NÁZORY A OHLASY
Vážení ètenáøi Zpravodaje

Stadion jiným pohledem

V úvodu se Vám omlouvám, ale musím reagovat na „Názory a ohlasy“ uveøejnìné v dubnovém
Zpravodaji. Pokud jste je neèetli, obra•e svùj zrak na jiný text. Pokud jste je èetli vìøím, že vydržíte
a doètete tento èlánek do konce.
Nejprve k èlánku bez titulku jehož autorem byl Josef Stangl. Považuji za slušnost a povinnost
omluvit se za nesprávné uvedení pøijmený autora, které bylo uvedeno v bøeznovém Zpravodaji.
Ještì jednou se omlouvám a slibuji, že jméno Stangl si budu pamatovat tak, abych jej již
nezkomolil. Pokud jde o celkový obsah èlánku, ponechávám jej bez komentáøe. Pouze musím
uvést na správnou míru nìkteré údaje v nìm uvádìné. 1.) Ve Zpravodaji je uveøejòována zkrácená
verze Zápisu ze ZM. To znamená, že jsou vypuštìny body pro ètenáøe nezajímavé. V žádném
pøípadì bych si nedovolil krátit samostatné body, tedy ani bod „Rùzné, diskuse“ v jehož rámci
vystoupil Josef Stangl. Tudíž svojí „zkráceninou“ jsem nemohl Josefa Stangla prezentovat jako
slaboduchého, vulgárního, chronického potížistu“ (to jsou jeho slova). Pro dokreslení uvádím, že v
zápise jsou uvádìna struèná vystoupení øeèníkù. Aby nedošlo ke zkreslení zápisu, ovìøují jeho
obsah ovìøovatelé. 2.) Oznámení o pøerušení dodávky elektøiny je vìcí firmy ÈEZ. Rozmístìní
plakátù oznamujících tuto skuteènost zajiš•uje ÈEZ. Mìsto tuto skuteènost oznamuje na úøední
desce a zveøejòuje zpùsobem v místì obvyklým. Zpùsob v místì obvyklý je vyhlášení mìstským
rozhlasem. Nebudu zde popisovat chování Josefa Stangla. Bylo jiné, nìž jak popisuje situaci on.
Pro upøesnìní uvádím, že radnice nezamìstnává „více jak 100 lidí“. Je jich 66, tedy ani ne 2/3
z uvádìného poètu.
3.) Pan Stangl se hluboce mýlí, když uvádí, že jsem se údajnì „zasvìcenì vyjadøoval“ v odpovìdi
na jeho písemnost. Pod odpovìdí je podepsán nìkdo jiný. Josef Stangl rovnìž opomnìl uvést, že
v odpovìdi je uvedeno, že s pracovníkem, který na odboru výstavby byl pøítomen jednat nechtìl.
To je vážení ètenáøi pro Vás malé dokreslení k èlánku Josefa Stangla. Jmenovanému jsem odeslal
osobní dopis, ten ale na stránky Zpravodaje nepatøí. Další èlánek s titulkem „Omluva“, jehož
autotem byl Ing. Zdenìk Písaøík, zastupitel mìsta, mì nepøekvapil. Jeho èlánek odpovídal úplnì
na nìco jiného, ale na moji otázku neodpovìdìl.
1.) Ve více než polovinì èlánku zde proplétá výstavbu rozhledny s akcemi Dynama. Již více než
osm let se snažím zastupiteli a rovnìž èlenu VV TJ Dynama Zdeòku Písaøíkovi sdìlit, že aktivity
projednávané v Dynamu na jednání zastupitelstva nepatøí. Žádná jiná spoleèenská organizace
tam svoje problémy neøeší. Protože se moje snaha stále míjí úèinkem je pravdou, že jsem panu
Písaøíkovi na únorovém jednání Dynama za pøítomnosti 12 èlenù výkonného výboru dùraznì øekl,
že si „nepøeji“, aby akce Dynama projednával na zastupitelstvu mìsta. Nechápu, proè tìmito
interními problémy obtìžuje ètenáøe Zpravodaje. 2.) Pan Písaøík rovnìž uvedl, co by obohatilo
naše mìsto. Motokárová dráha, vodní tobogán nebo lyžaøský svah. Nic nebrání jeho aktivitám na
založení sdužení a získání pìnez i podpory na jejich výstavbu. Nemohu si vzpomenout, že by
v minulosti byl jakýchkoliv aktivit úèasten. Možná, že mì moje pamìt zradila.
3.) Pamì• mnì však nezradila v tom, co jsem napsal v bøeznovém Zpravodaji. Pane zastupiteli èetl
jste ten èlánek? Z jeho obsahu cituji: „Druhá odpovìï vyjádøila názor, že mìsto má svých
problémù dost a proè se tedy zabývat rozhlednou. Z odpovìdi jsem usoudil, že dotyèný stavbì
rozhledny nefandí. I této odpovìdi rozumím.“ Zde jsem snad jasnì sdìlil, že respektuji i jiné
názory. Co je však podstatné pane zastupiteli Písaøíku, opomnìl jste reagovat na souvislosti, se
kterými bylo spojeno Vaše jméno. Jedná se o více než ètyøi miliony, které mìsto muselo vracet za
porušení podmínek dotace. A vracelo je za akci u jejíchž realizace jste stál od poèátku do konce
jako tehdejší místostarosta mìsta. Mnì se pane zastupiteli omlouvat nemusíte, omluvit by jste se
mìl obèanùm tohoto mìsta za 4,1 milionù, které mohlo mìsto využít tøeba na výstavbu Vámi
uvádìných akcí.I panu Ing. Písaøíkovi posílám osobní dopis, abych mu pøipomnìl nìkterá
historická fakta , které asi zapomnìl, nebo si je ve své pamìti upravil k obrazu svému.
Ètenáøùm, kteøí vydrželi a doèetli až sem slibuji, že další reakce z mé strany nebudou.
Emil Hofman Horšovský Týn

