
 

1 

 OBČASNÍK HORŠICKO                                                   ZDARMA    

 

 

 

 

     

 
 

      22. ročník   číslo 111              zprávy, informace, zajímavosti   

 

  Slovo starosty úvodem

Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Další tři měsíce utekly jako voda a před 

námi jsou letní prázdniny. Děti budou po krátké přestávce opět doma a tentokrát dokonce bez 

online výuky. O to více jsem rád, a věřím, že i další rodiče se mnou, že i letos horšická škola zajistila na začátku 

prázdnin provoz školní družiny a mateřské školky. Slyším hlasy, které si posteskávají, že se jedná vlastně jen 

o 5 pracovních dnů, ale rád bych připomněl, že ještě 

před dvěma lety tu nebyla žádná prázdninová škola 

a osobně to beru tak, že lepší něco než nic. Každo-

pádně příští rok budu určitě hledat způsob, jak mož-

nost umístění dětí o prázdninách rozšířit. 

Požární nádrži je opět věnován samostatný článek, 

a tak zde pouze zmíním, že jsme bohužel museli 

zrušit výsledek výběrového řízení. Byl vypracován 

druhý dodatek k projektové dokumentaci a aktu-

álně je vypsané nové výběrové řízení. Pokud vše 

půjde dobře, mohlo by se začít letos na podzim 

s termínem dokončení v červnu příštího roku. 

Zastupitelstva obcí Dolce a Horšice na svých zase-

dáních schválili založení Dobrovolného svazku pro 

vodovody – Jindřín. Proběhla první schůze shro-

máždění, kde byl podle dohody předsedou zvolen 

starosta Horšic a místopředsedou starosta Dolců. Až bude na kraji potvrzena registrace svazku a bude mu 

přiděleno IČO, bude založen účet a vypsáno výběrové řízení na projektanta. 

Obec pořídila štěpkovač, a proto pokud by někdo měl zájem o štěpku nebo o použití 

štěpkovače, dejte vědět. 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 2/2021 

Ve středu 7. dubna 2021 se konalo 

druhé zasedání zastupitelstva obce 

v tomto roce. Přítomni byli všichni členové zastu-

pitelstva a ze zprávy z mezidobí byla pravděpo-

dobně nejdůležitější zpráva, že z výsledku dotazní-

kové akce plyne, že více než ¾ obyvatel vyjádřilo 

zájem o zbudování jak centrální kanalizace, tak vo-

dovodu. Podle programu byla schválena upravená 

vyhláška o odpadech podle doporučení minister-

stva vnitra, zpráva o uplatňování územního plánu 

vypracovanou Městským úřadem Přeštice a věcné 

břemeno pro očekávané přeložení vedení elektřiny 

ze střechy staré hasičské zbrojnice do země. 

Po vzetí na vědomí rozpočtového opatření, které 

bylo přijato pro uzavření loňského účetního roku, 

přišlo na řadu schválení výsledku prvního výběro-

vého řízení na obnovu vodní nádrže v Horšicích, 

které vyhrála firma SWIETELSKY stavební s.r.o. 

s cenou 5.444.637,- Kč (včetně DPH). 

Následovalo schválení účetní závěrky školy za loň-

ský rok a odpouštění nájemného provozovatelům 

prodejen a hospod v obecních budovách.

ČERVEN 2021  

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Tak jde čas 

S ohledem na zdraví a bezpečí našich seniorů jsou i nadále zrušeny návštěvy s gratulací a jubi-

lantům 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. 

duben        
Hřebcová Růžena (87) 

 

 

květen    
Fořtová Anna (90) 

Tolarová Miloslava (82) 

Staněk Václav (87) 

Bořík Václav (88) 

opustili nás  
V uplynulém období nás k zármutku rodiny i blízkých opustil pan Jiří Baron (80). 

 

 

 

