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NÁZORY A OHLASY
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Trestné èiny- zde je objasnìnost 78 %. Nejvìtší
podíl má majetková kriminalita, konkrétnì
krádeže vloupáním do motorových vozidel
a krádeže vìcí z vozidel,dále se jedná o krádeže PHM. Oproti roku 2008 je zøejmý nárùst
kriminality o 15 %.
Pøijatá opatøení : maximální nasazení sil
a prostøedkù do pøímého výkonu služby.
Navrhovaná opatøení : iniciativa orgánù mìsta
s cílem oslovit obèany, aby si více chránili
majetek,preventivní èlánky v místním tisku.
Násilná kriminalita - zde byly realizovány
4 trestní vìci. Jednalo se o násilí proti skupinì
obyvatel nebo jednotlivci,ve dvou pøípadech
došlo i k ublížení na zdraví a v jednom pøípadì
šlo o pokus o vraždu. Všechny tyto trestné èiny
byly objasnìny. V pøestupkovém øízení je
pozorována zvyšující se agresivita pachatelù
a dochází k nárustu pøestupkù proti
obèanskému soužití.Velkou roli hraje alkohol
a návykové látky.
Pøijatá opatøení: monitorovat problémová
místa,nekompromisní pøístup k pachatelùm.
Navrhovaná opatøení: èastìjší kontroly
restauraèních zaøízení.
Bezpeènost silnièního provozu : 442 zjištìných
pøestupkù, 34 trestných èinù, DI Domažlice
šetøil ve mìstì 16 dopravních nehod. Je
pozorován nárùst trestné èinnosti v dopravì.
Pøijatá opatøení : vìtší dùraz na dopravu a to
jak prevence, tak i represe
Oblast veøejného poøádku je prioritní èinnost
OOP Horšovský Týn a zejména zahrnuje:
bìžná obchùzková èinnost
bezpeènostní opatøení v rámci Anenské poutì
pravidelné kontroly ubytovacích zaøízení,
heren,restaurací
monitoring problémových míst
spolupráce s mìstskou policií
zklidnìní a potírání poulièní kriminality
Navrhovaná øešení : vìtší podíl strážníkù na
pìší obchùzce.
Prevence :Již pouhou pøítomností policisty
v terénu,pøednášky ve školách,v rámci IZS
v autokempu v „Podhájí“, akce „Auto není
trezor“, prevence drogové kriminality, prevence
na úseku dopravy, kontroly objektù.
Spolupráce s mìstem je hodnocena jako
bezproblémová.
Starosta mìsta
Ing.Josef Holeèek

MÌSTSKÝ ÚØAD
INFORMUJE
Ukonèení
17. roèníku soutìže
„O nejvìtší alobalovou kouli“
Dne 15. èervna probìhne v MKZ
od 13 hodin slavnostní vyhlášení výsledkù
XVII. roèníku soutìže „O nejvìtší alobalovou
kouli“. Všichni úèastníci jsou srdeènì zváni.
Budou odmìnìni diplomem a nejpilnìjší
sbìraèi i pìknými cenami. Alobal bude prodán
k dalšímu zpracování. 25 zúèastnìných
jednotlivcù nasbíralo celkem 54,155 kg
a 7 kolektivù dalo dohromady 111,17 kg.
Dìkujeme všem úèastníkùm.
MìÚ Horšovský Týn, odbor ŽP

