Èíslo: 5

Roèník: 2009

Cena: 5 ,– Kè

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn
Uvnitø èísla najdete: * Úspìchy Michala Pivoòky na národní pøehlídce ve Velké Bystøici u Olomouce * Den matek
se blíží * Pozvánky na zajímavé akce v našem mìstì i okolí * Z uplynulých akcí * Nahlédnutí do historie * Ze školních
lavic * Sportovní úspìchy * Filmové tipy * Sezónní otevírací doba Regionálního informaèního centra *
HORŠOVSKÝ TÝN POPRVÉ
NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE
Mìsto Horšovský Týn, Kulturní komise
mìs ta a Mìst ské kul tur ní za øí ze ní
Vás srdeènì zvou na besedu spojenou
s inau gu ra cí znám ky s vy ob ra ze ním
Státního zámku v Horšovském Týnì.

Slavnostní køest se bude konat
ve støedu 6. kvìtna 2009
v 17.00 hodin
v sále Mìstského kulturního
zaøízení v Horšovském Týnì.
Známka v hodnotì 14,- Kè vyjde v emisi
„Krásy naší vlasti“ spoleènì se známkou
kláštera ve Vyšším Brodì v hodnotì 12,- Kè.
Je to v dìjinách známkové tvorby vùbec
poprvé, co se motiv našeho mìsta ocitá
na státní ceninì.
Souèástí slavnostního aktu bude pøednáška
RNDr. Karla Špaèka o historii poštovnictví
v re gi o nu, mi ni vý sta va fi la te lis tic kých
zajíma vos tí a au to gra mi á da jed no ho
z autorù, grafika a rytce pana Václava Faita,
který pøijal pozvání.
Akce se také zúèastní zástupci oddìlení
známkové tvorby Èeské pošty s.p. Praha.
Po skon èe ní inau gu ra ce bu de možno
zakou pit obì znám ky, pa mìt ní list
se známkou, ora zít ko va ný poš tov ním
a zvlášt ním ra zít kem a FDC (spe ci ální
obálky prv ní ho dne vy dá ní znám ky).
Obì poštovní známky vy jdou v malých
tiskových listech o osmi známkách.
Za kulturní komisi Václav Kuneš
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Z jednání radnice
RM NA SVÝCH JEDNÁNÍCH
VE DNECH
18. 2., 4. 3., 18. 3. a 1. 4. 2009
Schválila:
• pøedloženou kalkulaci neinvestiè ních
nákladù na rok 2009 hrazených z finanèních
prostøedkù mìsta na 1 dítì v Mateøské škole
Horšovský Týn ve výši 6 637,- Kè a na 1 žáka
v Základní škole Horšovský Týn ve výši
3 175,- Kè;
• pøe ne chá ní do vý pùjè ky po zem ky
za úèe lem vy bu do vá ní na uè né stezky
k pøipravované rozhlednì na Šibenièním
vrchu a to na dobu urèitou - 10ti let ode dne
podpisu smlouvy o výpùjèce;
• s úèinností od 1. 6. 2009 cenu za vývoz
sbìrných nádob pro podnikatelské subjekty
ve výši: vývoz 1 ks popelnice 1 x týdnì
3.500,- Kè/rok, bez DPH; vý voz 1 ks
popelnice 1 x za 2 týdny 1.800,- Kè/rok,
bez DPH; vývoz 1 ks kontejneru (1100 l)
1 x týdnì 16 800,- Kè/rok, bez DPH; vývoz
1 ks kontejneru (1100 l) 1 x za 2 týdny
8.500,- Kè/rok, bez DPH;
• Smlouvu o poskytnutí služeb s Centrem
protidrogové prevence a terapie se sídlem
Ha víø ská 11, Pl zeò. Smlou va za jiš•uje
provozování Terénního programu Centrem
pro ti dro go vé pre ven ce a te ra pie
v Horšovském Týnì;
Projednala:
• žádost
a
na bíd ku
øe di tel ky
JUNIORFESTU - mezinárodního filmového
festivalu pro mládež o vyjádøení, zda mìsto
Horšovský Týn má pro rok 2009, pøípadnì
ná sle du jí cí roky zá jem pù so bit v ro li
partnerské ho mìs ta a fes ti val pod po øit
èástkou vyšší než 120 tis. Kè. RM rozhodla,
že mìsto požadovanou èástku na poøádání
festivalu neposkytne;
• a vzala zpìt návrh na výpovìï z bytu
v domì èp. 24 v ul. 5. kvìtna, nebo• nájemce
uhradil dlužnou èástku v plné výši s tím,
že s nájemcem byla uzavøena nová nájemní
smlouva, a to na dobu urèitou;
• a uložila Bytes HT pøedložit cenovou
nabíd ku na po vrch v uliè ce od uli ce
Pivovarská k silnici I/26 - chodník o šíøce
1,5 m v asfal to vé smì si s na po je ním
k benzinové stanici;
• a odsouhlasila podání žádosti o udìlení
dotace z prostøedkù Plzeòského kraje v rámci
dotaèního programu „Rekonstrukce a opravy
ne mo vi té ho
ma jet ku
zá klad ních
škol a mateøských škol zøizovaných obcemi
Plzeòského kraje v roce 2009“ na stavební
úpra vy v ob jek tu ul. Van èu ro va 195
(stavební úpravy WC vè. umývárny + oprava
støešní ho pláš tì nad jed ním pa vi lo nem
vè. zateplení);
• a roz hod la
pøi dì lit ve øej nou
zakázku malé ho roz sa hu na sta veb ní
práce: "Horšovský Týn MìÚ - ga ráž,
kanalizace". firmì VLÈEK – STAVBY s.r.o.,
Horšovský Týn s ce nou 418 035,- Kè
vè. DPH;
Pøidìlila:
• byt v DPS è. 24 na doporuèení komise
pro pøidìlování bytù v DPS, panu Ladislavu
Továrnickému, Doubrava 4;
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Vzala na vìdomí:
• žádost OV Hor šov na vy bu do vá ní
dìtské ho kout ku v Hor šo vì a uložila
místosta ros to vi
zís kat
vy já d øe ní
Ing. Arch. Sladkého;
• zprávu Zemìdìlské vodohospodáøské
správy o nevyhovìní požadavku na odbahnìní Køakovského potoka v letošním roce;
• informaci odboru MIM o možnosti podat
žádost o udìlení dotace z prostøedkù Plzeòského kraje v rámci dotaèního programu
„Rekonstrukce a opravy nemovitého majetku základních škol a mateøských škol zøizovaných obcemi Plzeòského kraje v roce
2009“ na stavební úpravy v mateøské škole
v ul. Vanèurova 195 (stavební úpravy WC
vè. umývárny + oprava støešního pláštì
nad jedním pavilonem vè. zateplení);
• doporuèení odboru ŽP pokácet osm javorù v ulici Suchanovova (jižní èást - obvod
kmene 71, 91, 92, 86, 95, 108 a 90 cm)
a ve stejné lokalitì provést výsadbu nové
zelenì, keøù s výškou max 2,5 m, aby nedocházelo ke stínìní blízkých oken bytù. RM
s uvedeným návrhem nesouhlasila;
• vzniklý majetkoprávní problém související s výstavbou fotbalového høištì 1. FC
v Plzeòské ulici. RM doporuèila žadateli
pøipravit øešení, tak jak je øešilo v obdobné
vìci Dynamo Horšovský Týn;
• in for ma ci zá stup ce ÈEZ o zá mì ru
provést v letošním roce v ul. Pionýrù a v Horním Valdorfu odstranìní vzdušného vedení
NN a jeho pøemístìní pod zem do kabelu;
• vy jádøení spoleènosti TAZATA, spol.
s r.o. Støíbro k uplatnìné reklamaci vad
na díle Dùm s peèovatelskou službou, ulice
5. kvìtna, Horšovský Týn“;
• informaci o realizované smìnì pozemku
v areálu tenisových kurtù v Plzeòské ulici.
Vy pùj èi tel TJ Dy na mo Hor šov ský Týn
je povin no uhra dit mìs tu jed no rá zo vou
náhra du za ná kla dy spo je né se smì nou
pozemkù;
• žádost pa ní Ve ro ni ky Strá da lo vé,
Domažlice o vyjádøení k zámìru rekonstruovat stávající prodejny ZKD na Smetanovì
námìstí na „sport bar“ a hernu s výherními
automaty. RM nesouhlasila s rekonstrukcí
prodejny k požadovanému úèelu;
• informaci odboru MIM, týkající se opravy povrchu ulièky od silnice I/26 k Sadùm
P. Bezruèe. Pøípadná úprava povrchu této
ulièky s sebou nese potøebu vyøešení odtoku
deš•ových vod a RM proto odložila opravu
této èásti na pozdìjší dobu;
• oznámení Automotoklubu Horšovský
Týn o konání motokrosových závodù v areálu Vítìzství ve dnech 9. kvìtna a 29. srpna
2009;
• žádost pana Miroslava Boudy, bytem
A. P. Èechova, H. Týn o udìlení souhlasu
k umístìní novostavby skladu zahradního náøadí a zastøešené terasy, pøekraèující ulièní
èáru danou územním rozhodnutím pro výstavbu rodinných domù v této lokalitì. RM
nesouhlasí s pøekroèením ulièní èáry;
• žádost vlastníkù a spoleènosti Ventec a.s.
správce domù èp. 333, 334 a 335 v Pivovarské ulici, Horšovský Týn ve vìci úprav
pøed vstupy do by tových domù a jejich
návaznosti na výstavbu chodníku v této èásti
Pivovarské ulice. RM pøijala stanovisko,
øešit výstavbu chodníku v Pivovarské ulici
po výstavbì druhého bytového domu;
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• že k 31. 3. 2009 byl ukonèen nájemní
vztah s panem J. H., bytem 5. kvìtna 16, Horšovský Týn z dùvodu dlužného nájemného.
V pøípadì uzavøení splátkového kalendáøe,
kterým bude umoøen dluh do 10 mìsícù, souhlasí RM s uzavøením nové nájemní smlouvy
na dobu urèitou jednoho roku;
• doporuèení Správce bytových prostor
podat žalobu na vyklizení bytu panem R. T.,
Sylvánova 186, Horšovský Týn. Nájemní
vztah se jmenovaným byl ukonèen výpovìdí
k 31. 3. 2009, jmenovaný výpovìï nezpochybnil, ani byt nepøedal;
• doporuèení správce by tových prostor
vzít zpìt výpovìï z bytu paní J. V. Sylvánova 186, Horšovský Týn na základì vyrovnání
veškerých dlužných èástek . RM doporuèuje
zmìnu doby nájmu na dobu urèitou.
Zpracoval: tajemník MìÚ

Informace ze 17. jednání
zastupitelstva mìsta
Horšovský Týn dne 6. 4. 2009
Pøí tom no 14 èle nù ZM, omlu ve ni:
Mgr. Jana Tomášková, Mgr. Julie Filipová,
Ing. Zde nìk Pí sa øík. V úvo du sta ros ta
konsta to val, že k zá pi su z pøed cho zí ho
jednání ne by la vzne se na žád ná ná mitka
ani pøipomínka. Zastupitelé schválili doplnìný program jed ná ní, ná vr ho vou ko mi si
a ovì øo va te le zá pi su. Vza li na vì do mí
zprávu o pøi ja tých opat øe ních k pl nì ní
usnesení min. jednání ZM a stavu jejich
plnìní, informaci KV ZM a zprávu FV ZM.
Výsledek hlasování je uvádìn v závorce:
1. údaj - poèet pøítomných v sále, 2. údaj
- hlasujících pro, 3. údaj - zdrželo se hlasování, 4. údaj - hlasující proti.
Rozhodování o majetku mìsta
Pro dej po zem ku v ul. Do mažlic ké,
Horšovský Týn
ZM schválilo zámìr prodat èást pozemku
KN 764/1 a pozemku 759/11 v prostoru
za garážemi v k. ú. Horšovský Týn min.
za cenu stanovenou dle pravidel vlastníkùm
sousedních nemovitostí s tím, že na pozemcích bude zøízeno vìcné bøemeno pøístupu
vlastníkù garáží ke svým objektùm. Zámìr
mìs ta byl zve øej nìn na úøed ní des ce
mìstského úøadu a internetových stránkách
mìsta. Z možných tøí zájemcù sousedních
po zem kù pro je vil zá jem pou ze je den.
Po krátké diskusi ZM prodej neschválilo,
nebo• pro de jem pou ze èásti pozemku
by vznikl nepøístupný pozemek v majetku
mìsta (14-14-0-0).
Prodej pozemku v Semošicích
ZM schválilo na základì žádosti pana
Františka Fictuma, Puclice zámìr prodeje
pozemku v k.ú. Semošice vlastníkùm domu
èp. 10 Semošice na této parcele za cenu
60,- Kè/m2. Zámìr mìsta byl zveøejnìn
na úøední desce mìstského úøadu a internetových stránkách mìsta. Dne 27. bøezna 2009
byla doruèena žádost pana Milana Duchka,
Nad malým mýtem, Praha – Bráník. V žádosti uvádí, že je v jednání s realitní kanceláøí
o odkoupení domu èp. 10 v Semošicích,
a že pozemek KN 436 pod tímto domem
za stanovenou cenu by rád od mìsta odkoupil. Zá ro veò požádal o vy já d øe ní,
zda by mìsto prodalo i okolní pozemky KN
437 a 438 v k.ú. Semošice k tomuto domu
a za jakou cenu. Má v úmyslu na vlastní

***

Strana è. 2

náklady vy budovat na tìchto pozemcích
povodòovou zábranu, nebo• je obeznámen
s tím, že se objekt nachází v záplavové zónì.
V dis ku si vy stou pil stá va jí cí vlast ník
nemovi tos ti ohled nì pro de je dal ších
sousedních pozemkù. Starosta sdìlil, že toto
ne ní pøed mì tem dneš ní ho jed ná ní. ZM
následnì schválilo prodej pozemku KN 436
– zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 429
m2 v k.ú. Semošice vlastníkùm domu èp. 10
Semošice na této parcele za cenu 60,- Kè/m2
navýšenou o náklady spojené s pøevodem
nemovitostí a daò z pøevodu nemovitostí.
Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den
podpisu kupní smlouvy (14-14-0-0).

Týn podle platných Pravidel prodeje domù
v majetku mìsta Horšovský Týn. Objekt
se nachází na území Mìstské památkové
rezervace a je zapsán jako nemovitá kulturní
památka. V domì se nachází 5 bytù, z toho
4 jsou obsazené na základì nájemních smluv,
jeden byt je volný. Ve stanoveném termínu
by la po dá na jed na na bíd ka, ale ne by la
složena jisti na ve výši 50 tis. Kè. ZM
po krátké roz pra vì vza lo na vì do mí,
že ve vìci prodeje objektu èp. 26 v ul.
5. kvìtna nebyla podána žádná regulérní
nabídka.