Loučení s předškoláky 

Sotva jsme se stihly ve školce rozkou-

kat, už tu máme loučení se školním ro-

kem a s našimi předškoláky. Situace ohledně opat-

ření v souvislosti s pandemií vypadala příznivě a obě 

jsme se těšily, že budeme moci letošní loučení a pa-

sování předškoláků uspořádat i pro rodiče. Nebylo 

však jednoduché vybrat vhodný termín pro tuto slav-

nostní událost. Námi oslovené agentury již měly ve 

většině případech termíny obsazené, nebo zde byla 

jiná překážka, vzdálenost a s ní související cena pro-

gramu apod. Nakonec nám vyšla vstříc paní Hanka 

Vacíková, která již několikrát naši mateřskou školu 

se svým programem navštívila. Štěstí se tedy na nás 

usmálo a přálo nám i počasí, které se v den konání 

akce umoudřilo. Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme byly 

plny očekávání, aby se vše podařilo, děti byly spo-

kojené a rodiče si odpoledne s dětmi užili. Po zahá-

jení akce se všem představila dvojice šášů, Bambula 

a Bublina. Děti s nimi tančily, cvičily a smály se je-

jich vtipným komentářům a nápadům. Aktivity si 

děti užívaly, některé opravdu s velkým nasazením a 

zapojili se i rodiče, kteří byli také šašky vyzváni k 

hudebně pohybovým hrám. Došlo i na „souboj“ 

mezi rodiči a dětmi v tanečních dovednostech, kde 

bylo těžké určit vítěze, vítězi byli všichni. Po tomto 

zábavném programu čekala předškoláky významná 

událost, pasovaní na školáky. Šašci 

každého předškoláka krátce obecen-

stvu představili, řekli o každém něko-

lik slov a pak už nastalo samotné paso-

vání, předání dárků a gratulací. V zá-

věru pak nesměla chybět společná fo-

tografie, přípitek dětským šampaň-

ským a hostina. Poté už jen kapesní-

ček, osušit slzičku dojetí, které bylo vi-

dět ve tvářích všech dospěláků. Vě-

říme, že budou mít všichni na tento 

slavnostní den krásné vzpomínky. Milí 

předškoláci, Dorotko, Honzíku, Ne-

linko, Pepíčku, Vesninko, Tomášku, 

Ellinko, Jindříšku, přejeme vám z ce-

lého srdce hodně štěstí na vaší cestě do školy, v září 

vykročte tou správnou nohou a když se vám po-

steskne, přijďte se na nás do školky podívat. Budeme 

na vás myslet a držet palce, aby se vám ve škole da-

řilo. Děkujeme rodičům, paní Rousové a paní Tola-

rové za připravené pohoštění, panu Jeníčkovi za to, 

že se v tento den ujal role zvukaře a byl pravou rukou 

animátorům. Poděkování patří všem rodičům za ce-

loroční spolupráci a trpělivost. Tento školní rok byl 

velmi náročný, ale společně jsme vše zvládli. Pře-

jeme Vám všem krásné a slunečné prázdniny, dovo-

lené, užívejte si společné chvíle, odpočívejte a v září 

se budeme těšit na shledanou! 

 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 

 

Magda a Dana 
učitelky MŠ 
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Sportovní den 

Dne 28.6.2021 se uskutečnil Sportovní den. V letošním roce žáci 4. a 5. ročníku celou akci 

připravili pro své spolužáky z nižších ročníků. Na ty čekala stanoviště s nejrůznějšími sportovními 

disciplínami, jako byl hod na koš, kop do brány 

nebo házení na kuželky. Velice náročnou 

disciplínou pak byla překážková dráha, kterou 

děti musely zdolat s míčkem na lžíci. I přes 

obtížnost této dráhy míček ze lžíce spadl jen 

málokdy. Více pádů však obnášela 

nejoblíbenější disciplína kohoutích zápasů, kde 

bylo cílem spoluhráče vyvést z míry vahou 

vlastního těla, udržet rovnováhu a nespadnout 

z lavičky. 

Na celou akci se žáci připravili jako řádní 

sportovci, protože každý přece ví, že když 

sportuji, musím doplňovat tekutiny a energii, a 

tak si donesli mnoho občerstvení, které sami 

doma nachystali. 

Po absolvování všech stanovišť následovalo 

vyhodnocení. Vyhlášeni byli vždy tři nejlepší 

žáci z každé disciplíny. Ti dostali ocenění 

v podobě diplomu a medaile. Na závěr celého 

dopoledne se odehrál zápas ve vybíjené, kde se 

zapojily i paní učitelky, což vedlo 

k napínavému a strhujícímu souboji. 

Byl to krásný den, který si všichni moc užili. 

A hlavně ……není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! 

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce 3/2021 

Ve středu 23. června 2021 se konalo 

třetí zasedání zastupitelstva obce 

v tomto roce. Jako již tradičně se na červnovém za-

sedání schvalovala inventarizace, audit a účetní zá-

věrka obce za uplynulý rok.  

Následovalo vyúčtování dotací spolkům, které bylo 

bohužel velmi stručné, protože v loňském roce se 

akcí pořádaných spolky moc nekonalo. 

