj požární vody. Stavba nebude
stavěna ani kolaudována jako koupaliště,
přesto koupání bude možné, ale bude pouze na
vlastní nebezpečí.
Stanislav Dobrý
starosta obce
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Zdravá škola
Ve dnech 16.2.2021 a 19.2.2021 u nás ve škole proběhl projekt s názvem „Zdravá škola“. Tento
projekt byl zaměřen na zdravý životní styl a byl součástí minimálního preventivního programu.
Jeden den se akce zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku, a den další žáci starší. Aktivity byly naplánované tak, aby je
žáci jednotlivých ročníků zvládli a byly jim užitečné. Povídali jsme si o zdravém životním stylu, o tom co
představuje. Jmenovali jsme si zdravé
potraviny a také jsme společně řešili, jak
by měl vypadat režim dne. Mladší děti
vytvořily 3D zdravý jídelníček. Kromě
toho, že se děti něco nového dozvěděly,
na závěrečném úkolu pracovaly ve skupinách, a díky tomu rozvíjely komunikativní schopnosti a schopnost kooperace.
Se staršími žáky jsme se dotkli tématu
potravinové pyramidy, kterou následně
všichni společně výtvarně ztvárnili. Celý
den si děti velice užily. Já za sebe mohu
říci, že mi děti udělaly velikou radost, s
jakou chutí a zápalem plnily všechny aktivity.
Kristýna Lorencová
učitelka ZŠ

Klokanův kufr
V pondělí 15. 2. 2021 do mateřské školy dorazil Klokanův kufr.
Co vlastně takový Klokanův kufr znamená?
Je to soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před vstupem
do základní školy. Kufr má podobu dřevěné
skříňky na kolečkách. Součástí jsou tři barevné boxy, kde jsou uloženy didaktické
karty, skládačky, motorické hry a spoustu
dalších pomůcek. Děti se těší, až se s Klokanovým kufrem skamarádí a krůček po krůčku
se naučí tomu, co potřebují k jejich vývoji.
Tento Klokanův kufr byl pořízen z projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice“ a my tímto děkujeme MAS
Aktivios za zprostředkování.
Dana, Magda a děti z MŠ
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