Pro dej po zem ku v ul. Dvo øá ko va,
Horšovský Týn

ZM schválilo na základì žádosti manželù
Bou do vých, Hor šov ský Týn 158 zá mìr
prodat pozemky KN 1628/2, 1628/3 a 1629
v k.ú. Horšov za úèelem výstavby minimálnì
dvou ro din ných do mù (vý mì ry bu dou
upøesnìny geometrickým plánem). Kupní
cena byla stanovena min. na 150,- Kè/m2
s tím, že v pøípadì více zájemcù bude rozhodovat obálková metoda. Finanèní jistina byla
sta no ve na na 10 tis. Kè. Zá mìr mìs ta
je zveøejnìn na úøední desce mìstského
úøadu a internetových stránkách mìsta. Byla
pøedložena jedna nabídka, složení jistiny
ovìøeno. V rozpravì došlo k úpravì pùvodnì
na vržené ho usne se ní. Na vržená sank ce
Ing. Vlasákem nebyla schválena (14-1-1-12)
a ZM následnì schválilo prodej èástí pozemkù KN 1628/2, 1628/3 a 1629 v k.ú. Horšov
dle ná vr hu dì le ní za úèe lem vý stav by
rodinného domu, pracovnì oznaèenou jako
díl 1 o výmìøe cca 1839 m2 (výmìra bude
upøes nì na ge o me t ric kým plá nem), pa nu
Petru Zlatohlavému, bytem 5. kvìtna 24,
Horšovský Týn, za cenu 151,- Kè/m2. Kupní
ce na bu de na vý še na o ná kla dy spo je né
s pøevodem nemovitostí a náklady na uhrazení danì z pøevodu nemovitostí. Kupní cena
bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu
kupní smlouvy (nejpozdìji do 31. 5. 2009).
Na pozemku bude zøízeno právo zpìtného
prodeje max. za kupní cenu do doby zahájení
výstavby RD (14-14-0-0).

ZM schválilo na základì žádosti paní
Ivany Fenykové, bytem Horšovský Týn 161
zámìr prodat pozemek KN 741/7 – ostatní
plocha jiná plocha o výmìøe 15 m2 v k.ú.
Horšovský Týn spoluvlastníkùm parcely
è. 741/1 min. za cenu stanovenou dle pravidel. Zámìr mìsta byl zveøejnìn na úøední
des ce mìst ské ho úøa du a in ter ne to vých
stránkách mìsta. Dnes byla doruèena žádost
pana Jaroslava Baara rovnìž spoluvlastníka
parcely è.741/7 a opìtovnì pana Martina
Èeòka. V diskusi navrhla paní Paumerová,
aby pozemek byl odprodán panu Baarovi
nebo• žadatelé paní Fenyková a pan Èenìk
již za hrád ku ma jí. Mís tosta ros ta na vr hl
prodej nejvyšší nabídce, nebo vlastníku
sousední zahrádky, tedy paní Feny kové,
aby došlo ke zcelení pozemku. Následnì
probìhlo hlasování, ani jeden z pøedložených
návrhù nezískal potøebnou vìtšinu. ZM proto
rozhodnutí o prodeji pozemku odložilo.
Pro dej po zem ku ul. B. Nìm co vé,
Horšovský Týn
ZM schválilo na základì žádosti manželù
Jiøiny a Zdeòka Lahodových, bytem Boženy
Nìmcové 261, H. Týn zámìr prodat èást
pozem ku KN 530/1 – za sta vì ná plo cha
a nádvo øí o výmìøe cca 22 m2 v k.ú.
Horšovský Týn vèetnì spoluvlastnického
podílu (ideální 1/2) k vodnímu dílu (studny)
na této parcele vlastníkùm parcely 530/3.
Zámìr mìsta je zveøejnìn na úøední desce
mìstského úøadu a internetových stránkách
mìsta. Nikdo jiný než žadatelé o odkup
pozemku zájem neprojevil. K danému bodu
rozprava nebyla. ZM schválilo prodej èásti
pozemku KN 530/1 – zastavìná plocha
a nádvoøí o výmìøe cca 22 m2 (výmìra bude
upøesnìna geometrickým plánem) v k.ú.
Horšovský Týn vèetnì spoluvlastnického
podílu (ideální 1/2) k vodnímu dílu (studny)
na této parcele manželùm Zdeòku a Jiøinì
Lahodovým, bytem Boženy Nìmcové 261,
H. Týn. Kupní cena za pozemek je stanovena
na 90,- Kè/m2, kupní cena za stavbu (ideální
1/2) je stanovena na 14.055,- Kè. Celková
kupní cena bude navýšena o náklady spojené
s pøevo dem ne mo vi tos tí a úhra du da nì
z pøevodu nemovitostí. Kupní cena bude
uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní
smlouvy (14-12-0-0).
Prodej domu èp. 26 v ul. 5. kvìtna,
H. Týn vè. pozemku
ZM v kvìtnu 2008 schválilo zámìr prodat
objekt k bydlení èp. 26 Mìsto, v ul.5. kvìtna,
na stav.p.è.194, vèetnì pozemku parc. è.194
o výmìøe 416 m2 v kat. území Horšovský
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Prodej pozemkù v Horšovì

Výkup pozemkù v Domažlic ké ulici
(okružní køižovatka)
RM vzala na vìdomí návrh geometrického
plá nu, ze kte ré ho jsou pa tr né vý mì ry
trvalých zá bo rù po zem kù po tøeb ných
pro rekonstrukci Domažlické ulice a odbor
MIM pøipravil do jednání ZM podklady
pro vý kup tìch to po zem kù. Sta veb ní
úpravou by ly do tèe ny i po zem ky
ve spoluvlastnictví paní Libuše Tomanové
a Josefa Fictuma, konkrétnì pak pozemek
KN 2467/2 o vý mì øe 401 m2 v k.ú.
Horšovský Týn. Jedná se o pozemek, který
ve vìtší míøe zasahuje do místní komunikace
Nad Rybníèkem, a èásteènì pak do chodníku
u ok ružní køižovat ky. Spo lu vlast ní ci
pøedmìtný pozemek jsou ochotni prodat
za cenu 52 tis. Kè. K tomuto bodu rozprava
nebyla. ZM schválilo výkup pozemku KN
2467/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Horšovský Týn od spoluvlastníkù
Josefa Fictuma, bytem Dlouhá 26, Plzeò
a Libuše Tomanové, bytem Smetanovo nám.
232, H. Týn za cenu 52 tis. Kè (14-14-0-0).
Výkup a smìna pozemkù v Plzeòské
ulici za úèelem výstavby kanalizaèní stoky
„B“
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RM vza la na vì do mí in for ma ci
o pøípravném øí ze ní in ves tiè ní ak ce:
„Kanalizaèní øad v Plzeòské ulici – 2. etapa“
a odbor MIM pøipravil podklady do jednání
ZM týkající se majetkoprávního vypoøádání
k po zem kùm do tèe ným stav bou. RM
doporuèuje ZM schválit výkup pozemkù
o celkové výmìøe 44 m2 a v k. ú. Horšovský
Týn za cenu 50 Kè/m2 a schválit zámìr
smìny pozemkù o celkové výmìøe cca 120
m2 za cca 50 m2 bez finanèního dorovnání.
Pøed ložený ná vrh øe ší od ka na li zo vá ní
zbývajících 5 RD v Plzeòské ulici, které
neby ly napojeny na veøejnou kanalizaci
v rámci projektu „Odkanalizování a èištìní
od pad ních vod v po vo dí øe ky
Radbuzy“.K tomuto bodu rozprava nebyla.
ZM schválilo výkup pozemku KN 1058/22
o vý mì øe 24 m2 a èásti po zem ku KN
1058/24 o vý mì øe cca 20 m2 (vý mì ra
bude upøes nì na geome t ric kým plá nem)
v k.ú. Horšovský Týn za úèelem realizace
investièní akce: „Kanalizaèní øad v Plzeòské
ulici – 2. etapa“ za cenu 50 Kè/m2. Náklady
spo je né s pøe vo dem vèet nì zna lec ké ho
posud ku hra dí mìs to Hor šov ský Týn
(14-14-0-0). Následnì ZM schválilo zámìr
smìny èástí pozemkù KN 1058/8 a KN
130/2 v k.ú. Hor šov ský Týn o cel ko vé
výmìøe cca 120 m2 (výmìra bude upøesnìna
geometrickým plánem) za èást pozemku KN
132 o výmìøe cca 50 m2 v k.ú. Horšovský
Týn za úèelem realizace investièní akce:
„Kanalizaèní øad v Plzeòské ulici – 2. etapa“
bez finanèního dorovnání. Náklady spojené
se smìnou vèetnì znaleckých posudkù hradí
mìsto Horšovský Týn (14-14-0-0).
Roz dì le ní pøí spìv kù pro Pro gram
regene ra ce MPR Hor šov ský Týn
pro rok 2009
RM vza la na vì do mí do pis MK ÈR,
kterým byla pøi rozdìlování státní finanèní
podpory pro programy regenera ce MPR
pøidìlena Horšovskému Týnu pro rok 2009
èástka ve výši 400 000,- Kè. V rozpoètu
mìs ta pro rok 2009 by la schvá le na
pro program re ge ne ra ce MPR èást ka
400 000,- Kè. Klíè pro pøidìlování podpory
žada te lùm je ná sle du jí cí (dlou ho do bì):
v pøípadì kulturních památek ve vlastnictví
církví min. podíl vlastníka 10% z nákladù,
podíl mìsta nesmí být menší než 20% a podíl
pøíspìvku ze st. rozpoètu mùže dosáhnout
až 70%, v pøí pa dì kul tur ních pa má tek
ve vlast nic tví fy zic kých a práv nic kých
osob (mimo církve) je finanèní podíl mìsta
min.10%, státní pøíspìvek mùže dosáhnout
až 50%. RM doporuèuje schválit rozdìlení
pøí spìv kù pro rok 2009 ná sle dov nì:
na opravu fasád, oken a klempíøských prvkù
objektù èp. 95 - 99, nám. Republiky, které
jsou ve vlast nic tví mìs ta 400 tis. Kè
z rozpoètu mìsta i 400 tis. Kè z rozpoètu ÈR.
K to mu to bo du roz pra va ne by la. ZM
schválilo po skyt nu tí fi nanè ní pod po ry
ve výši 400 000,- Kè z rozpoètu mìsta pro
Program regenerace MPR Horšovský Týn
pro rok 2009 na akci: Rekonstrukce fasád,
oken a klempíøských prvkù u èp. 95 – 99
na námìstí Republiky v Horšovském Týnì
(domy jsou v majetku mìsta). (14-14-0-0).
Ná sled nì ZM sou hla si lo s po skyt nu tím
finanè ní pod po ry ve vý ši 400 000,- Kè
z rozpoètu Èeské republiky pro Program
regenerace MPR Horšovský Týn
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Pro jed ná ní roz poèto vé ho opat øe ní
è. 1 rozpoètu mìsta na rok 2009
RM pro jed na la pøed ložený ná vrh
na rozpoèto vé opat øe ní è. 1/2009,
které pøedložil vedoucí odboru finanèního
a školství MìÚ. RM nemìla k pøedloženému
návrhu námitek a tento návrh doporuèila
ZM ke schvá le ní. Pøi je tí pøed ložené ho
rozpoètového opatøení doporuèil FV ZM.
K to mu to bo du roz pra va ne by la.
ZM schválilo rozpoètové opatøení è. 1/2009
v pøedloženém znìní (14-14-0-0).
Do fi nan co vá ní ak ce "Re kon struk ce
stadionu v Masarykovì ulici"
Starosta informoval ZM, že za úèelem
pøiznání dotace ve výši 4 mil. Kè potøebuje
pøíjemce dotace to je Dynamo Horšovský
Týn pro ká zat MF ÈR, že je schop no
dofinancovat akci, na kterou jsou finanèní
prostøedky pøidìleny. Mìsto za tímto úèelem
vyèlenilo v rozpoètu pro tuto akci 2 mil. Kè.
K to mu to bo du roz pra va ne by la. ZM
následnì schvá li lo do fi nan co vá ní ak ce
„Rekon struk ce spor tov ní ho sta di o nu
v Horšovském Týnì bìžecká dráha a umìlé
osvìt le ní (ISPROFIN 298222 0382).
Objednatelem akce je Tìlovýchovná jednota
Dynamo Horšovský Týn, Masarykova 192,
346 01 Horšovský Týn, IÈ:182 30 652.
Dodavatelem je firma J+E služby s.r.o.,
Alej Svobody 56/881, 323 00 Plzeò,
IÈ: 263 74 242.“
Doplnìní usnesení ZM è. 15/2008 D
o zmìnì územního plánu
Místostarosta uvedl, že v územním plánu,
lokalitì 179 je nìkolik pozemkù, které jsou
ve vlastnictví PF ÈR. Tato lokalita je urèena
jako reservní území urèené pro výstavbu
domù ven kov ské ho ty pu, lo ka li ta 181
je územím urèeným pro výstavbu domù
rodinného charakteru a venkovského typu.
Pro mìsto je dùležité, že o pozemky urèené
pro urèitou výstavbu mùže mìsto požádat
PF ÈR pøímo, o pozemky v reservním území
rovnìž mùžeme požádat, ale nic nedostaneme. Cílem jednání je proto, aby se ty to
pozem ky sta ly po zem ky pro vý stav bu
urèené. K tomuto bodu rozprava nebyla. ZM
schválilo doplnìní usnesení ZM è. 15/2008 D
(poøízení zmìny è. 12 územního plánu)
o následující vìtu: "Lokalita è. 179 bude
zahrnuta do zastavitelných území mìsta,
urèených pro trvalé bydlení".
Dotazy k jednání RM - Dotazù k jednání
RM nebylo.
Rùzné, diskuse
V rámci tohoto bodu se rozvinula diskuse
na té ma byd le ní v by to vých do mech,
konkrét nì ob sa ze ní by to vé ho do mu
v Pivovar ské uli ci. Pan Lang upozor nil
na nepoøádek v okolí prodejní jednotky
COOP a neupravený svah v prostoru kolbištì
jezdeckého oddílu Radbuza. Další diskuse
nebyla. Žádné usnesení v rámci tohoto bodu
nebylo pøijato.
Kráceno: tajemník MìÚ

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽÏOVÁNÍ, SBÌRU,
PØEPRAVY, TØÍDÌNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAÒOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADÙ
V ROCE 2009
Vážení spoluobèané,
od 1. 4. 2009 došlo ke zmìnì obecnì
závaz né vy hláš ky na míst ní po pla tek
za provoz systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù. Vyhláškou è. 1/2009
se zmìnila od to hoto da ta roè ní saz ba
poplatku ze 360,- Kè na 456,- Kè.
Touto zmìnou nastalo to, že na složence,
která vám bude rozesílána v prùbìhu mìsíce
kvìtna èi èervna bude poplatek ve vý ši
432,- Kè. Je to zpù so be no tím, že jde
o pomìrné èásti dvou sazeb. Leden až bøezen
je propoèítáván v sazbì 360,- Kè, tj. 30,- Kè
na mì síc a od dub na do pro sin ce
je propoètena pomìrná èástka ze sazby
456,- Kè, tj. 38,- Kè na mìsíc.
Složenka se tedy skládá z èástek:
leden
30,- Kè
únor
30,- Kè
bøezen
30,- Kè
duben
38,- Kè
kvìten
38,- Kè
èerven
38,- Kè
èervenec
38,- Kè
srpen
38,- Kè
záøí
38,- Kè
øíjen
38,- Kè
listopad
38,- Kè
prosinec
38,- Kè
CELKEM
432,- Kè
Složenky jsou tištìné a datum splatnosti
je uveden v samostatném políèku vpravo

***
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dole pod ad re sou po plat ní ka. Po pla tek
má splatnost do 30. 6. 2009.
Po pla tek mùžete uhra dit pøi loženou
složen kou, pøe vo dem na úèet èís lo
1003043019/5500 va ri a bil ní sym bol
480000....(va ri a bil ní sym bol do plò te
ze složenky), nebo v hotovosti v pokladnì
MÚ v Horšovském Týnì (Pokladní hodiny:
PO a ST 7.30 – 11.30 a 12.00 – 16.30 hodin,
ÚT a ÈT 7.30 – 11.30 hodin).
Pøi platbì na pokladnì MìÚ Horšovský
Týn mu sí te znát va ri a bil ní sym bol,
který je uveden na složence. Neznáte-li
jej, zeptejte se na od bo ru fi nanè ním
a školství u pa ní Ja ny Ma tul ko vé.
Zde mùžete zjistit, zda nemáte na výše
uvedený místní poplatek nedoplatky. Zeptat
se mùžete na te le fo nu 379 415 132
nebo osobnì v kanceláøi odboru finanèního
a školství v pracovní dobì MìÚ Horšovský
Týn dennì od 7.00 do 15.30 hodin.
Máte-li ve schránce nìkolik jednotlivých
složenek na èle ny do mác nos ti a chtì li
byste ušet øit za poš tov ní po plat ky,
lze složenky zapla tit na pokladnì MìÚ
v Horšovském Týnì bez po plat ku ne bo
vyplnit tiskopis Urèení spoleèného zástupce.
V tiskopise je SPOLEÈNÝ ZÁSTUPCE
oso ba, na kte rou bu de znít po plat ko vá
složen ka a za stou pe né fy zic ké oso by
jsou zby lí èlenové domácnosti, za které
bude spoleèný zástupce platit.
(Napø. pì ti èlen ná ro di na – spo leè ný
zástupce je matka, zastoupené fyzické osoby
jsou: otec a 3 dìti).
Tis ko pis Ur èe ní spo leè né ho zá stup ce
jste nìkteøí obdrželi v obálce se složenkami
nebo jsou tiskopisy kdykoliv k dispozici
na MìÚ Horšovský Týn, odboru finanèním
a školském, u pa ní Ja ny Ma tul ko vé
nebo pøímo na po klad nì u pa ní Ire ny
Jalovecké a též na www.horsovskytyn.cz
– žádosti a formuláøe.
Ing. Radek Poslední
Odbor finanèní a školství

***
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Elektrospotøebièe do výkupny
nepatøí
Stále více odpadù nachází využití v novém
kabátì. Prvotního materiálu je stále ménì
a ménì a každý se snaží využít, co se dá.
Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo
nebyl ohrožen na zdraví a abychom si nezneèistili prostøedí, ve kterém žijeme.
To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat,
má najednou význam pro výrobu, to, co jsme
byli léta zvyklí prodávat do sbìrny surovin,
tam najednou pøedat nelze. Všechno má svùj
ur èe ný postup, aby by lo možné využít
opravdu maximum.
Ve výkupnách surovin nastávají pøevratné
zmìny – nìkteré pøedmìty nelze vykupovat
vùbec, pro jiné je tøeba pøesné evidence osob.
Za všechno se platí bezhotovostnì.

