MÌSTSKÁ
KNIHOVNA
Mìstská knihovna v Horšovském Týnì
vyhlašuje 15. roèník

„Literárního shrabování“
pro rok 2011
Soutìž je urèena pro dìti, mladé lidi i ty
døívenarozené ve vìku od 6 do 106 let.
Zasílejte veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky,
bajky, povídky, eseje a poezii. Vše psané èitelnì
rukou nebo radìji na psacím stroji nebo poèítaèi.
Rozsah literární tvorby od jednoho autora
maximálnì dvì stránky A4. Každá práce musí být
opatøena jménem, adresou a rokem narození
autora. Uzávìrka bude 30. èervna 2011. Práce
posílejte do Mìstské knihovny v Horšovském Týnì,
námìstí Republiky 102, 346 01 Horšovský Týn,
k rukám paní Miloslavy Baxové.
Pokud mùžete, pošlete svùj pøíspìvek
v elektronické podobì na adresu
knihovna@htyn.cz . Ušetøíte nám tak hodnì
práce. Upozoròujeme, že akce není soutìžní a
slavnostní vernisáž se uskuteèní na podzim
r. 2011. Pøi ní obdrží všichni úèastníci Almanach
došlých prací. Autor dává úèastí v této akci souhlas
k publikování a pøípadné dramatizaci svého díla.

Od 14. do 25. února 2011 se v Mìstské
knihovnì v Horšovském Týnì zabydleli
skøítkové domácí, lesní, luèní, polní a dokonce i
létající. Pøišly si je prohlédnout všechny dìti
z Mateøských škol a žáci 1. – 5. tøíd ze Základní
školy v Zámeckém parku i ZŠ a OŠ v Nádražní
ulici. Knihy a výstava skøítkù, jejichž autorkou je
Vítìzslava Klimtová, mìly úspìch. Pøi následné
návštìvì v knihovnì jsme si pro dìti pøipravili
testík, zda si pamatují nìco z vyprávìní, které
je výstavou provázelo. K velké radosti, si dìti
pamatovaly hodnì a jako odmìnu dostaly
záložku s ilustracemi skøítkù a strašidýlek.
Výstava mìla úspìch a dìtem se líbily nejen
loutky, ale i prùvodní slovo.
Mìsíc bøezen je
Mìsícem ètenáøù a
knihovna pro nì
pøipravila nìkolik
akcí. Kromì besed,
které pro žáky 1. –
5. tøíd pøipravuje
knihovnice, se
v tomto mìsíci
uskuteènily besedy
se spisovateli.
První autorské ètení uspoøádala 2. bøezna paní
Markéta Èekanová, autorka povìstí a pohádek
z Plzeòského kraje.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Tuto akci sponzoroval Svaz knihovníkù a
informaèních pracovníkù ÈR a firma
SKANSKA.
Dalším spisovatelem, který navštívil 22. bøezna
naší knihovnu a pro dìtské ètenáøe uspoøádal
besedu o svých knihách, byl pan Miloš
Kratochvíl. Jeho vtipné a souèasné texty se
dìtem moc líbí.
Regionální autorka paní Marie Špaèková
seznámila ve støedu 23. bøezna žáky 7. tøíd
s povìstmi z našeho okolí, a se svými dvìma
knihami.
V odpoledních hodinách se pak konala pro
veøejnost beseda na téma „Slovanský panteon“
Vyvrcholením tohoto mìsíce bude „Noc
s Andersenem“, kterou knihovna poøádá již
podesáté. Letošní spaní v knihovnì,
doprovázené bohatým programem, se
uskuteèní z pátku na sobotu 1. a 2. dubna.

blízké budovy pomocí proudù C. Bylo nutno
vytvoøit kyvadlovou dopravu vody. Seník se po
domluvì s majitelem nechal volnì dohoøet a na
místì události zùstali pouze hasièi HZS
Domažlice a jednotka SDH Horšovský Týn byla
asi po hodinì zásahu odeslána zpìt na
základnu.

Miloslava Baxová

Uzávìrka
kvìtnového zpravodaje
je 15. dubna 2011.

