Z UPLYNULÝCH AKCÍ
Rozhledna otevøena
Za úèasti nìkolika stovek lidí z Horšovského
Týna i okolí byla ve ètvrtek 29.dubna
slavnostnì otevøena rozhledna na Šibenièním
vrchu. Stavbì požehnal plzeòský biskup Msgr.
František Radkovský a pøedseda Klubu
èeských turistù PhDr. Jan Stráský rozhlednì
popøál co nejvíce návštìvníkù a co nejménì
vandalù.
Rozhledna se tìší znaènému zájmu
návštìvníkù z øad místních obèanù i turistù. Po
mìsíèním provozu pøekroèil poèet návštìvníkù
první tisícovku. Rozhledna je volnì pøístupná
od 1.kvìtna do 30.záøí. Mimo sezónu budou pro
pøípadné zájemce klíèe k dispozici
v informaèním centru po složení zálohy 500 Kè.
Pøíznivcùm rozhledny mùžeme slíbit, že
Sdružení pro výstavbu rozhledny bude
pokraèovat v akcích , jako je tradièní
silvestrovský výstup na Šibenièní vrch, chceme
za pøíznivých povìtrnostních podmínek
otevírat pro veøejnost o státních svátcích
28.øíjna a 17.listopadu, stejnì tak o svátcích
vánoèních a velikonoèních a na Nový rok.
Vzhledem k tomu, že i provoz rozhledny není
zadarmo, obracíme se znovu na Vás, kteøí
byste chtìli jakoukoliv èástkou na rozhlednu
pøispìt, že tak mùžete uèinit zakoupením
posledních nìkolika volných schodù nebo
zasláním finanèního pøíspìvku na èíslo úètu
827190359/0800. Všem, kteøí tak dosud uèinili
nebo uèiní, srdeènì dìkujeme.
L. Thomayer

65. výroèí osvobození
našeho mìsta armádou USA
Dne 3. 5. 2010 se i v našem mìstì v rámci
hvìzdicové jízdy CONVOY OF
REMEMBRANCE 1945 – 2010 uskuteènil
pietní akt a kladení kvìtin k pamìtní desce na
zdi radnice. Zaznìly zpívané hymny,proslovy
politikù,vedení mìsta a reprezentantù
americké ambasády,vojákù americké armády.
Celou slavnostní atmosféru umocnily modely
vojenské techniky z doby války,zvláštì pak tøi
americké tanky s francouzskou posádkou.
Dìkuji všem spoluobèanùm,kteøí se
dostavili,abychom spoleènì uctili tento
významný moment v dìjinách našeho
mìsta,odmìnou nám všem byl pøíjezd tìžké
techniky,o které jsem ani já ještì ráno nic
nevìdìl. Zároveò se i omlouvám tìm
øidièùm,kterým jsme mohli zpùsobit pøíjezdem
tankù na námìstí komplikace.
starosta mìsta
Ing.Josef Holeèek

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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