Ani elektrozaøízení do výkupny
nepatøí
Pro vysloužilá elektrozaøízení jsou urèena
místa, kam je nutné je odevzdávat – jsou
to buï místa urèená obcí, místa zpìtného
odbì ru, kte rá se na chá ze jí ve sbìr ných
dvorech obcí èi u posledních prodejcù, nebo
pøímo zpracovatel, který je k tomu oprávnìn
– tedy má souhlas krajského úøadu k jejich
zpracování. Porušení této povinnosti obèanem mùže být podle zákona sankcionováno
až do výše 20 000 Kè.
Vy sloužilé elek tro za øí ze ní ob sa hu je
nebezpeèné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostøedí, proto je nutné postupovat pøi jeho demontáži ve zpracovatelském
zaøízení pøísnì podle zákona.
Tím, že je elek tro za øí ze ní pøe dá vá no
do místa zpìtného odbìru, odpadají obci náklady na jeho odvoz ke zpracovateli a také
na jeho recyklaci. Tato úspora je patrná
zejmé na u takových spo tøe bi èù, ja ko
jsou chladnièky, ale pro obecní pokladnu
jsou rovnìž zajímavé motivaèní odmìny
za ostatní spotøebièe. Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za výrobce zajiš•uje zpìtný odbìr nìkterých druhù
elektrozaøízení, pokrývají napø. náklady
na manipulaci ve sbìrném dvoøe. Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak
již nemusejí promítat do poplatkù za odpady.
Pøi nákupu spotøebièe si všimnìte symbolu
pøeškrtnuté popelnice. Co to vlastnì znamená? Znaèí, že elektrozaøízení nepatøí do popelnice, do smìsného komunálního odpadu.
Elektrozaøízení je tøeba tøídit stejnì jako
plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotøebièù jsou urèena speciální místa – buï
ve sbìrných dvorech, v prodejnách elektrospotøebièù, nebo v rámci mobilních svozù
–, pøípadnì speciální sbìry napø. v rámci
akce kolektivního systému ELEKTROWIN
– Putující kontejner.
Mgr. Jana Vacíková, Odbor ŽP

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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Tisková zpráva Regionální
terénní program Horšovský Týn

HASIÈI INFORMUJÍ

V polovinì roku 2007 byl zahájen projekt
Regionální terénní program Centra protidrogové prevence a terapie,o.p.s. z Plznì, který
je úspìšnì realizován v nìkolika mìstech
Plzeòského kraje. Mìsto Horšovský Týn
proje vi lo zá jem o služby Re gi o nál ní ho
terénního programu a podpoøilo projekt
finanènì na rok 2009. Regionální terénní
program v souèasnosti zahajuje realizaci
svých služeb na území mìsta Horšovský
Týn. V pilotní fázi projektu (bøezen-èerven)
te rén ní pra cov ní ci pro ve dou monitoring
výskytu užívání nelegálních drog v Horšovském Týnì, budou vyhledávat lokality
výskytu uživatelù drog a probìhne kontaktování a monitorování lékáren. Vlastní poskytování služeb pro uživatele drog a jejich
blízké již bylo zahájeno a bude probíhat
i bìhem pilotní fáze projektu. Terénní pracovníci pomáhají lidem závislým na drogách
zprostøedkovat vztah s nedrogovým svìtem.
Po získání dùvìry v pracovníka mùže klient
pøehodnotit vztah i k ostatním institucím
a blízkým lidem. Pracovník pomáhá klientovi uvì do mit si jeho souèasný so ci ál ní,
psychic ký i fyzický stav, uvì do mit
si závažnost své situace, aby se mohl následnì rozhodnout ke zmìnì svého chování smìrem k bezpeènìjšímu chování ve vztahu
k užívání drog, pøípadnì k abstinenci. Vlastní
zodpovìd né roz hod nu tí k absti nen ci
je pøedpokladem pro úspìšné absolvování
léèeb né ho pro ce su, ve kte rém mo hou
pracovníci Regionálního terénního programu
kli en ta do pro vá zet a po skyt nout
mu potøebnou pod po ru. U kli en tù,
kteøí nejsou zatím rozhodnuti k abstinenci,
lze pra co vat na zmì nì je jich cho vá ní.
Vytváøením vztahu dùvìry k pracovníkovi,
podáváním praktických informací a nácvikù
terénní pracovníci klienty uèí zodpovìdnìjšímu vztahu k sobì a svému okolí. Služby
Regionálního terénního programu jsou urèeny nejen samotným uživatelùm drog, ale také
jejich blízkým, vèetnì partnerù a rodièù,
kterým pra cov ní ci mo hou poskytnout
podporu, informace i doporuèení, jak nároènou situaci zvládnout. Terénní pracovníci
si uvìdomu jí, že vý skyt problémo vé ho
užívání drog v rodinì zasáhne vždy všechny
je jí èle ny a každý jed notli vì má prá vo
na pomoc v tìžké situaci. Služby terénních
pra cov ní kù CPPT jsou do stup né pøí mo
v terénu (parky, ulice) v Horšovském Týnì
každý sudý ètvrtek odpoledne (13.00 – 15.00
ne bo dle domluvy). Zá ro veò je možné
kdykoliv využít služby na telefonu 724 969
028 (po – pá 10.00 – 20.00).

V so bo tu 21. bøez na 2009 pro bìh la
brigáda na likvi da ci sta rých svo di del
na silnici u kostela sv. Anny.

VÝSTUP NA DOMAŽLICKOU
VÌŽ 2009
Dne 4. dub na 2009 se 4 èle no vé
SDH Horšov ský Týn zú èast ni li zá vo dù
„Výstup na domažlickou vìž“.
Jejich výsledky:
Kategorie do 30 let
Jiøí Hálek – èas: 2:42,90 – 38. místo
Václav Nìmec – èas: 2:50,05 – 42. místo
Kategorie nad 30 let
Luboš Plachý – èas: 1:57,40 – 8. místo
Pavel Hruška – èas: 2:02,05 – 10. místo
7. dubna 2009 - Hasièi z Horšovského
Týna byli ve 3.31 hodin povoláni k likvidaci
požáru rodinného domu do obce Zálezly
(okres Tachov). Pøi pøíjezdu na místo požáru
již na mís tì za sa ho va la jed not ka HZS
ze stanice Støíbro a jednotka SDH Kladruby.
Horšovskotýnští se zapojili do likvidace
a v dýchací technice zdolávali pøidìlený
úsek. By lo nut no ro ze bí rat kon struk ce
støechy a podlahy a zároveò dohašovat skrytá
oh nis ka. Pøi likvi da ci by lo zjiš tì no,
že se jedná o nelegální pìstírnu marihuany.
Nároèná zásah trval do pùl deváté dopolední,
kdy se jednotka vrátila zpìt na základnu.
Škoda byla odhadnuta na 1 milion korun.

Dne 9. 3. 2009

Jednání
zastupitelstva mìsta
Horšovský Týn
se uskuteèní
11. kvìtna 2009
od 17.00 hodin
v sále MKZ H. Týn
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Zasa hu jí cí jed not ky: HZS Støí bro,
HZS Tachov, JSDH Kladru by, JSDH
Horšovský Týn, JSDH Skapce.
14. dubna 2009 - V 17.45 byla jednotka
SDH Horšovský Týn vyslána na likvidaci
požáru hrabanky do lokality Sedmihoøí.
Prùzku mem by lo zjiš tì no, že se jed ná
o požár v lesním porostu o rozloze 30 x 40m
v nepøístupném terénu. Pøíèinou požáru bylo
rozhoøení ohnisek po pálení. Škoda byla
vyèíslena na 4 tisíce korun. Na místì dále
zasa ho va ly jed not ky HZS Staò kov,
SDH Míøkov a SDH Hostouò.

***
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PØÍRODA
KOLEM NÁS
MÁTE ZÁJEM O SLEDOVÁNÍ
PTAÈÍCH ÚZEMÍ?
K sledování ptaèích druhù v širokém okolí
je možno v kte rém ko li èa se. Sle do vá ní
zahájila v roce 200 Agentura ochrany pøírody
a kra ji ny ÈR ve spo lu prá ci Èes kou
spoleènos tí ornitologic kou. Na zá kla dì
širokých zna los tí pra cov ní kù ochra ny
pøírody byla stanovena i odborná kriteria.
Výsledkem napø. bylo podat návrh na 41
území ptaèích oblastí /MŽP 22. øíjna 2002/.
V ro ce 2003 se usku teè ni la dru há fá ze
vytváøení ptaèích oblastí. Pomohla i novela
zá ko na o ochra nì pøí ro dy a kra ji ny
è. 218/2004 Sb. Ne vebových stránkaách
lze najít informace o navržených územích
- http://ptaci.natura.cz/.
Pøi do ta zech rá di vy po mo hou
na adrese: Èeská spoleènost ornitologická,
Hornomìcholupská 34, 102 00 Praha 10,
tel./fax.: 02 - 7866700.
V Èes kém le se jsou in for ma ce:
Správa CHKO Èes ký les, ná mìs tí

Máte rádi ledòáèka ?
Pøi toul kách pøí rodou v okolí èis tých
vod vidíme místamkde se prohání hejna
rybek. Pøi troše štìstí zastihneme pøekrásbì
zbar ve né ho ptáè ka ve li kos ti vrab ce.
Má velkou hlavu, silný zobák a vzhledem
pøipomíná "zápasníka tìžké váhy". Sedává
tiše na vìtvi nebo kameni a upøenì pozoruje
život ve vo dì. Spat øí-li ryb ku, vrh ne
se na ni ja ko prud ce vy støe le ný šíp.
Voda se rozstøíkne a ledòáèek vyletí s rybkou
v zobáku, hlavou napøed do jícnu.
Po e tic ky mu mùžeme øí kat "lé ta jí cí
drahokam". Ledòáèek v okolí vodních tokù
vùbec neškodí, do pøírody patøí, protože loví
jen drobné plevelné rybky. Je to stálý pták,
ze své ho hnízd ní ho okrs ku se vzda lu je
jen v zimì, kdy mu lovištì zamrzá. Jakmile
ledy roztají, opìt se navrací. Zajímavé je,
že hnízdo si vyhrabává do kolmých bøehù.
Chodba je dlouhá až 1 metr. Samièka klade
v dubnu až kvìtnu 6-8 bílých vajíèek a sedí
na nich asi 15dní.
Pozorujte ledòáèka s rybkou. Má-li rybku
v zobáku tak, že kouká hlava ven, je toto
sous to ur èe no pro se dí cí sa miè ku ne bo
pro mláïata. Opaènì držená rybka patøí
majiteli. V našem zámeckém parku, øece
Radbuze a jejích pøítocích je ledòáèek hojný.
Zaslouží si naši plnou ochranu.
PaedDr. Vladislav Menšík

PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji pøíslušníkùm
Mìstské policie
pánùm Šinálovi a Peckovi
za rychlé vyšetøení
a zajištìní náprav v areálu
garáží.
Jaroslav Hradecký

***
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

POZVÁNKA PRO SENIORY
NA OSLAVU DNE MATEK
Klub spoleèenských akcí pøi MìÚ Horšovský Týn
zve seniory do místního kina v nedìli 10. kvìtna 2009
ve 13.00 hodin. U pøíležitosti oslavy Dne matek
bude pro pøítomné pøipraven kulturní program,
ve kterém vystoupí dìti z MŠ z Vanèurovy ulice s básnièkami,
písnièkami, taneèky a ukázkami cvièení.
Dále zatanèí a zazpívají èlenky chotìšovského ženského
spolku Babidou.
Všechny seniory srdeènì zveme.
Èlenky KSA pøi MìÚ Horšovský Týn.