Po schválení vstupu obce do Dobrovolného svazku 

obcí pro vodovody – Jindřín, ve kterém budeme spo-

lečně s Dolcemi, bylo odsouhlaseno propachtování 

pozemku 746/1 v k.ú. Horšice jedinému zájemci p. 

Kohoutovi ze Skašova a věcné břemeno pro ČEZ 

Distribuce, které je nutné pro přivedení elektriky na 

pozemek 831/5 v Horšicích. 

V rámci plánovaného „narovnání“ silnice mezi 

Újezdem a Týništěm dojde podle již dříve schvále-

ného projektu k tomu, že nová komunikace bude na 

několika místech mírně zasahovat na pozemky obce, 

proto bylo nutné schválit smlouvu o právu provedení 

stavby pro SÚS Plzeňského kraje. 

Jelikož se nám i letos podařilo získat dotaci od kraje 

na zachování prodejny v Újezdě, bylo schváleno při-

jetí dotace od kraje a následné vyplacení dotace pro-

vozovateli prodejny v Újezdě. 

Posledním bodem programu byla informace o plánu 

investičních akcí pro zbytek letošního roku. Podle 

výsledku druhého výběrového řízení bude rozhod-

nuto na mimořádném zasedání zastupitelstva v čer-

venci, zda se celá rekonstrukce požární nádrže usku-

teční, přičemž bude záležet především na vysoutě-

žené částce. WC ke sportovní hale se přistavovat 

bude, jelikož jsme získali od kraje dotaci ve výši 

380 tisíc. Následně bude postaven přístřešek před 

prodejnu potravin na návsi v Horšicích, který bude 

současně sloužit jako místo, kde se budou moci 

schovat lidé, čekající na autobus. 

Kristýna Lorencová 
učitelka ZŠ 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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Krásné chvilky 

Naše poslední dny školního roku 

2020/2021 byly ve školní družině 

velice příjemné. Počasí nám umožnilo trávit 

většinu času na školní zahradě, kde jsme hráli hry 

všeho druhu a stavěli hrady z písku. Samozřejmě 

nechyběly ani procházky po okolních loukách a 

polních cestách, kde jsme si prohlíželi krásu naší 

přírody. Na Den dětí jsme se zúčastnily různých 

soutěží a společné sportovní úspěchy jsme 

zakončili posezením s malým občerstvením. Děti 

však nebyly pozadu ani ve výtvarné činnosti, kde 

vyrobily mnoho krásných výrobků. Můžou se 

pochlubit housenkami, kytičkami, vázami a 

včelkami z papíru, malbou jarní krajiny, 

kornoutem se zmrzlinou a horkovzdušným 

balónem z plastových víček. Také vyzkoušely 

sázet květiny. Poslední školní týden jsme si opět 

zpestřili pohoštěním ve školní restauraci, kdy se 

děti vžily do rolí servírek a kuchařů. Doufám, že 

si děti veškeré aktivity a společně strávený čas 

užily a těší se stejně jako my na nové zážitky 

v příštím školním roce. 

 

Požární nádrž 

 Před zahájením prací jsme provedli 

několik sond do dna a zjistili, že původní projekt, 

který jsme zdědili po předchozím vedení, bohužel 

nevychází ze skutečného stavu. S těžkým srdcem 

jsme tak museli zrušit výsledek výběrového řízení 

a nechat vypracovat již druhý dodatek k projek-

tové dokumentaci, který bude reflektovat zjištěné 

skutečnosti. Následně jsme vyjednali s Minister-

stvem zemědělství prodloužení termínu a naštěstí 

jsme získali od vodoprávního úřadu vyjádření, že 

nový dodatek nevyžaduje nové stavební řízení. 

V tuto chvíli je vypsané nové výběrové řízení 

s uzávěrkou 19. července. Následovat bude mimořádné zasedání zastupitelstva, které bude rozhodovat, zda 

obnovu požární nádrže vůbec budeme realizovat, protože se obáváme, že nově vysoutěžená cena bude výrazně 

vyšší. Pokud akce dostane zelenou, mělo by se začít pracovat možná už v srpnu s termínem dokončení červen 

příštího roku. 

Se znalostí toho, co se dělo v několika posledních týdnech a zejména průtrží z 8. července se ukazuje, že bylo 

možná štěstí, že se práce nezahájily v původním termínu, protože koupaliště bylo kompletně zaplaveno, což 

by bylo pro probíhající stavbu pravděpodobně katastrofální. 
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Mariya Mukan 
školní družina 

Stanislav Dobrý 
starosta obce 
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