HASIÈI
INFORMUJÍ
Zásahy výjezdové jednotky
V sobotu 8. ledna 2011 byli krátce po 15. hodinì
požádáni hasièi SDH Horšovský Týn správcem
Autokempu Podhájí o technickou pomoc. Po
provedeném prùzkumu bylo zjištìno, že
potokem pøitéká vìtší množství vody z tajícího
snìhu, než staèí odtékat. Hasièi proto nejprve
pomocí CAS rozbili ledovou bariéru na cestì,
která bránila odtoku a tvoøila hráz. Poté se
pomocí lopat podaøilo odklidit ledové kry a
nahromadìný sníh, který také bránil
pøirozenému odtoku. Také bylo odstranìno
pletivo, o které se zachycovaly ledové kry. Po
odstranìní všech pøekážek (zejména led a
sníh) zaèala voda pomalu opadat a jednotka se
vrátila zpìt na základnu.
Jednotka SDH Horšovský Týn byla v sobotu
22. ledna 2011 v 18:39 hodin (mimochodem
právì v prùbìhu VVH SDH) povolána
k zajištìní místa pro pøistání vrtulníku do obce
Dolní Valdorf, kde se nacházela nemocná
osoba. Hasièi nalezli a osvìtlili místo pro
pøistání a po odvozu pacienta se vrátili zpìt na
základnu. Na místo události se dostavila i
jednotka HZS Domažlice.
V nedìli 30. ledna 2011 v 18:47 hodin byla
jednotka hasièù z Horšovského Týna vyslána
k požáru komína do ulice 5. kvìtna, èp. 16.
Jednotka po pøíjezdu na místo prùzkumem
zjistila, že se jedná o požár sazí usazených
v komínovém tìlese. Pomocí suchého písku
hasièi srazili plameny a zanesený komín
proèistili a vybíracími dvíøky vybrali žhavý
popel. Událost se obešla beze škody a uživateli
bytu byla udìlena bloková pokuta. Na místì
dále zasahovala jednotka HZS Staòkov.
V sobotu 5. bøezna 2011 byl v 17:06 hodin
vyhlášen požární poplach jednotce SDH
Horšovský Týn. Podle prvních informací se
mìlo jednat o požár budovy v areálu
zemìdìlského družstva v Luženicích. Již
z dálky bylo vidìt, že se jedná o rozsáhlý požár
seníku. Hasièi se proto soustøedili na ochranu
***

DUBEN 2011

Výroèní valná hromada
SDH Horšovský Týn
V sobotu 22. ledna 2011 se od 17.00 hodin
v zasedací místnosti hasièské zbrojnice konala
výroèní valná hromada SDH Horšovský Týn.
Po pøi ví tá ní hos tù Ing. Jo se fa Ho leè ka starosty mìsta Horšovský Týn a mjr. Bc. Jaroslava Marka - vedoucího oddìlení ochrany obyvatelstva a KaHP, HZS Plzeòského kraje, ÚO
Domažlice, vystoupili mladí hasièi s divadelním
pøedstavením pohádky o zvíøátkách.
Poté byly pøedneseny jednotlivé zprávy za rok
2010. Starosta SDH Ing. Petr Lahoda pøednesl
zprávu o èinnosti SDH, velitel sboru a
výjezdové jednotky v jedné osobì Pavel Lang
vyhodnotil rok 2010 z pohledu výjezdù a
mimoøádných událostí. Blanka Trišèová
pøednesla zprávu o èinnosti mladých hasièù,
Radek Èerný informoval pøítomné èleny
o hospodaøení SDH a Martin Vlèek pøednesl
zprávu za kontrolní a revizní komisi SDH. Po
jednotlivých zprávách byly pøedány malé dárky,
jednak Janu Langovi za perfektní práci øezníka
pøi silvestrovské zabíjaèce a dále byl malou
pozorností obdarován Josef Šíma, který se
tímto také rozlouèil s prací ve výjezdové
jednotce. Po krátké diskusi, kdy valnou
hromadu pozdravili také hosté, se odhlasoval
plán práce na rok 2011 a usnesení z výroèní
valné hromady. Následoval již tradièní,
mimochodem vynikající gulášek a volná
zábava, o kterou se perfektnì postaral náš
kamarád Míla Šobr. Výroèní valná hromada
byla v samotném závìru narušena výjezdem
jednotky k technickému zásahu, který naštìstí
netrval pøíliš dlouho a všichni pøítomní si mohli
zatanèit a zazpívat.

Ing. Petr Lahoda

Více informací, videa a fotografie
naleznete na www.hasiciht.wz.cz
***
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