SOUKROMÁ ZŠ ADÉLKA MAŠOVICE
Amerika objevena !
Ve støedu ráno 15. bøezna jsme se do školy
vydali døíve než obyèejnì. Cestou jsme sice
na bra li men ší zpoždì ní, ale do ško ly
jsme dojeli. Po našem pøíjezdu se i ostatní
po sklá da li a už jsme sly še li vý køik
„JEDEME!“.Cesta byla sice dlouhá, ale mìli
jsme se na co koukat.
Všude okolo nás byly louky, lesy a lomy.
Ty opuštìné byly hezké. Po dlouhé cestì
serpen ti na mi jsme vy stou pi li v kem pu
Karlštejn. Nasvaèili jsme se tam, napili
a nìkteøí se pøevlékli z dlouhých kalhot
do kra•asù. Uèitelé mezitím odvezli auta.
Po jejich návratu jsme se vydali k Bohdaòské
skále, zøejmì po horolezkyni Bohdanì. Zdálky by lo vidìt, že vrstvy skály vy tváøejí
písmeno M. Pøešli jsme silnici a vy dali
se hledat trilobity, hlavonožce, lilijice a jiné
zkamenìliny. Všichni vyndali svá kladívka.
Bylo slyšet neustálé „•uk, •uk“. Po chvíli
byly slyšet radostné výkøiky „Nìco jsem
našel!“ , „Mám zkamenìlou mušli!“. Tìchto
výkøikù zaznìlo opravdu hodnì. Ale èas nás
uhánìl a museli jsme jít dál. Opìt jsme se vydali na krátkou cestu. Šli jsme kolem kusu
skály, ve které jsme vidìli celé hlavonožce.
Na jiné zase byli maliècí šneèci. Pan uèitel
nás informoval, že tito šneèci žijí pouze tady.
Svižným tem pem jsme do šli na mís to,
kde pro nás žák z ekotýmu naší školy pøipravil stanovištì. Rozdìlili jsme se na dvì
skupiny. První byla na stanovišti a druhá šla
zkusit štìstí v lomu. Kameny tentokrát byly
moc tvrdé, a tak úlovky nebyly nejvìtší.
Skupiny se vymìnily a také jsme se stihli
nasvaèit. Mìli jsme velkou motivaci jít dál,
i když jsme šli do kopce a hustým lesem.
Když jsme vyšli z lesa, k ohništi už to bylo
jen pár krokù. Všichni ze svých ba tohù
radostnì vyndávali buøty. Dìti se ještì poté
pøemístily na druhé stanovištì. Za úkol mìly
vysbírat co nejvíce plastù, kterých se tam
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povalovalo opravdu hodnì a nikomu jinému
než nám to nevadilo. Èas na sbírání bylo pouze 30 sekund. Soutìžili i uèitelé. A když jsme
vi dì li, co vše jsme do ká za li, jak jsme
pomohli pøírodì, bylo nám krásnì. Koneènì
jsme se vydali na slibovanou Malou Ameriku. Když jsme došli k našemu cíli, bylo velké
focení. Martin, který byl na vozíèku, musel
poèkat na místì. My šli dále až k šachtám.
První skupina se chytila lana a pomalu vstupovala do stále tmavšího prostoru. Místy byl
strop nižší a museli jsme se krèit. Dál už byla
docela zima a na zemi voda. Také jsme tam
vidìli batohy, ale majitel nikde…. Když jsme
vy šli, pro h líželi jsme otis ky pra vì kých
rostlin ve vrstvách jílu. Po návratu druhé
skupiny jsme šli dál. Vydali jsme se k Mexiku. Na nìj jsme se koukli z poøádné výšky.
By lo to nád her né, ale všich ni se tì ši li
na Velkou Ameriku. Šli jsme pøes pole, louku
i les. „Už ji vidím!“, slyšeli jsme všichni.
Byl to nád her ný po hled, všich ni jsme
se kochali… No ale už jsme mìli drobet pár
hodin zpoždìní, a tak jsme opìt šli. Naposledy jsme se rozdìlili na dvì skupiny. Jedna šla
rovnou k autu a druhá ještì na jeden lom. Byl
to snad nejhezèí lom ze všech. Našli
jsme tam krásné zkamenìliny. A pak jsme
se vydali na parkovištì. Uèitelé dojeli
pro druhé auto. Když pøijeli, všichni

Lyžák 2009
Od 15. bøezna byl lyžák..., byl vyvedený
a zábavný.., všichni jsme se tam vydovádìli
a to jak na snì hu, tak v cha tì. Ten,
kdo lyžovat neumìl, se to díky panu uèiteli
a Honzovi za pár hodin snahy nauèil. Strava
byla vynikající – a ty buchty !!!! MÒAM !!!!
Veèer byl program- plno her a hodnocení
dne. Domù se nám nikomu nechtìlo! Cesta
byla NE nudná..., od chaty to šlo z kopce
rychle- boby atd..., pak autobusem..., následoval teplý a chutný obídek, a pak už jen
dál... a dál po kolejích s vlakem... až domù.

***
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Soukromá základní škola
Adélka, Mašovice
Vás zve na
OSLAVU 10. NAROZENIN,
která se uskuteèní
dne 10. kvìtna 2009
od 9.30 do 14.00 hodin
v areálu školy v Mašovicích
u Horšovského Týna.
Èekají Vás fotky z uplynulých
10 let èinnosti školy,
ukázky øemesel bývalých
studentù, hry pro dìti i dospìlé,
spoleèný oheò
a mnoho pìkných zážitkù.
...Akce je projektem žákù
naší školy ...
www.skolaadelka.estranky.cz
Dne 9. kvìtna se uskuteèní
1. roèník festivalu umìní
/nejen pro dìti /
MAŠOVICKÝ KOZLÍK
Neváhejte a pøijïte si to užít!!!
Program více než pestrý,
témìø duhovì barevný...
akce pro celou rodinu
"od mimin až po babièky,
vemte s sebou bábovièky" :)
Zaèátek ve 14.00 hodin, škola Adélka,
Mašovice 5 u Horšovského Týna
Tìším se na Vás
Honza

www.krajyna.iprostor.cz
***
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Zprávièky ze školky

Základní umìlecká
škola Horšovský Týn

Výsledky zápisu
V pondìlí 30. bøezna probíhal celý den zápis dìtí do mateøských škol.
K zápisu se dostavilo 66 dìtí, z toho 45 do Mateøské školy v ulici Vanèurovì a 21 v ulici
Pionýrù. Do základní školy odchází po prázdninách z obou zaøízení asi 50 dìtí, nejsou ještì
vyøešeny nìkteré odklady školní docházky. Mezi ucházejícími se o místo byli i rodièe dìtí
mimo Horšovský Týn a pøíslušné spádové obce a dále dìtí sotva 2 letých, jejichž vìk
neodpovídá vìku pro nástup dìtí do mateøské školy.
Dìti budou pøijaty podle schválených zveøejnìných kritérií a nastoupí docházku v záøí 2009.

Jak usnadnit dìtem vstup do školky ?

Gratulujeme k úspìchu
v krajských kolech soutìže
základních umìleckých škol:
Jakub Šaloun, hra na klarinet,
3. kategorie – 2. místo
(vyuèující Petr Kreysa)
– info Zpravodaj duben
Radka Doleèková, zpìv,
5. kategorie – 1. místo
Lucie Šimùnková, zpìv,
10. kategorie – 1. místo
s postupem do národního kola
(vyuèující Jana Lengálová)
Vážení rodièe,
i ve Vašem dítìti je umìlecké nadání.
Umožnìte mu ho objevit a rozvíjet.
Zápis do pøípravného oddìlení hudebního,
výtvarného a literárnì-dramatického oboru
se bude konat 3. èervna 2009 od 14.00
do 17.00 hodin v budovì ZUŠ Horšovský
Týn, Sady Petra Bezruèe 101.
Starší školáci se mohou hlásit do výuky
hudebních nástrojù – nabízíme výuku hry
na akordeon, klavír, el. klávesy, ky taru,
housle, vi o lon cel lo, kon tra bas, zob co vé
flétny, pøíènou flétnu, klarinet, saxofon,
dudy, ho boj a pì vec kou hla so vou
výchovu-zpìv a pìvecký sbor.
Žáci naší školy spolu se svými uèiteli
uspoøádali dosud v letošním školním roce
pøes 15 ak cí, ve kte rých mì li možnost
se pøedstavit buï jako sólisté nebo muzikanti
v komorních souborech, herci v divadelním
pøed sta ve ní, èi ja ko au to øi umì lec kých
dìl na výstavách prací výtvarného oboru.
Neztratili se ani v umìleckých soutìžích
– ze školního kola soutìže umìleckých škol
postoupilo do okresu 12 hráèù na dechové
ná stro je (6 x 1. mís to, 1 x 1. mís to
s postupem, 5 x 2. místo), a 3 zpìvaèky
(1 x 3. místo, 2 x 1. místo s postupem).
Výsled ky kraj ské ho ko la viz èlá nek
„Gratulu je me k úspì chu v krajských
kolech“. Radka Doleèková se v pìvecké
sou tìži Kar lo var ský skøi vá nek umís ti la
na 2. místì a postoupila do národního kola
v Karlových Varech.
Po celou dobu studia máte tedy možnost
sle do vat umì lec ký vý voj Va še ho dí tì te
i mu být aktivnì nápomocni.
Bližší informace na 379 422 304, pøípadnì
v øeditelnì školy.
Za ZUŠ Jana Lengálová

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

S pøíchodem do mateøské školy se pro dítì vše mìní. Mìní se bìh všedních dní, významnì
se mìní bezpeèí èerpané z pøítomnosti matky èi jiné mateøské osoby. Mateøská škola
pøedstavuje první krok k osamostatnìní dítìte. Už proto byste mìli udìlat vše pro to, aby to byl
krùèek pøíjemný.
Vstup do školky mùže být pro rodièe i dìti pøíležitostí skvìlou – dospìlí získají více èasu
pro sebe a pro svoji práci, dìti zase poznají nové kamarády, hraèky a zažijí spoustu legrace.
Na druhé stranì mùže být zmìna režimu pro všechny docela vážným stresorem. Nejprve obava
z toho, zda-li vùbec dítì do školky vezmou a posléze spousta dalších otázek : „ Jak dítì pøijme
kolektiv ? Jak paní uèitelka ? Jak ono ji ? Nebude plakat ? Bude jíst ? “ Na všechny otázky
získáte èasem odpovìï a nemá cenu se dopøedu nervovat. V „ dobré “ školce, respektive
s dob rý mi uèi tel ka mi, se dá zvlád nout vìt ši na pøí pad ných pro blé mù v po ho dì.
A o to se budeme urèitì snažit. Hlavní je dítì dopøedu nedìsit, ale spíš si s ním tøeba vyprávìt
o tom, jak si bude ve školce hrát a poznávat nové kamarády. Dìti jsou na rodièe hodnì
naladìné. Když vycítí strach, do školky už pùjdou „ pøedpøipravené “ s tím, že by se mìly bát.
Pak je mnohem pravdìpodobnìjší, že se skuteènì bát budou.
Nemalou roli pro zdárný vstup do školky hraje vybavenost dítìte základními dovednostmi
v oblasti sebeobsluhy – to znamená, aby se umìlo èásteènì obléknout, svléknout, dokázalo
se najíst, používat WC, umýt si ruce, v øeèi vyjádøit srozumitelnì jednoduché pøání, žádost.
Tyto schopnosti a dovednosti s následnými pocity úspìšnosti mu pomohou k snadnìjší
adaptaci v kolektivním zaøízení.
Doba vhodná k nástupu do mateøské školy je individuálnì rùzná. Stejnì tak, jako je dospìlý
èlovìk každý jiný, tak je jiné i každé malé dítì. Má svoji osobnost, své pøevažující osobní
tempo, zvyklosti, rituály, úzkosti. Nìkteré dítì sotva 3 leté mùže být natolik zralé, že školku
„unese.“ Jiným maminkám je nìkdy tøeba doporuèit, aby ještì zùstaly doma se ètyøletým
dítìtem.
A co øíct na závìr ? Školka je pøes veškeré pøípadné problémy velkým pøínosem do života.
Není pouze „ hlídárna, “ jak nìkdy slýcháváme. Není snad tajemstvím, že v mateøské škole,
jako v zaøízení školské soustavy, je pomìrnì dùležitou souèástí èinností vzdìlávací složka.
Nejde jen o pohlídání dìtí v bezpeèném prostøedí, ale o rozvoj jejich poznávacích,
motorických, verbálních schopností, o rozvíjení jejich sociální zdatnosti, pìstování pracovních
návykù a podobnì. Dítì se tu nauèí sociálním dovednostem, díky nimž bude schopnìjší obstát
v kolektivu, uhájit si své místo, spolupracovat, soupeøit a uznávat jinou než maminkovskou
autoritu.
Z. Birnerová, Mateøská škola Horšovský Týn

Mìstská knihovna v Horšovském Týnì
vyhlašuje 13. roèník

„LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ"
PRO ROK 2009
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 2009.
Práce posílejte do Mìstské knihovny v Horšovském Týnì,
námìstí Republiky 102, 346 01 Horšovský Týn,
k rukám paní Miloslavy Baxové.
Po kud mùžete, po šle te svùj pøí spì vek v elek tro nic ké po do bì na ad re su
knihovna@htyn.cz. Ušetøíte nám tak hodnì práce
Upozoròujeme, že akce není soutìžní a slavnostní vernisáž se uskuteèní na podzim
r. 2009. Pøi ní obdrží všichni úèastníci Almanach došlých prací.
Autor dává úèastí v této akci souhlas k publikování a pøípadné dramatizaci svého díla.

***
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MÌSTSKÁ
KNIHOVNA

NOC S ANDERSENEM
Le toš ní Noc s An der se nem po øá da ná
Mìstskou knihovnou v Horšovském Týnì
umožnila ten zázrak, že se mohli s dìtmi sejít
a po po ví dat si s ni mi dva spi so va te lé,
u kterých by to ve skuteènosti nebylo vùbec
možné. Byl to Hans Christian Andersen
a František Nepil.
Osobnosti a tvorba tìchto spisovatelù
se prolínaly celým programem akce. Nejvíce
jsme se zamìøili na knihu Františka Nepila
"Já Baryk". Soutìžní testy zadávali a vyhodnocovali naši milí pomocníci Martin, Štìpán
a Damián. Do tajemných prostor zámku,
kde se tyto zázraky jedenkrát za rok dìjí nás
doprovodili šermíøi ze skupiny Samotáøi
a jejich závìreèné vy stou pe ní s ohnìm
na ztemnìlém nádvoøí bylo úžasné. Proto
se také objevilo na kresbách, kde letošní
úèastníci namalovali to, co se jim nejvíce
líbilo. Zde nechybìlo ani výtvarné ztvárnìní
hledání pokladu lakomého øezníka Masíèka
a návštìva paní Miroslavy Böhmové s psí
dámou Jacky. Díky ní dì ti ví co je to
canisterapie.
Všem moc chutnaly pochoutky od sladké
Aniè ky a vel ké po dì ko vá ní pa t øí všem
dospìlým, kteøí velice aktivnì pomáhali
pøi veškerém dìní a byli vždy tam, kde bylo
potøeba. To, že jsme si mohli, kdy koliv
se nám zachtìlo, zazpívat, je zásluha našeho
trubadúra Filipa a jeho spoleènice usmìvavé
Kris týn ky. Takže Hon zí ko vé, Blan ko,
Vaškové, Vlasto, Marušky, Romane a Jano,
bez vás by to nebylo ono. Teï už jen mùžeme
oèekávat další pohádkovou noc v knihovnì
a na tu letošní rádi vzpomínat.
Miloslava Baxová

ZAJÍMAVOSTI
Ke kostelu sv. Vavøince
na akropoli bývalého slovanského
hradištì Štítary
Na vysokém ostrohu obtékaném øekou
Radbuzou na tzv. Svatovavøineckém vrchu
(poblíž hranice k. ú. Štítary a Tasnovice,
okr. Domažlice) se nacházelo ranì støedovìké hradištì vzniklé pøibližnì v 9. až 10. století, jedno z nejrozsáhlejších slovanských
výšinných opevnìných sídliš• v západních
Èechách. Mìlo kruhovou akropoli a bylo
obehná no sou sta vou tøí až pì ti vá lù,
jež se èásteènì dochovaly. Na nejvyšším
místì této mimoøádnì významné archeologické lokality a krajinné dominanty stojí
kostel sv. Vavøince, což je gotická stavba
pøibližnì z poloviny 14. století, upravená
barok nì v do bì krát ce po ro ce 1700
a obkroužená starým høbitovem, jenž byl
užíván již v raném støedovìku (jak o tom
svìd èí ná le zy de ná rù Vratislava II.).
Na místì dnešního kostela stála bezpochyby
starší – románská svatynì.
Kostel má gotickou loï obdélníkového
pù do ry su a s ní sou èas né, po ly go nál nì
ukonèené presbyterium s opìráky, sklenuté
žebro vou køížovou pa prs èi tou klen bou
v závìru. Sakristie umístìna v podélné ose
na východní stranì kostela a vstupní pøedsíò
na opaè né zá pad ní stra nì jsou dí lem
barokních úprav stavby. Boèní pøístavek
na severní stranì lodi – pùvodnì gotická
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sakristie sklenutá køížovou klenbou – tvoøí
pøízemí hranolové vìže opatøené barokní
nástavbou a štíhlou jehlancovou støechou
z kon ce 19. sto le tí. Vzác ný krov strmé
sedlové støechy lo di, jenž je intakt nì
dochován a je hož vznik èa so vì spa dá,
jak bylo nedávno prokázáno dendrochronologickým rozborem, do doby kolem roku
1518. Hlavní oltáø pochází z roku 1637.
Kostel se nachází v pohranièí, odkud bylo
vysídleno v roce 1945 pùvodnì nìmecké
obyvatelstvo. Dlouhodobì chátrá, nebo•
religiozita dnešních obyvatel je velmi nízká
a finanèní prostøedky na potøebné opravy
ve farnosti i v øímskokatolické církvi obecnì
scházejí. Pøed nìkolika lety se podaøilo
opravit krov a pro vést no vou støe chu
nad pres by te ri em. Støe cha lo di je však
ve velmi špatném technickém stavu; zatékání
deš•ové vody zpùsobilo zøícení èásti klenby
na severní stranì chrámové lodi. Unikátní
starý krov nad lodí je ohrožen. Kostel, stojící
o samotì mimo obec, byl v dobì po roce
1989 opakovanì napaden zlodìji a nìkteré
souèásti starého mobiliáøe byly ukradeny.
Místo je pomìrnì èasto navštìvováno
turis ty z do mo va i ci zi ny. Ne dáv no
se zde uskuteènil archeologický výzkum
pod vedením PhDr. Bøicháèka ze Západoèeského muzea v Plzni.
Sou hrn nì lze kon sta to vat, že kos tel
sv. Vavøince, jehož velký památkový význam
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spoèívá nejenom ve vlastní gotické, baroknì
upravené stavbì a v její krajinné poloze,
ale i v tom, že jde o svatyni poukazující
na kontinuitu slovanského osídlení na štítarském hradišti a v èesko – nìmeckém
pomezí od 9. století až do doby vrcholového
støedovìku, je ohrožen ve své existenci. Nepøikroèí- li se v nejbližší dobì k nezbytným
záchranným pracím, tedy zejména k opravì
krovu a støechy lodi vìže a k rekonstrukci
zøícené èásti klenby lodi, vzniknou další škody, jejichž odstranìní si vyžádá mnohem více
pe nìz, ne hle dì na ztráty na památkové
hodnotì, které jsou zpravidla nenahraditelné.

