- Proletáři všech zemí, spojte se, vyzývají
při prvomájovém průvodu v Horušanech

PAVEL KORELUS

Horušany - Pět let existuje
Sdružení občanů Horušan a
za tu dobu si už lidé o tomto
spolku udělali svoji představu. Vědí, že se horušanští
nadšenci starají hlavně o zábavu, sranda ani recese jim
není cizí, ale když je v obci potřeba něco udělat, nebojí se
přiložit ruce k dílu.
O sdružení je také všeobecně známo, že pořádá pravidelné 'schůze'. Každý pátek v
horušanské hospodě. "To užje
prostě tradice. Všichni vědí,
že nás tam najdou," řekla za

sdružení Renata Slámečková.
Právě v hospodě připravují
naprostou většinu svých akcí.
"Letos jsme už pořádali bál a
zabíjačku, na 1. května chystáme zase prvomájový průvod, to bude velké," pokračovala žena a horušanský První
máj popsala. "Je to recese.
Vyrážíme do klasického průvodu s mávátky a transparenty, po vsi hrají budovatelské
písně ... První rok nás bylo jen
pár, ale vloni už jely i alegorické vozy! Z průvodu se stala
atrakce pro místní i lidi z
okolních obcí," říkala.
V podobném duchu se nese
i zbytek roku. V říjnu slaví v
Horušanech
Vánoce, začátkem července je čeká několikadenní akce s jídlem, pitím a
zábavou v areálu u tamního
rybníčku.
Podle starostky Miroslavy
Vítkové se Horušanšti o svoji
obec starají. "Zbourali starou
vodárnu, zlikvidovali i starou
protipožární nádrž, kde teď

Tak vypadal loňský prvomájový pl'ŮVodv Horušanech,
bude stát dětské hřiště a sportoviště, které teď v Horušanech je, vlastními silami oplo-

tílí," chválila starostka.
Ve sdružení je 30 lidí, někteří i z okolních obcí.

DISKUTUJTE O VAší OBCI
Seriál U vAs NA NÁvšTĚVĚ má i svoji internetovou podobu. Už nyní se mužete vyjadřovat k životu v SOBĚKURECHnebo PllrrNfKU,
kam

PJ_~~V.~~_._

- -

se vypravfme přBti týden. Zeptejte se starosty, pozvěte

do města turisty nebo upozorněte nazajimavé lidi ve vašem
okolí. Clánky najdete na plzensky.denik.czJnavsteva