I my patøíme mezi obèany Horšovského Týna,
kteøí mají radost z toho, že stadion
v Masarykovì ulici se podaøilo rekonstruovat
a že sportovci mají pìkné sportovištì za
nìkolik desítek milionù.
Ke stadionu je však také nutné vybudovat
pøíjezdové komunikace a parkovací místa.
Vìtšina sportovcù na stadion i na tenisové
kurty pøijíždí auty. A tak nìkteøí obèané
a vlastníci nemovitostí v Masarykovì ulici již od
roku 1999 upozoròujeme na problémy pùvodní
polní cesty vedoucí mezi oplocenými
zahradami, jejíž šíøka je cca 4m, která sloužila
jako vedlejší vjezd do areálu. Tento stav se
nejdøíve zmìnil nadmìrným provozem
k tenisovým kurtùm a pak rekonstrukcí
stadionu. Tato polní cesta patøí pøi sportovních
akcích na stadionu mezi nejvíce frekventované
ve mìstì. Tento neúnosný, nepøehledný
a neøešený stav vyústil již v nìkolik dopravních
nehod. Situace v této „myší díøe“/dle
pojmenování jednoho èlena rady/ by jistì
nebyla tak špatná, kdyby byly dodrženy sliby.
Tedy kdyby opravdu pøi rekonstrukci stadionu
byla øešena i obslužnost celého areálu, tak
velkoryse, jako byla pojata rekonstrukce
celého krásného osvìtleného stadionu.
Všechny naše pøipomínky i žádosti nebyly však
brány v potaz a nebyly øešeny. Jedinì DI PÈR
Domažlice od roku 1999 upozoròuje také na
ohrožování bezpeènosti pìších i vozidel
/Upozornìní ze dne 20.7.1999 a 20.1.2005/.
Stejnì jako DI, tak i my nesouhlasíme
s nebezpeèným provozem a ohrožováním
chodcù i vozidel. Proto se budeme muset
odvolat k ZM, aby hledalo øešení situace.
A hledáme pomoc i jinde. Je nám líto, že
„starousedlíci“ mìsta nestojí radì mìsta za
více snahy a úsilí, že naši stížnost na jednání
ani neprojednala.
Doèkali jsme se nic neøíkající odpovìdi od
pana starosty.
K tomuto psaní nás silnì motivovaly stížnosti
v minulém Zpravodaji. I ony popisovaly
neøešené problémy.Dokonce i ovlivòování
SMS zprávami èlenù zastupitelstva. To je
úroveò.
Za všechny postižené
manželé Kadlecovi

Z UPLYNULÝCH AKCÍ
Dobrovolníci zorganizovali tradièní úklid parku
„Praseèí líbánky na jarní stezce, tak
pojïte po nich uklidit, a• se nám jde
lehce“.
Pod tímto mottem se v sobotu 10. dubna
uskuteènil tradièní úklid zámeckého parku
v Horšovském Týnì.
S jarním táním se v horšovskotýnském parku
objevila øada turistù, pejskaøù, procházejících
se párù, mladíkù hrajících fotbal, pokuøujících
skupinek ležících na trávì, ale také øada
odpadkù, které byly ukryty pod snìhem.Proto
se skupina mladých dobrovolníkù, kteøí tráví
v krásném prostøedí parku znaènou èást
svého volného èasu, rozhodla všechny
pohozené odpadky uklidit. Hlavní
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

organizátoøi akce již nìkolikátý rok po sobì
vylepili po Horšovském Týnì plakátky
informující o dobrovolném úklidu parku,
z vlastních prostøedkù nakoupili pytle,
rukavice, vyrobili napichovadla a po sobotním
obìdì vyrazili na nìkolikahodinovou brigádu.
Na mìsto Horšovský Týn zùstala jediná
starost – naložit shromáždìnou hromadu
pytlù se smìsným odpadem, který nebylo
možné roztøídit, k likvidaci. Dobrovolní sbìraèi
odpadkù si ovšem nemohou být jisti, zda se
jim mìsto nebo policie neodvdìèí
bezpøedmìtným stíháním za vytvoøení èerné
skládky nebo pátracími psy, kteøí možná
u nìkoho naleznou drobky marihuany. Poté
***
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mùže (dle známého scénáøe z bøezna)
následovat mediální fraška, která oznaèí
celou skupinu za narkomany. Opìt nezazní,
že se tito takzvaní „narkomani“ aktivnì
zapojují do ochrany životního prostøedí
a lidských práv, studují vysoké školy a pracují
a že se jejich chování ani po jointu marihuany
nezmìní ve vandalizmus nebo násilí jako
v pøípadì uživatelù alkoholu nebo tvrdých
drog. Dubnového úklidu parku se zúèastnilo
okolo tøicítky dobrovolníkù ve vìku mezi 17
a 30 lety, kteøí vytvoøili rojnici, prošli a
vysbírali od odpadkù celý zámecký park
(prostøedí za kamennou zámeckou zdí).
Pokraèování na str. 14
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