PROSBA
Prosíme všechny obèany
našeho okolí, tj. jak obcí,
tak i Horšovského Týna
o pomoc jakékoli penìžní
èástky na opravu vìže
tohoto svatostánku
a tím i za jeho záchranu.
Peníze lze poslat
do Komerèní banky v H. Týnì na èíslo
úètu: 430 516 750 267/0100
nebo zavolat na telefon: 379 428 885,
radìji veèer. Pøedem Vám dìkujeme.
SDRUŽENÍ PRO ZACHOVÁNÍ
HISTORICKÉ PAMÁTKY Tasnovice.
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Z HISTORIE
VZPOMÍNKA
na PhDr. Evu Èujanovou
- Jílkovou,CSc.
Její život se uzavøel 18. bøezna 2009 ve vìku 81 let.Jako vìdecká pracovnice Archeologického ústavu ÈSAV v Praze, provádìla
na Horšovskotýnsku výzkum mohylových
pohøebiš• a sídliš•, které jsou pozùstatkem
po zdejších obyvatelích z doby bronzové.
Základem spoleèenské organizace mohylového lidu byl rod a všichni jeho pøíslušníci
byli pohøbíváni do mohyl a jejich postavení
v ro du ur èo val druh mi lo da rù. Vìt ši na
zemøelých byla spálena na hranicích a jejich
popel byl vložen do hrobù spoleènì se šperky, pøípadnì i nástroji a zbranìmi a k tomu
by ly pøi loženy ná do by s po tra vou,
aby na onom svìtì, kam se vìøilo, že odcházejí, mìli všechno své osobní vlastnictví
a pozùstalým neškodili.
O denním životì mohylového lidu máme
jen málo poznatkù, protože jeho sídlištì
jsou vzácná. Jedno z nich se našlo na polích
mezi Meclovem a Bøezím a pøi jeho prozkoumání byly nalezeny tøi - od sebe vzdálené
- kùlové chaty. Byly objeveny i zbytky pecí,
z nichž jedna (podle zrn jeèmene a pšenice)
sloužila k pražení obilí. Základem obživy
zdejších rodù bylo zemìdìlství a chov vepøù,
pro které mìly dostatek žrádla v listnatojehliènatých lesích v nejbližším okolí.
O tom, že i v mladší a pozdní dobì bronzové zdejší obyvatelé obdìlávali pole, pøinesl
svì dec tví vý zkum hra diš tì na Zám ku
u Podrážnice, kde byly v chatì s ohništìm
nalezeny kromì keramiky, drobných bronzových pøedmìtù a hlinìných závaží, také dvì
zásobní jámy pod podlahou. Naplnìny byly
zuhelnatìloou pšenicí smíšenou s jeèmenem.
Poz dì ji pro vá dìl Ar che o lo gic ký ústav
výzkum mohyl v Kocourovském lese u silnice do Borovice.
PhDr. Eva Èu ja no vá-Jíl ko vá,CSc.
významnì pøispìla pøi øešení otázek spojených s problematikou rodové spoleènosti
doby bronzové na Horšovskotýnsku. Výsledky své práce zveøejòovala v popularizaèních
èláncích, osvìtových pøednáškách a hlavnì
vìdeckou publikaèní èinností.
Pøi objevování a soupisu nových lokalit
s dosud neznámými mohylovými pohøebišti
jí po má ha li pra cov ní ci Les ní ho zá vo du
v Horšovském Týnì: Z. Karásek, Fr. Kohout,
V. Levièka a V. Tesaø.
Stanislav Gryc
Použitá literatura:
Eva Èujanová-Jílková, Historie archeologic ké ho bá dá ní na Hor šovsko týn sku,
in Výroè ní zprá va Okres ní ho archi vu
Domažlice 1978.
Eva Èu ja no vá-Jíl ko vá, Arche o lo gic ké
památ ky na Hor šovsko týn sku a je jich
zákonná ochra na, in Vý roè ní zprá va
Okresního archivu Domažlice 1980.
Eva Èu ja no vá-Jíl ko vá, Z pra vì ku
Horšovskotýnska, in 30 let Vlastivìdného
muzea v Horšovkém Týnì, 1980.
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NAŠI OCHOTNÍCI

Z PEDAGOGICKÝCH
ZKUŠENOSTÍ PÌTI
UÈITELSKÝCH GENERACÍ
- X. èást
Právì když jsem zaèal psát tuto desátou
sta• svého pedagogického „povídání“, našel
jsem ve starším, únorovém èísle celostátních
no vin (5. II.) vel mi smut nou zprá vu
o dokonané sebevraždì bývalého øeditele
želez no brod ské zá klad ní ško ly Ji øí ho
Pacholíka, který býval pøed bezmála padesáti
roky v Semilech mým hodným a milým
žákem! K tak hroz né mu a ne vrat né mu
„kroku“ jej pøivedla bezvýchodná školní
„šika na“, (schvál nì dá vám to to slo vo
do uvozo vek) - a ná sled né ve øej né
zesmìšnìní a „zne možnì ní“ je ho žáky,
po nìmž a v je hož dù sled cích zù stal
nedlouho pøed dosažením dùchodového vìku
bez zamìstnání. Noviny zároveò podotkly,
že se jedná o první dokonèenou uèitelskou
sebevraždu u nás a že ve „velkých zemích“
(z nichž si bereme nyní skoro ve všem
„pøíklad“), je to dost bìžné.
Mohl bych být na vý sost spo ko jen,
že už dvanáctým rokem „klidnì a spokojenì“
pobírám svùj uèitelský dùchod – a velkoryse
„pøes lý chat“, ne bo vù bec ne po slou chat
ve vlacích i jinde „chlupaté“ historky o svých
soudobých kolegách a kolegyních, kteøí ještì
ne ma jí „to štìs tí“ ja ko já! Ale opak
je pravdou – tím více vzpomínám na své
vlastní životní uèitelské pùsobení, vèetnì
svých „pøehmatù“, na otce a jeho mnohaleté
„kan to øe ní“ na èet ných ško lách, lis tu ji
v pracnì zachránìných písemnostech našich
pøedkù…
„Dobrý a poctivý uèitel školy národní
nesmí a ne mùže mí ti ni kdy za dos ti
jen na tom, že dítkám svým školním úkolùv
a zadání uèebných dostateènì uloží! Nejen
on sám a jeho pøíklad, jakéhokoliv konání
i mluvení se ukáží a napodobování probouzí
v myslích i èinech jejich! Je• škola oním
èistým a pr vot ním pra me niš tìm vše ho
dobrého, prospìšného i navýsost potøebného,
èímž by mìl národ náš potomnì se skvíti,
prokazovati a honositi.
Když malý pacholík s vìrnou a pilnou
oddaností i vy trvalostí ve všem dobrém
a pro spìš ném ná sle du je a na po do bu je
dobrého kan to ra své ho, ne hro zí
mu pak pozdìji v mnohem obtížnìjších
a nej roz liè nìj ších ná strah pl ném živo tì
dospì lém zby teè ných ni cot ných pá dùv,
bezra dos tí a zkla má ní…“ (Aspoò to lik
dnes z dopisu mého pøedka J. E. K., psaného
v máji roku 1798).

Výrazný úspìch Michala Pivoòky
na národní pøehlídce
V sobotu 18. dubna probìhla ve Velké
Bystøici u Olomouce Národní pøehlídka
monologù a dialogù Pohárek SÈDO. Této
vrchol né ak ce se zú èast nil èlen na še ho
ochotnického souboru Michal Pivoòka, který
postoupil z oblastního kola z druhého místa.
Michal si vybral monolog listonoše ze hry
ma ïar ské ho dra ma ti ka Ist vá na Ör ké nye
„Rodina Tothù“. S touto úspìšnou hrou
se na ši ochot ní ci do sta li v ro ce 1999
na prestižní Jiráskùv Hronov.
Sou tìž mo no lo gù jak žen ských tak
mužských byla ve Velké Bystøici neobvykle
vysoká, dle slov pøedsedy poroty Ing. Dušana Zakopala z Ostravy.
Mi chal v ná roè né kon ku ren ci ob stál
a za svùj výkon získal druhé místo, pøièemž
rozdíl mezi prvními dvìma byl podle názoru
poroty minimální. Porota by la 5 èlenná
složená z profesionálních divadelníkù.
Po sou tìži ná sle do va lo de fi lé ví tì zù
pøed zaplnìným sálem, kde Michalùv výstup
za zna me nal nej vìt ší úspìch u divákù.
Ocenìní tak získávají možnost vystoupení
na dalších národních pøehlídkách jako hosté,
napø. na Kra ko no šùv di va del ní pod zim
ve Vy so kém nad Ji ze rou, na Jiráskùv
Hronov.
Michalovi Pivoòkovi náleží velký dík
za úspìšnou reprezentaci mìsta i Plzeòského
kraje. Jedná se o dosud nejvìtší úspìch
našich ochotníkù v tomto neprávem opomíjeném divadelním žánru.
Za DOS Horšovský Týn Václav Kuneš
a za MKZ Horšovský Týn Leona Císlerová

Ani v do bì Kra ma to vì, Èe le do vì
- a v dobách pùsobení mého otce (1921
- 1971) nebylo zdaleka tolik „moderních
zpùsobù a vymožeností“ jak rušit vyuèování
zdánlivì „nevinnì“ a èím podrývat úèinnì
uèi te lùm ner vo vé zdra ví. Já sám jsem
se s „mobily“, „kamerami“ a poplašnými
„za øí ze ní mi“ ve ško lách, na høiš tích
ani na výletech, naštìstí ještì „nesetkával“…
Mgr. Jan Prokop Holý
Hostouò
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KØES•ANSKÉ
"Buïte vždy pøipraveni
odpovìdìt každému,
kdo by se vyptával po dùvodech
vaší nadìje."
(8. pokraèování)
Uèili jsme se dávno ve škole, že víra vznikala ze strachu z pøírody, èlovìk zaèal uctívat
rùzné bohy a pak si vybral jednoho - víra
v jed no ho Bo ha prý ne ní pù vod ní. Jistì by to lépe vyhovovalo názoru, že vše, i náboženství podléhá vývoji a že se od polytheis mu do šlo až k mo no the is mu
a ke køes•anství. "Vývoj" a "moudrá matka
pøíroda ..." bylo tehdy kouzelné slovíèko,
podobnì jako dnes slova "skrytá ruka trhu ...
" - a ejhle, už je tu krize ... Pøišla proto, že nìkteré skryté ruce byly nepoctivé. - Øíkal mi
jeden pøítel z Ostravy: "Na svìtì všechno
dob ré se jed nou zka zí." Dob ré pøi chá zí
od Boha a bez nì ho upadá. Tzv. vývoj
náboženství šel cestou úpadku, jak ostatnì
èteme i v Bibli. Jen národ Židù si uchoval
pùvodní ideu Boha.

VÝSLEDKY ŠKOLY
SROVNÁVACÍCH DÌJIN
NÁBOŽENSTVÍ
Bylo už proneseno mnoho teorií a dohadù
o pùvodu a dìjinách náboženství. Jejich
slabou stránkou a vìdeckým nedostatkem
byla omezenost východisek (pøedpokladù)
a ten den ce vi dìt vznik ná božen ství
jen v urèité kulturní vrstvì, k níž se právì
v archeologii došlo. Proto byly tyto teorie
opakovanì vyvráceny pozdìji z jiných hledisek - tím, že se bádáním došlo k vrstvám
starším.
Toto omezení pøestává, jakmile se dojde
k vrst vì nej star ší-pra kul tùr ní. Te prve
ta umožní objektivními metodami skuteènì
rekonstruovat nejstarší "vrstvu" náboženství.
Touto cestou a dùslednì propracovanou
historickou metodou postupovala vídeòská
škola srovnávacích dìjin náboženství, jejímž
vùd èím du chem byl dr. W. Schmidt.
Ten shrnul vìdecké prvky svých pøedchùdcù,
vybrousil kritéria a s desítkami spolupracovníkù zpracoval takøka nepøeberný materiál.
Všechno pak vyložil v šestidílném svazku
"Pùvod ideje Boha" asi na 7000 stránkách.
Co zjistili etnografové této školy?
1. Lidé i na nejnižším stupni vzdìlání
uctívají Boha a to jednoho, stvoøitele vesmíru - zøejmý monotheismus, víra v jednoho
Boha.
2. Uctívají Boha jako Otce, s city tak vroucími, že nás mnohdy pøekvapují a zahanbují.
3. Uznávají, že mravní život je závislý
na této víøe v Boha, který je zákonodárcem
a odmìnitelem.
4. Smysl pro duchovní svìt se pozdìji
zmenšuje tím více, èím více se vzmáhá
technic ký po krok a dá vá èlo vì ku ví ce
možnos tí využívat ra dos tí to ho to svì ta.
Èlovìk spoléhá více na sebe, na své schopnosti a sílu. To rovnìž nasvìdèuje, že monotheismus byl náboženstvím prvních lidí.
5. Protože je však prvotní monotheismus
ne vy svìt li tel ný ved lej ší mi pøí èi na mi
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OKÉNKO