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Reakce na èlánek E. Hofmana ve Zpravodaji è. 5
Domnívám se, že na nepravdivá nebo pøekroucená tvrzení je tøeba reagovat.
1) V souvislosti s pøínosem pro mìsto H.Týn: citace p. Hofmana: „Nemohu si vzpomenout, že by
v minulosti byl (Písaøík) jakýchkoliv aktivit úèasten. Možná, že mì moje pamì• zradila“. Konec
citace. Pane Hofmane, mimo jiné jsme vybudovali na sídlišti høištì, svaøili si sami branky,
vybudovali jsme hokejové høištì (u dnešní haly) a hráli dokonce krajskou soutìž. A taky jsme
brigádnì postavili klubovnu s krbem a soc. zaøízení u tenisových kurtù u starého fotbalového høištì
v Masarykovì ulici. Byli jsme tehdy nadšenci. Pøedseda odd. tenisu Johánek, Dr. Šaloun, Milan
Denk, Jiøí Zelenka, Jiøí Matìjovic, dìti, dorost a další. Spoleènì jsme odpracovali mnoho hodin
nebo neodpracované i platili. Tato akce mì nenechává klidným, jelikož dílem Vaším, p.Hofmane,
byl tenisový areál kompletnì vykšeftován (jinak to napsat nejde) v akci lesík za 160 tisíc Kè do
soukroma. Následnì se budoval tenisový areál v Plzeòské ulici podruhé, opìt za velkého úsilí
dnešních tenisových nadšencù, ale již ve statisícových èástkách, které mohly posílit rozpoèet TJ.
Pro doplnìní nejde nevzpomenout Váš svévolný prodej žínìnky tehdejšímu oddílu juda v cenì 110
tisíc Kè bez jeho vìdomí do Plznì. Toto se opravdu nedìlá.
Nechválím se, ale vzpomínám na brigády i na ty, co už tøeba mezi námi nejsou. Pane Hofmane,
nemùžete si vzpomenout tøeba proto, že jste v tehdejší dobì budoval tranzitní plynovod
v Sovìtském svazu a nebyl v H.Týnì. Samozøejmì to nevyèítám. Všichni jsme tehdy mìli malé dìti,
živili rodiny a každý dìlal co umìl. Na stavbu plynovodu nebylo jednoduché se dostat a i tehdy byla
každá valuta dobrá. Zvláštì když byl tehdejší kurs dolaru 37 korun oproti dnešnímu 20 korunovému.
2) Pane Hofmane, okolnosti vrácení èásti dotace na výstavbu bytového domu v Masarykovì ulici
jsou Vám dobøe známy. Sedìl jste tehdy v zastupitelstvu mìsta, byl èlenem finanèního výboru, víte,
že bylo dokonce podáno trestní oznámení a taky víte, že policie neshledala konkrétního viníka.
Hodilo se to a tak to úèelovì používáte. Stojí tady bytový dùm a v žádném pøípadì to nejsou peníze
vyhozené do èerné díry, jak tvrdíte a srovnáváte s rozhlednou. Na závìr p. Hofmane. Myslím, že
obèanùm tohoto mìsta se omlouvat nemusím. Vždy jsem se maximálnì snažil dìlat svou práci, jak
jsem nejlépe umìl a v dobré víøe. Pokud mì stále vyzýváte k objasnìní dotací na zmínìný dùm,
máte na radnici všechny možnosti. Mùžete zaèít v nejbližším okolí.
zastupitel mìsta Ing.Zdenìk Písaøík

NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI
ANENSKÉ POUTÌ

EVANGELICKÁ
CÍRKEV METODISTICKÁ

Vážení zástupci firem, podnikatelé,
v letošním roce se koná Anenská pou•
v Horšovském Týnì ve dnech
22. - 25. èervence. Chceme Vám tímto uèinit
nabídku Vaší propagace právì pøi konání této
významné kulturnì spoleèenské akce. Mìsto
Horšovský Týn a Mìstské kulturní zaøízení
pøipravilo i pro tento rok možnost umístìní
Vámi dodaného reklamního panelu na podiu,
kde se odehrává hlavní èást kulturního
programu. Poplatek je urèen velikostí Vašeho
vlastního panelu, a to 1 m2 za 3.000,-Kè.
Panel je nutno dodat do 21. èervence 2010.
V pøípadì, že se pro tuto formu reklamy
rozhodnete, zajistíme Vám dále propagaci
firmy moderátorem programu Anenské poutì
pøímo na hlavním podiu. Všem firmám, které
zadáním své reklamy pøispìjí k uspoøádání
této akce, bude podìkováno ve
"Zpravodaji mìsta Horšovský Týn".
Rozhodnete-li se pro naši nabídku reklamy,
pøípadnì máte-li Vy sami jinou pøedstavu
a konkrétní návrh Vaší propagace pøi poøádání
této akce, kontaktujte nás nejpozdìji
do 9. èervence 2010.
Kontaktní adresa:
Mìstské kulturní zaøízení Horšovský Týn
nám. Republiky 105
Tel: 379 422 247, fax: 379 415 152
e-mail: kultura@mkzht.cz

Vás srdeènì zve na Páteèní Biblické hodiny
bez rozdílu vìku, vyznání a rasy
od 17:45 hodin v Nádražní ulici è. 79,
Horšovský Týn.
Všichni jste srdeènì vítáni.
BLIŽŠÍ INFORMACE:
www.ecmhtyn.estranky.cz
Kontaktní :e-mailová adresa a mobil
na Kazatele Jiøího Kantora:
kantor.ji@seznam.cz, 737 883085
Tímto bychom se rádi omluvili všem ètenáøùm
za chybu, ke které došlo v minulém èísle.
Chyba byla v e-mailové adrese, na kterou se
mìly odesílat odpovìdi na soutìžní otázku.
Z tohoto dùvodu soutìž prodlužujeme
do 30. 06. 2010. Otázky naleznete na našich
www stránkách a správný e-mail, kam mùžete
své odpovìdi zasílat je: ecmhtyn@gmail.com
Soutìží se o Bible.Ètìte: První list Korintský
kapitola 15., list Koloský kapitola 1-4
Kazatel Jiøí Kantor
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