(napø. podnebím, zvíøaty, pøíhodami èlovìka), musel být výsledkem jejich rozumového
uvažování.
6. Pri mi tiv ní ná ro dy nejsou všech ny
stejné, avšak pojem Boha má u všech stejné
základní rysy. Není to pojem metafyzický,
jejich Bùh je duchovní bytost, všemohoucí,
bez chy by, nejvýš dobrý a je pùvodcem
mravního øádu.
7. Náboženství primitivních národù je oèividnì theocentrické - jeho støedem je Bùh
nikoliv èlovìk.
Na zá kla dì tìch to vý sled kù hle dá
pak historická metoda zpùsob vysvìtlení,
jak došel primitivní èlovìk k pojmu Boha.
II. Vatikánský koncil pøipomnìl slova
Bib le, že "pøirozeným svìtlem rozumu
lze dojít k urèitému poznání Boha" (DV 1).
Je jisté, že u všech lidí ve všech kulturách
exis to va lo a exis tu je po zná vá ní Bo ha
- tím zøejmìjší v minulosti, kdy èlovìk žil
více s pøírodou, ve které je Boží pùsobení
zjev nìj ší. Dnes žije me ve svì tì, kte rý
si "sami vytváøíme" - vylepšujeme (nìkdy
naopak...) - a myslíme si, že je vše jen dílem
èlovìka, støedem náboženství je èlovìk,
Boha nepotøebujeme ... Celý "Boží svìt"
èlovìku døíve velmi názornì mluvil o Tvùrci
a Pánu všech vìcí.
Tøebaže neuvažoval primitivní èlovìk
o Boží existenci podle dùkazù, jak je podáváme dnes, staèily mu jistì první poznatky, aby
ho pøivedly k první pøíèinì všeho, k Bohu,
i když si ho pøedstavoval konkrétnìji a tøeba
i se znaè nou dáv kou an tro po mor fis mu,
tj. pøenášel na nìj lidské vlastnosti, jak to
napø. dìlali i staøí Øekové, Øímané aj.
K "vývoji náboženství" urèitì posloužily
u tìchto lidí i obvyklé pøírodní jevy, napø.
že pøed nimi udeøil do stromu blesk a zapálil
ho. Èlovìk ze strachu pøed takovým pøírodním úkazem zaèal vzývat Boha (nebo spíše
bohy) - dokonce si vymyslel z tìchto úkazù
bohy (boha ohnì, bouøe, války, zemìtøesení,
... a tak dospìl ke skuteènému pohanství).
Nebylo v tom už poznání pùvodce všeho,
pravého Boha.
Èlovìk se bál nìèeho, co mu hrozilo,
strach mu nahradil pùvodní svobodu v Bohu,
kterému dùvìøoval. Èlovìk se bojí toho,
co nezná nebo s èím má špatnou zkušenost.
Strach ho spíše odehnal od Boha, nebo•
kdo se bojí, tìžko bude mít rád. Ale primitivní národy mìli k Pánu Nebe a zemì kladný
vztah, uctívali ho jako Otce.
Strach a další vlivy mohly zpùsobit, že èlovìk zaèal na Boha pøenášet lidské ctnosti
i nectnosti. Tím se mu postupnì zatemòovalo
poznání skuteèného Boha. Bezpochyby mìl
strach vliv na to, že lidé zaèali zbožš•ovat
pøírodní síly a jiné "vìci", což vedlo ke vzniku mnohobožství (polytheismu) a pohanství.
Protože strach zatemòuje mysl, nebylo tak
tìžké znetvoøit pùvodnì èistý pojem Boha.
Tvrdit však, že náboženství "vzniklo" ze strachu, je nepøesné.
Náboženství tu bylo a strach znetvoøuje
dodnes. Láska naopak povznáší. Všechny
ideje umìle navozující strach "ohýbají èlovìka" tím, že v nìm utiskují dobro.
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Dr. Ku ba lík shr nu je: "Ze vše ho to ho
vyvìrá dù ležitý zá vìr pro dì ji ny náboženství, že totiž idea jednoho Boha patøí
k duchovnímu pokladu lidstva. Tato idea
je i u dnešních primitivních národù pùvodní;
nedá se odvodit z víry v duše, ani z úcty
k pøed kùm, z uctí vá ní pøí rod ních sil,
ani z osobního úsilí magie. Nejvyšší bytost
je u primitivních národù Bùh vznešený,
který vše pøe sa hu je, ale zá ro veò by tost
èlovì ku ne smír nì blíz ká, Otec všech,
který dobro odmìòuje a zlo trestá.
I když pù vod ní mo no the is tic kou ideu
lze nì kdy pod ná no sem poz dìj ších
náboženských prv kù tìžko zjistit, pøe ce
se pøi hlubším studiu odhalí." (Kubalík: Dìjiny náboženství, str. 22)
Zdá se, že køes•an ství je ná vra tem
k pùvodnímu. Když napø. èteme: "Strach
nemá v lásce místo, ale dokonalá láska zahání strach" - píše Sv. Jan ve svém 1. listì. Jinde
øíká: "Bùh je láska a kdo zùstává v Bohu,
zùstává v lásce a Bùh zùstává v nìm." A ještì
jinde: "My jsme poznali lásku, jakou má Bùh
k nám a uvìøili jsme v ni."
Pøijde-li pravé poznání, strach odchází
a nastupuje skuteènost. Kdo naopak umìl
vyvo lá vat strach, do ká zal ma ni pu lo vat
snadnì ji než vel moc. A v dneš ní do bì
jsou to media.

Ježíš øekl: "Nechte malièké
pøijít ke mnì a nebraòte jim,
nebo• takovým patøí nebeské
království."

VÝLET
I v letošním roce se uskuteèní výlet
pro koledníky tøíkrálové sbírky 2009.
V roce 2008 jsme jeli na letištì
do Ruzynì a do Prahy
(k Pražskému Jezulátku, na Petøín,
k Daliborce, do Zlaté ulièky).
Letos pojedeme na Sv. Horu,
do Konìpruských jeskyò
a na zámek Kozel.
Všichni, kdo pomáhali pøi koledování
jsou již teï zváni.
Jestliže nám zbudou místa, mohou
jet i jiní zájemci.
Výlet se uskuteèní
v sobotu 13. 6. 2009. Už se tìšíme.
Bližší informace uvedeme
v pøíštím èísle.
***
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ

POU• - ÚJEZD SV. KØÍŽE
1. – 3. kvìtna 2009
pátek – nedìle
Pou•ový turnaj v kuželkách
sobota
13.00 - 18.00 hodin
Výstava obrazù "DOMOV SRDCE"
Natálie Mikovcové – Matvijenkové
- kostel Nalezení Svatého køíže
od 14.00 hodin
Mše Svatá
od 15.00 hodin
Koncert - KrisKrosKvintet
- v kostele Nalezení Svatého køíže
úèinkují:
soprán – Petra Tichotová
mezzosoprán – Anna-Marie Lahodová
alt - Jana Puterová
tenor – Martin Švimberský
bas – Vít Palacký
od 16.30 hodin
Balónková show, diskotéka a dílna
od 18.00 hodin
Ukázky výcviku dravcù – Milan Zaleš
od 20.00 hodin
Pou•ová zábava s Dolejšáky

COUNTRY SHOW
ve Svržnì
23. kvìtna 2009
zaèátek ve 13.30 hodin
Zábavné odpoledne, možnost svezení
dìtí na koních, ukázky koní a jezdeckého
umìní. Dìti, které pøinesou namalovaný
obrázek budou odmìnìni. Od 17.00 hodin
vy stou pí
De še nic ké
diva dlo
„LIMONÁDOVÝ JOE“, od 19.00 hodin
za hra je k tan ci a po sle chu Len ka
a K. band. Slo so va tel né vstu pen ky,
obèerstvení zajištìno

Vážení,
je nám velkou ctí, pozvat Vás za vstøícné podpory zastupitelstva obce Merklín na šestý
roèník výstavy BONSAI MERKLÍN 2009. Výstava probìhne již tradiènì na zámku
v Merklínì u Pøeštic ve dnech 23. - 24. 5. 2009, vždy od 9.00 do 18.00 hodin. Výstavu zahájí
zástupce Japonského velvyslanectví s chotí, Doc. MUDr. Milada Emmerová CSc., Ph.Dr. Vìra
Hrdlièková, CSc., Ing. J. Nováková a poøadatelé výstavy.
V letošním roce pro Vás máme pøipraveno mnoho pøekvapení. Jedním z nich je odlouèení
od každoroèní pouti a využití krásného zámeckého parku. Letošní výstava bonsají umístìná
pravidelnì v atriu zámku bude rozšíøena o výstavu suiseki v malém sále merklínského zámku.
V atriu bude opìt pøipravena suchá japonská zahrada. Mezi doprovodné akce zaøazujeme
oblíbené tvarování (jamadori jalovce, L. a J. Sirotný a L. Slatinka – vítìzové prestižních soutìží ÈBA), ale také workshop, který bude probíhat po oba dny výstavy. Mùžete si donést
vlastní stromy, pokud máte zájem o pomoc èi radu za malý poplatek. Samozøejmì Vám
nemùžeme odepøít ani pravidelnou ukázku vazby kvìtin H. Šebestové (nìkolikanásobná
vítìzka na mistrovství ÈR ve floristice) a v loòském roce velmi podaøenou ukázku pøípravy
japonské kulináøské speciality s ochutnávkou.
Pro rozšíøení programu jsme pozvali D. Ruskovou (psychoanalytik, vychází z klasické
školské medicíny, kde aktivnì pùsobila v oboru neonatologie, gynekologie a v dalších,
na konzervatoøi se setkala s léèitelstvím, svoji léèitelskou praxi obohatila o získané zkušenosti
z oboru esoteriky – numerologie, astrologie, karty), která Vám pøedstaví staré èínské umìní
Feng Shui. V pøednášce „Energie v praxi – byt a zahrada“ vysvìtlí, jak lze pomocí Feng Shui
zharmonizovat energie prostoru a jeho obyvatel.
Jestli máte zájem o radu týkající se Vašeho bytu nebo zahrady, pøineste si sebou plánek
v mìøítku. Dále Vás èekají pøednášky o suiseki K. Šeráka (prezident ÈAS) a K. Chramosty
(prezident Bonsai klubu Libochovice) o èínské kultuøe. Obì pøednášky budou doplnìné
o promítaní diapozitivù. Velmi nás tìší, že Vám mùžeme nabídnout také ukázku tvorby Ikebany (- japonské umìní aranžování kvìtin). Ikebana vìnuje pozornost váze, stonkùm, listùm
a vìtvím stejnou mìrou jako kvìtùm, provede Vás P. Písaø (majitel plzeòského zahradnictví).
V zámeckém parku budou v sobotu probíhat ukázky jihoèínského bojového umìní Hung Ka
(charakteristický uceleným systémem bojových technik a duševní pøípravou, která zahrnuje
m.j. dechová cvièení, meditaci) vedeného D. Šejnou (Plzeòská škola jihoèínského umìní)
a v nedìli ukázky Emocionálního tance (- léèivý taneèní projev, který umožòuje taneèníkùm
vyrovnání emocionální hladiny a prožití momentálního stavu, taneèní projev je o držení tìla,
koncentraci a lehkém na sebe navazujícím pohybu) vedeného D. Ruskovou.
Budete-li mít zájem, mùžete se k taneèníkùm pøidat. Souèasnì zde bude umístìno nìkolik
stánkù s prodejem bonsají, kamenù a bonsajových potøeb, obèerstvení bude zajištìno.
Za poøadatele Vás srdeènì zve Karel Vošahlík

BONSAI MERKLÍN 2009
23. - 24. kvìtna 2009
9.00 – 18.00 hodin
Zámek v Merklínì u Pøeštic
Doprovodný program:
23. 5. 2009
Velký zámecký sál
9.30 hod
Ukázka tvarování - L. Sirotný a L. Slatinka
12.30 hod
Aranžování kvìtin – H. Šebestová
14.30 hod
Japonská kulináøská specialita
– pøednáška s ochutnávkou
16.00 hod
Pøednáška o suiseki – K. Šerák
Zámecký park
11.00 hod, 13.00 hod, 14.00 hod,
15.00 hod
Ukázka jihoèínského bojového umìní
Hung – Ka –D. Šejna

9.30 hod – 18.00 hod
Workshop – J. Sirotný
24. 5. 2009
Velký zámecký sál
9.00 hod
Ukázka tvarování – L. a J. Sirotný
11.30 hod
Pøednáška o èínské kultuøe – K. Chramosta
13.00 hod
Ukázka tvorby Ikebany
14.30 hod
Pøednáška o suiseki – K. Šerák
16.00 hod
Pøednáška Feng Shui – D. Rusková
Zámecký park
15.00 hod
Ukázka emocionálního tance – D. Rusková
Zámek 1. patro
9.30 hod – 18.00 hod
Workshop – L. Slatinka

LETNÍ POBYTY U KONÍ
I letos poøádáme prázdninové pobyty dìtí u koní, které jsou zamìøeny
na sblížení dìtí s koòmi a s prostøedím kolem nich.
Více informací na: www.konesvrzno.cz
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***
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* F*I*L*M*O*V*É * T*I*P*Y *
AŽ TAK MOC TÌ NEŽERE
sobota a nedìle, 9. a 10. kvìtna 2009, od 19.30 hodin
Filmová adaptace knižního besteselleru Grega Behrendta a Liz Tuccillo o vìèném
tématu od liš nos tí mužské ho a žen ské ho po hla ví, o ne po cho pe ných sig ná lech
a nepovedených vztazích a o dívce, která se bláznivì zamiluje a nenechá se odradit
ani radou zkušeného sloupkaøe renomovaného èasopisu. Jennifer Connely v hlavní roli
romantické komedie režiséra Ken Kwapise (mimo jiné i nìkolik epizod americké verze
seriálu Kancl), která láká pøedevším na hvìzdné obsazení.

MARLEY A JÁ
støeda 20. kvìtna 2009, od 17.00 a 19.30 hodin
Novomanželé John a Jenny Groganovi (Owen Wilson a Jennifer Aniston) se rozhodnou,
že opustí drsné zimy Michiganu a zaènou nový život na slunné Floridì. A aby tìch zmìn
nebylo málo, poøídí si roztomilého, šestikilového labradora Marleyho, který se bìhem pár
týdnù zmìní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. Takto zaèíná film
režiséra Davida Frankela (Ïábel nosí Pradu), který popisuje 13 let života se psem, života,
který nìkdy – a to dost èasto – pøipomíná soužití s nevypoèitatelným uragánem. A tak John
a Jenny Groganovi sledují, jak Marley slintá po novì natøených zdech, cupuje všechno
na kousky, žere polštáøe a kytky, pije vodu ze záchodu a honí poš•áka. Marley na oplátku
zase sleduje život svých páníèkù, jejich úspìchy i prohry, zmìnu práce a pomáhá jim svým
živelným zpùsobem pøekonávat všechny nástrahy spojené s rozrùstající se rodinou

VÉVODKYNÌ
sobota a nedìle, 23. a 24. kvìtna 2009, od 19.30 hodin
Georgiana Cavendish z rodu Spencerù (pøíbuzná princezny Diany) byla na svou dobu
velmi pokrokovou ženou, která se angažovala v politice, byla jednou z nejvlivnìjších hostitelek své doby a èasto podléhala hazardu a milostným aférám. Vedla velmi extravagantní,
rozmarný a promiskuitní život plný intrik. Romanticky ladìný film dokumentuje její milostné zápletky, nadšení pro úèast na tehdejší politické scénì a ne zrovna š•astné manželstí
s vévodou z Devonshiru (Ralph Fiennes).

MILIONÁØ Z CHATRÈE
støeda 27. kvìtna 2009, od 17.00 a 19.30 hodin
Mladièký Ind Jamal Malik má jen to nejzákladnìjší vzdìlání a pochází z chudobou prorostlého bombajského slumu, pøesto dokázal to, co se pøed ním nepovedlo ani váženým
doktorùm èi uèitelùm - v indické mutaci vìdomostní soutìže Chcete být milionáøem?
již zodpovìdìl otázku za deset milionù rupií a veèer jej èeká otázka poslední, hodnocená
dvojnásobnou èástkou. Malik je teï však vyslýchán policií pro podezøení z podvodu. Vypráví proto nekompromisním policistùm svùj životní pøíbìh, z nìhož nejen výplývá,
odkud zná odpovìdi na položené otázky, ale odkrývají se v nìm i kruté okamžiky
jeho dìtství, v nichž hrál osudovou roli jeho starší bratr Salim a krásná dívka Latika,
do níž se Jamal zamiloval.

sobota 30. kvìtna 2009
pohádka ke Dni dìtí
kinosál Horšovský Týn, od 16.00 hodin

PØÍBÌH O ZOUFÁLKOVI
Ocitáme se v kouzelném království, které se chystá na každoroèní polévkovou
slavnost. Dlouhá øada velmi neš•astných náhod ale zpùsobí tragédii, která králi
zlomí srdce, princeznì Hrášce pøivodí tìžké osamìní a jejich poddané pøipraví
o polévku. Do odvolání. Když už se zdá, že krize nemùže být krizovatìjší, narodí
se Zoufálek. Malý myšák s velkýma ušima, který se zcela vymyká myšímu spoleèenství, protože – nebojí se koèek a pastí, knížky nežere, ale ète, sní o tom,
že se stane rytíøem a navíc mluví s lidmi, tedy s princeznou. Za všechny tyto høíchy proti myšímu soužití musí být po zásluze potrestán, a tak je uvržen do temnoty, aby z ní vyjel jako rytíø v blyštivé zbroji a v nouzi nejvyšší zachránil život princezny a osud celého království. Tedy pokud mu na to bude jeho odvaha staèit.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***
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Z U P L Y N U L Ý CH A K C Í
Velikonoèní pohádka pro dìti

VYDAØENÉ ŠKOLNÍ AKCE

Již tradiènì uvádí MKZ Horšovský Týn
na Velikonoce pohádku v kinì, ta letošní
nesla název "Bolt - pes pro každý pøípad"
a každého dìt ské ho ná vštìv ní ka èe ka lo
opìt pøi ví tá ní od ve li ko noè ní ho za jí ce,
který mìl pro dìti pøipraven sladký dárek.

Hudební pohádka „O Dobru a Zlu“

Prodloužená na téma "VODA"
Mìstské kulturní zaøízení Horšovský Týn
tra diè nì po øá dá jar ní ta neè ní kur zy
pro mládež. Ten letošní navštìvuje 20 párù
mladých sleèen a pánù.
Pod ve de ním lek to rù Na di a Pav la
Cíchových z Taneèní školy Dance ze Stoda
absolvují celkem 12 lekcí. Uèí se nejen
základùm tance, ale také spoleèenskému
chování…. jak si správnì uvázat kravatu
nebo jak správnì stolovat. Právì o tom,
jak pøi stu po vat ke slavnost ní ta bu li
si prakticky vyzkouší pøi opravdovém rautu.
Le toš ní kurz už má za se bou
„Prodlouženou“. Ta se uskuteènila 17. dubna
v sá le Ho te lu Šuma va a tra diè nì by la
pro všechny úèastníky kurzu v kostýmech.
Tentokrát bylo téma „Voda“ a tak taneèní
parket patøil vílám, vodníkùm, ry báøùm,
námoøníkùm a dokonce i vodákùm.

V mìsíci kvìtnu poøádalo Mìstské kulturní zaøíze ní poøady pro školy. Již potøetí
v místním kinosále hostovalo Divadlo Julie
Jurištové. Soubor nabízí dìtem nekomerèní
zábavu zamìøenou na klasické výpravné
pohádky s písnièkami. Tentokrát zhlédly dìti
z mateøských a a základních škol pohádku
na motivy Boženy Nìmcové O Dobru a Zlu.

„Známý reportér Stanislav Motl
hovoøil o holocaustu“
Pozvání do Horšovského Týna na besedu
se studenty pøijal známý reportér Stanislav
Motl. Pro žáky druhého stupnì základních
škol a støedoškoláky uvedl svùj dokument
„Živý mezi mrtvými“, ve kterém svùj pøíbìh
vypráví jeden z pøeživších èlenù tzv. Sonderkomanda Henryk Mandelbaum, jenž spoleènì s dalšími vìzni pracoval v koncentraèním
táboøe v Osvìtimi – Birkenau jako "uklízeè
a spalovaè mrtvých".Mandelbaum byl jediný
ze ètyø žijících tìchto lidí, který byl ochotný
pøedat své vzpomínky. Na svìtlo tak vyšly
strašlivé skuteènosti z koncentraèního tábora
v Osvìtimi. Setkání s panem Motlem bylo
vel mi za jí ma vé a ješ tì týž den jsme
se domluvili na jeho další návštìvì v našem
mìstì.

Návštìva Stanislava Motla
v našem mìstì
Na pozvání KÈP a MKZ Horšovský Týn
pøijel profesor pan Stanislav Motl do našeho
mìsta, aby seznámil dìti ze základní školy,
ale i studenty ze SOU a SOŠ se svým pátráním po fašistických vrazích a jejich obìtech.
Dìtem i studentùm promítl film „Živí mezi
mrtvými“ o koncentraèním táboøe Osvìtim.
Naše mládež již navštívila koncentraèní
tábory Terezín, Flossenburg i Lidice. Ovšem
Osvì tim – je den z nej kru tìj ších
koncentraèních tá bo rù je pro nás pøí liš
vzdále ný. Pro to si mys lím, že v do bì,
kdy se vyskytuje snaha popírat skuteènost
koncentraè ních tá bo rù a ho lo caus tu,
je správné, aby se mladí dozvìdìli o všech
krutostech, které fašismus napáchal. Kniha
St. Motla „Obìti a jejich vrazi“ pravdivì
seznamuje ètenáøe i s tím, jaký život žili
fašistiètí vrazi po válce. O tom jak v klidu
budovali další život lidí ve státech pod falešnými jmény. Možná jim prá vì pomohly
dokumenty, které jim museli zhotovit vìzòové Sachsenhause nu v „Ïáblovì díl nì“,
ve které pracoval i pan Adolf Burger, který
nás také seznámil se svým krutým životem
v koncentraèním táboøe pøi jeho nedávné
návštìvì v našem mìstì. Zájem o znalosti
a vyprávìní p. Motla mìly i dìti, které jej
požádaly, aby jim vìnoval èas i v zákulisí
kina, kde podepisoval zájemcùm knihy. Jeho
nabídky k další besedì v našem mìstì rádi
využijeme. By lo nám potìšením poznat
tako vou osob nost ja kou pan pro fe sor,
spisova tel a re por tér Sta ni slav Motl je.
Je dobré, že mladým lidem nìkdo i v dnešní
do bì zno vu pøi po mí ná všech ny hrù zy
nacismu.

Stanislav Motl (1952)

Ta neè ní kurz v Hor šov ském Týnì
vyvrcholí Závìreèným plesem 22. kvìtna
v sá le Ho te lu Šu ma va. K po sle chu,
ale pøedevším k tanci bude hrát oblíbená
Klatov ská ka pe la a mla dí taneèní ci
se pøedve dou nejen pøi slavnostním
pøedtanèení.
Leona Císlerová

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Vystudoval Fakultu žurnalistiky UK
a postupnì se stal jedním z našich nejuznávanìjších investigativních novináøù.
Jeho životním tématem, kterému se zaèal
vìnovat už v èasopisu Reflex a pøedevším
pak v televizním poøadu Na vlastní oèi,
je holocaust a pátrání po nacistických zloèincích. Jeho zásluhou se naše veøejnost
do zvì dì la o te re zín ském do zor ci SS
Anto nu Mal lotho vi. Mo tlo va tvor ba
ovšem zahrnuje daleko širší spektrum
témat – od autentických zážitkù váleèného reportéra až k dobrodružným pøíbìhùm, prožitým pøi extrémních sportech.
Stanislav Motl dosud vydal: Muži generála Pat to na, Mi lan Ras ti slav Šte fá nik,
A tøináctý byl kat…, Tváøe osudu, Útìk
z pekelného domu, Nacisté pod ochranou
anebo Kdo vlastnì prohrál válku, Obìti
a jejich vrazi. K dalším dílùm Stanislava
Motla patøí Prokletí Lídy Baarové, Kam
zmizel zlatý poklad republiky, Strážce
brány a Mraky nad Barrandovem.

***

KVÌTEN 2009

Ještì bych ráda pøipomnìla, že knihy
p. St. Mot la jsou k se hná ní v no vém
knihkupectví „Sluneènice“. „Obìti a jejich
vrazi“ i „Kam zmizel zlatý poklad èeskoslovenské republiky“.
Za KÈP Libuše Popelková

TRAVESTI SHOW
Sku pi na Scre a mers opìt ne zkla ma la
a 10. dubna 2009 pobavila vyprodaný kinosál svou neuvìøitelnou show s názvem "Léto
je lé to". V pro gra mu ne chy bìo ta neè ní
vystoupení známých zpìvaèek. Nejvíce však
diváky pobavily scénky z trilogie Slunce,
seno, kde dokázali vystihnout pøesné pohyby
postav a tímto se postarali o atmosféru plnou
zábavy.
Monika Vidkláková

***
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KULTURNÍ PØEHLED
kvìten 2009
PØEHLÍDKA REGIONÁLNÍCH
OCHOTNICKÝCH DIVADEL
"DIVADELNÍ MÁJ"
kinosál Horšovský Týn
poøádá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn
*********************************
2. kvìtna 2009
HVÌZDICOVÁ JÍZDA "CONVOY OF
REMEMBRANCE 1945 - 2009"
u pøíležitosti 64. výroèí osvobození
Jihozápadních Èech armádou USA
od 10.00 hodin, na námìstí Republiky
Horšovský Týn
poøádá: Mìsto H. Týn a Military Car
Club Plzeò
*********************************
4. - 9. kvìtna 2009
VÝSTAVA
"DOBRÝ DEN, JAPONSKO"
zahájení: 4. kvìtna ve 12.00 hodin
otevøeno: úterý - pátek od 8.00 do 16.00
sobota od 8.00 do 12.00 hodin
UKÁZKY A OCHUTNÁVKY
støeda 6. 5. 2009 od 9.00 do 12.00 hodin
sály MKZ Horšovský Týn
poøádá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn
a ZŠ a OŠ H. Týn
*********************************
6. kvìtna 2009
HORŠOVSKÝ TÝN POPRVÉ
NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE
sál MKZ Horšovský Týn
od 17.00 hodin køest ceniny, beseda,
setkání filatelistù, výstava exponátù
poøádá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn
a Kulturní komise mìsta H. Týn
*********************************
10. kvìtna 2009
OSLAVA DNE MATEK
kinosál Horšovský Týn, od 13.00 hodin
poøádá: Klub spoleèenských akcí
pøi MìÚ H. Týn
*********************************
16 - 17. kvìtna 2009
DNY JAPONSKÉ KULTURY
areál ZOO a BZ Plzeò
slavnostní zahájení v 11.00 hodin
moderuje: Radek Nakládal
poøádá: Zoologická a botanická zahrada
mìsta Plznì, Sdružení IRIS, MKZ H. Týn,
ZŠ a OŠ H. Týn
*********************************
16. kvìtna 2009
RODINNÉ KONSTALACE
pod vedením Jana Krejèího
sál MKZ Horšovský Týn, od 14.00 hodin
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22. kvìtna 2009
ZÁVÌREÈNÝ PLES ZÁKLADNÍHO
TANEÈNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ
od 20.00 hodin, sál hotelu Šumava
Horšovský Týn
hraje: Klatovská kapela pod vedením
Radka Mimochodka
Vstup pouze ve spoleèenském obleèení !
poøádá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn
*********************************
MÌSTO SLAVÍ S DÌTMI
30. kvìtna 2009
PØÍBÌH O ZOUFÁLKOVI
animovaná pohádka o malém hrdinovi
s velkým srdcem
kinosál Horšovský Týn, od 16.00 hodin,
vstupné: 30,- Kè
a
31. kvìtna 2009
"DEN DÌTÍ S INKOU"
písnièkový poøad pro dìti
s Inkou Rybáøovou a klaunem Rybièkou
kinosál Horšovský Týn, od 16.00 hodin
vstupné: 30,- Kè
poøádá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn

*********************************
6. èervna 2009

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Ve dnech 18. 5. až 20. 5. 2009
si dovolujeme pozvat širokou
veøejnost z Horšovského Týna
a jeho okolí do Mìstského
kulturního zaøízení
na výstavu výrobkù
klientù Diakonie Èeskobratrské
církve evangelické
Støedisko Radost v Merklínì.
Na výstavì budou prezentovány výrobky
kli en tù se zdra vot ním a men tál ním
postižením. V naší tkalcovské dílnì vznikají
pod rukama klientù ruènì tkané výrobky jako
jsou koberce, rohožky, prostírání, ubrusy,
pol š tá øe a ka bel ky. V ke ra mic ké díl nì
vyrábí me zvon ky, mag net ky, a rùz né
upomín ko vé pøed mì ty. Dá le pak ruè nì
odlévané svíèky rozmanitých tvarù a barev,
ruèní papír a dárkové tašky s potiskem.
Výstava je zároveò prodejní. Zakoupením
nì kte ré ho vý rob ku pøi spì je te k roz vo ji
našeho støe dis ka a po mùžete li dem
s mentálním postižením.
Anna Hladíková
Vedoucí Centra denních služeb Merklín

Základní škola Horšovský Týn
ve spolupráci s MKZ Horšovský
Týn poøádá
2. - 16. èervna 2009
v sále MKZ
výstavu žákovských prací
KROK ZA KROKEM ŠKOLNÍM
ROKEM

X. KOSAFEST
velká soutìž v kosení trávy na louce
u bytovek v Horšovì u H. Týna
Informace a pøihlášky na tel.:
775 232 044 Jaroslav Hájek
poøádá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn
a Jaroslav Hájek

PØEDPRODEJ
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
CENTRUM

5. kvìtna 50, Horšovský Týn
tel: 379 415 151, fax: 379 415 152

Slavnostní vernisáž se uskuteèní
2. èervna 2009 ve 13.00 hodin.
Srdeènì zveme
rodièe i veøejnost!

SEZÓNNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
KVÌTEN, ZÁØÍ
pondìlí - pátek: 8.00 - 16.00 hodin
sobota a nedìle: 9.00 - 16.00 hodin
ÈERVEN, ÈERVENEC, SRPEN
pondìlí - pátek: 8.00 - 17.00 hodin
sobota a nedìle: 9.00 - 17.00 hodin
***

DUBEN 2009

***

Strana è. 16

ZE SPORTU

GO-GO Horšovský Týn – nábor
nových hráèù
Obèanské sdružení GO-GO horšovský
Týn poøádá nábor nových hráèù do svých
týmù:
Dívek
Pøípravek roèník 2001 a mladší
Elévù 1998 a mladší
Mladších žákù 1995 a mladší
Starších žákù 1993 a mladší
Juniorù
Mužù
Chcete se bavit florbalem - pøijïte k nám.
Èe ká na Vás dob rá par ta flor ba lo vých
nadšencù. V kvìtnu a èervnu již zaèínáme
s pøí pra vou na dal ší sou tìžní roè ník.
Vrcholem pøí pra vy by mì lo být let ní
soustøedìní od 17. 8. do 23. 8. ve sportovní
hale TJ Jiskry Domažlice.
Zá jem ci
na jdou
in for ma ce
na www.fbcgo-go.net ne bo piš te
na e-mail fbc.gogo@seznam.cz, pøípadnì
pøijïte rovnou na trénink do místní sportovní
haly støední odborné školy u fotbalového
høištì. Pondìlí 16.00 - 17.00 dívky, úterý
16.00 pøed pøí prav ka, 17.00 pøí prav ka,
18.00 elévové, 19.00 starší žáci, 20.00 muži,
ètvrtek 16.00 dívky, 17.00 elévové, ml. žáci.
Muži a junioøi pátek 19.30 Jiskra Domažlice.

Florbalový klub GO-GO
v uplynulém mìsíci
Na ši flor ba lis té po kra èo va li ve svých
soutìžích.
Elé vo vé v Kar lo vých Va rech, dív ky
v Nezvìs ti cích a Plzni, star ší žáci
v Chotìšovì, junioøi v Domažlicích a muži
v Nezvìsticích a Tachovì
Elévové vy razili na poslední kolo své
soutìže do Nové Role u Karlových Varù.
Èe ka li je opìt težcí sou pe øi z Plz nì
i domácích Va rù. Se sou pe øi z prv ní ho
a druhého místa kluci odehráli vyrovnané
zápasy a v obou mohli opìt pøekvapit a své
star ší sou pe øe po ra zit. Zá vì ry zá pa sù
ale ukázaly, že když tyto týmy nasadí své
nejlepší a nejsilnìjší hráèe, tak na nì ještì
naši mladší hráèi fyzicky nestaèí (v technice
až takový rozdíl není).
V této sezónì naši kluci obsadili 3-tí místo.
Druzí skonèili Karlovy Vary a první FBC
Plzeò bez jediné porážky.
V pøíštím roce budeme urèitì favorité
soutìže my. Což vypadá jako neskromné
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sdìlení, ale pravda je, že našim nejtìžším
soupeøùm odejdou po dvou silných pìtkách
hráèù do soutìže mladších žákù a u nás
se kádr krom dvou klukù, kteøí již budou hrát
také v soutìžích ml.žákù, mìnit nebude.
Spíše budeme posíleni o kluky, kteøí celý rok
poctivì trénují v našich pøípravkách.
GO-GO Hor šov ský Týn - Hur ri can
Karlovy Vary 5:7 tøetiny 2:0, 1:3 , 2:4
V zápas jsme nejdøíve vedli ve 4-té minutì
3-tí tøetiny otoèili Vary na 5:3 naši kluci
v 5-té minutì srovnali na 5:5. V poslední
minutì jsme si vybrali smùlu, kdy støelu
útoèníka Varù zlikvidoval Martin Popoviè,
ale vyrazil míèek pøímo pod nohy vracejícího
se obránce a dali jsme si vlastòáka. Pak jsme
stáh li bran ká øe ve sna ze ješ tì srov nat,
ale Hurricani upravili na 5:7 do prázdné
brány.
GO-Go Horšovský Týn - Slavia Plzeò
10:0, 4:0, 3:0, 3:0
Od druhé tøetiny jsme se snažili co nejdéle
držet míèek a zkoušet si hodnì pøihrávat
a pøecházet do útoku kombinaènì. Ve tøetí
tøetinì byl v první minutì vylouèen Lukášek
Királ a minutu po nìm dostal 5-ti minutový
trest Darek Kasteliè. Takže jsme celou tøetinu
hráli v oslabení i pøesto se nám podaøilo dát
ještì 3 goóly.
GO-GO Horšovský Týn - FBC Plzeò 3:7,
2:1,1:1, 0:5
Po pøedešlých dvou zápasech jsme si vìøili
i na tohoto soupeøe a první dvì tøetiny nám
vy šly dob øe. Po tìch to tøe ti nách jsme
si vìøili, že vyhrajeme. Plzeò ale srovnala
hned v první minutì. Zlomovým se stal
vlastní gól ve druhé minutì, kdy náš obránce
dosti neštastnì zavìsil pìknì, ale pod vlastni
bøevno. A pak už to nešlo, kluci už nemìli
sílu makat a bìhat. Další gól, to se tak tak
míèek dokutálel až k brance a to si vybral
první slabší chvilku Martin, když se mu
doku tá lel me zi ru ka ma i no ha ma
až do branky. Za první dva zápasy si kluci
zasloužili pochvalu. V posledním už jim
došly síly.

Dívky
Naše holky mají ze všech našich týmù
nejdelší sezónu. Zatímco vìtšina ostatních
našich týmù už dohrává své soutìže a pøipravuje se na jarní turnaje, holky mají své
soutìže ještì rozehrané. Pøedminulé kolo ale
dívkám moc nevyšlo, kdy v malé tìlocviènì
prohrály všechny své tøi zápasy a spadly
z pìkného 5-ho místa na místo 9-té.
12. 4.opìt vyrazily na další kolo BLMF
a zde pro hrá ly prv ní zá pas 1:3 s SK
Notorfloric Plzeò. V dalším zápase ukonèily
šnùru 4 proher a porazily FBC Sokol Plzeò
2:1.
V Chotìšovské lize si holky drží pøed
play-off druhé místo v tabulce a my doufáme, že z této soutìže opìt pøivezou pohár
za první místo (stejnì jako v loòské roce).

Starší žáci
Ti odehráli dva zápasy v Chotìšovské lize.
Zde je èekali týmy Chotìšova a Klenèí. Oba
zápasy skonèily remízou o vítìzích musely
rozhodnout nájezdy. S Klenèím jsme byli
úspìšní my a s Chtìšovem náš soupeø.

***
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Bohužel se nám v této soutìži pøihodilo
nìco co se nám ještì za 7 let úèasti starších
žákù v rùz ných sou tìžích ne sta lo.
Nepostøehli jsme, že jedno kolo této soutìže
bylo pøeloženo a nedostavili jsme se na tento
soutìžní den. Takže dva zápasy nám byly
kontumovány. I pøesto si kluci drží 4-tou
pøíèku a urèitì budou hrát play-off této
soutìže.

Muži
Po sled ní ko lo ÈFBU je èe ká 18. 4.
po uzávìr ce to ho to èís la zpra vo da je.
V soutìžích BLMF muži bojují o udržení
v 1.lize této soutìže. Abychom nespadli
do druhé ligy, odkud jsme loni postoupili,
dali jsme si v úno ru za úkol bo do vat
v každém následujícím kole. Toto se nám
podaøilo ve tøech ze ètyø odehraných kol
od 1. 2. 2009. A dostali jsme se na 8-mé místo
zaruèující setrvání v této soutìži. Na kolo
hrané 4. 4. 2009 jsme se ale vydali v tak malé
výpravì (nemoci a jiné povinnosti zabránily
nì kte rým hrá èùm vy ra zit s ná mi
do Nezvìstic), že jsme nemìli možnost
bìhem zápasù støídat, což je pøi této rychlé
høe vel ká ne vý ho da (ide ál ní je støí dat
po 1 minutì). Oba zápasy jsme prohráli jeden
2:4 a druhý 1:2. Tím jsme spadli na 9-té
místo zaruèující pouze baráž o první ligu.
V posledním kole, které se hraje 3. 5. 2009,
nás èe ka jí 3 zá pa sy a ty roz hod nou,
zda se v soutìži udržíme a nebo budeme
o naší pøí sluš nost v prv ní li ze sou tìžit
v baráži s nìkterým z týmù z druhé ligy.
12. 4. 2009 poøádalo naše sdružení 6-tý
roèník GO-GO-cupu. Podrobné informace
o tom to tur na ji mužù vám pøi ne se me
v dalším èísle zpravodaje.
Za Fbc GO-GO Horšovský Týn
Karel Hencl

Jarní výlet
s TJ Dynamo!
Kdy: v nedìli 17. 5. 2009
Kam: na zámek Kozel
s krásným parkem
Odkud:
ve 12 hodin bus od stadionu
ve 12 hodin od Pauly
Za kolik:
- neèlenové za bus 0,- Kè
+ vstupné na zámek,
dospìlí èlenové jen vstupné,
dìti 0,- Kè
Co sebou:
svaèinku, pití, obleèení
dle poèasí, dobrou náladu.
Návrat do 18 hodiny.
Tìšíme se na hezkou kvìtnovou
nedìli!

Setkání obèanù nìmecké
národnosti se koná 9. 5. 2009
od 14.00 hodin
v sále MKZ H. Týn.
***
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VALNÁ HROMADA TJ
DYNAMO HORŠOVSKÝ TÝN
Tak jako každý rok, tak i letos se v bøeznu
usku teè ni la Val ná hro ma da TJ Dy na ma
Horšovský Týn. Zprávu o èinnosti pøednesl
pøedseda VV dr. Emil Hofman. Konstatoval,
že VV se sešel na 10 jednáních. Ocenil
pøístup jednotlivých èlenù a podìkoval všem
za aktivní pøístup. Zvláš• pak podìkoval paní
Vokáèové a paní Míškové, které zajiš•ují
finanèní chod TJ a díky jejich aktivitì bìží
finanèní toky bezproblémovì.
V èásti investièní pøipomnìl dokonèení
výstavby tenisových kurtù vèetnì sociálního
zázemí. Stavba byla na podzim roku 2008
úspìšnì zkolaudována, probíhá pøíprava
na slavnostní otevøení, které je plánováno
na 25. dubna. Dynamu se rovnìž podaøilo
zre a li zo vat dru hou eta pu re kon struk ce
stadionu v Masarykovì ulici. Po získané
dotaci ve výši 2,5 mil Kè z MŠMT ÈR
a pøíspìvku mìsta v èástce 1,4 mil Kè bylo
slavnostnì otevøeno v èervnu 2007 víceúèelo vé høiš tì. Høiš tì fun gu je a je ve li ce
využíváno jak pro školní, tak pro volnoèasové potøeby mládeže i dospìlých. Dalším
poèinkem bylo získání dotace ve výši 10 mil.
Kè na rekonstrukci hrací plochy na stadionu.
Díky pøíspìvku mìsta ve výši 6 mil. Kè
mohlo být fot ba lo vé høiš tì s umì lým
povrchem slavnostnì otevøeno v øíjnu 2008.
Snaha Dynama pokraèovala a pro letošní rok
byly získány další 4 miliony Kè ze státního
roz poètu. Mìs to ze své ho roz poètu
pøidalo dva miliony a tak bude rekonstrukce
sta di o nu po kra èo vat. Sta veb ní po vo le ní
na rekonstrukci bìžecké dráhy i výstavbu
umìlého osvìtlení jsou v právní moci. Pokud
nenastanou komplikace, pak je plánováno
dokonèení tìchto akcí v první polovinì roku
a slavnostní otevøení na záøí letošního roku.
Ve vystoupení pøedsedy VV TJ opìtovnì
zaznìlo podìkování generálnímu sponzorovi, kterým je již sedmým rokem akciová
spoleènost PLASTK HT. Bez její finanèní
pod po ry, by Dy na mo by lo na po kra ji
existenèních možností. Pøes probíhající krizi
generální sponzor své závazky pro rok 2008
splnil. Rovnìž byla uzavøena smlouva na rok
2009, sice s nižší èástkou, ale i za ni jsme
spoleènosti Plastik HT a.s. velice vdìèni.
Dále pøipomnìl podporu ze strany mìsta,
díky které se v posledních dvou letech dostali
z nejhoršího fotbalisté.
Ná sle do va ly zprá vy z jed not li vých
oddílù:
Fot ba lis té se poch lu bi li pøí prav kou
a krajským pøeborem mladších a starších
žákù. Do rost bo ju je v kraj ské sou tìži
o záchranu. B mužstvo dospìlých pùsobí
ve III. tøídì. A mužstvu se však stále nedaøí
naplnit cíl, kterým je postup do I. A tøídy.
Na dru hé stra nì od pra co va li èle no vé
fotbalového oddílu na úpravì kabin více
než pìt sto vek bri gád nic kých ho din.
Zorganizovali rovnìž Zimní turnaj na umìlé
trávì (o nìm jsme psali v minulém èísle
Zpravodaje) a v rámci jeho pøíprav dalších
250 ho din, když veš ke rá tí ha zim ní ho
turnaje ležela na bedrech Františka Cihláøe
st.
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Vo lej bal má mužskou ka te go rii
zastoupenu v krajském pøeboru a ženskou
v okresním pøeboru.
Stol ní te nis hra je v okres ní sou tìži
a po delším období se do soutìží zapojili
šachisté.
Tenisté si vybudovali nové kurty vèetnì
sociálního zaøízení a klubovny. Tato akce
si zaslouží samostatný èlánek. Zvláš• patøí
po dì ko vá ní dvì ma tre né rùm mlá deže
a to panu Jiøímu Matìjovicovi a Václavu
Radovi.
Nejen sportovní, ale i spoleèenské aktivitì
se vì nu je od bor ÈSRS. Jsou to ples
Sportovcù, který v našem mìstì získává stále
vìtší oblibu. Dále dva Maškarní bály, první
pro dìti a druhý pro dospìlé. Dalšími akcemi
jsou Ve øej ná cvi èeb ní ho di na, vý le ty
do okolí, zájezd do bazénu nebo oblíbený
Pohádkový les, na který se tìší všechny malé
dì ti. Teè kou za dal ším škol ním rokem
je odpoledne plné her a soutìží spojené
s opékáním buøtù. Závìr roku pøinese
Mikulášskou nadílku.
V závìru svého vy stoupení podìkoval
pøedseda VV TJ Dynamo Emil Hofman všem
cvi èi tel kám,
cvi èi te lùm
tre né rùm
i funkcionáøùm za èas vìnovaný mládeži
a propagaci mìsta Horšovského Týna. Popøál
jim, aby je jich vi ta li ta a chu• ne by ly
pokaženy pøí pad ný mi spor tov ní mi
neúspìchy, nebo škodolibými poznámkami
tìch, kteøí sami nedìlají nic.
VV TJ Dynamo

Program kvìten 2009
sledujte skøíòky
Muži „A“:
So. 2. kvìtna 14.00 hod.
Sparta Dlouhý Újezd - Dynamo H. Týn
So. 9. kvìtna 17.00 hod.
Dynamo Horšovský Týn - Spartak Klenèí
Ne. 17. kvìtna 17.00 hod.
Sokol Bor - Dynamo Horšovský Týn
So. 23. kvìtna 17.00 hod.
Dynamo Horšovský Týn - Sokol Mrákov
So. 30. kvìtna 17.00 hod.
Union Heømanova Hu• - Dynamo H. Týn
So. 6. èervna 17.00 hod.
Dynamo H. Týn - DIOSS Nýøany B
Muži „B“:
Ne. 3. kvìtna 17.00 hod.
Dynamo H. Týn B - Sokol Babylon
So. 9. kvìtna 17.00 hod.
Sokol Podìvousy - Dynamo H. Týn B
Ne. 17. kvìtna 17.00 hod.
Dynamo H. Týn B - Sokol Mrákov B
Ne. 24. kvìtna 15.00 hod.
Èeská Kubice - Dynamo Horšovský Týn B
Ne. 31. kvìtna 17.00 hod.
Union Heømanova Hu• - Sokol Kdynì B
Ne. 7. èervna 16.00 hod.
Sokol Kvíèovice - Dynamo H. Týn B

***
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Dorost:
Ne. 3. kvìtna 10.00 hod.
Dynamo Horšovský Týn - Sokol Nepomuk
Ne. 10. kvìtna 10.45 hod.
Stafin Holýšov - Dynamo Horšovský Týn
Ne. 17. kvìtna 10.00 hod.
Dynamo Horšovský Týn - VD Luby
Ne. 24. kvìtna - volno
Ne. 31. kvìtna 10.00 hod.
Dynamo Horšovský Týn - Sokol Mìèín
Ne. 7. èervna 10.00 hod.
Svatoborský Hrádek - Dynamo H. Týn
Žáci mladší zaèátek 10.00 hod. a starší
zaèátek 11.45 hod.:
Ne. 3. kvìtna
TJ Sušice - Dynamo Horšovský Týn
So. 9. kvìtna
Dynamo Horšovský Týn - TJ Klatovy B
Ne. 17. kvìtna
Rokycany - Dynamo Horšovský Týn
St. 20. kvìtna 16.00 hod.
Nýrsko - Dynamo Horšovský Týn
So. 23. kvìtna
Dynamo Horšovský Týn - Sokol Nepomuk
So. 6. èervna
Dynamo Horšovský Týn - SK Smíchov
Pøípravka:
Pá. 1. kvìtna 10.00
Sokol Kvíèovice - Dynamo H. Týn
Pá. 8. kvìtna 13.00
TJ Staòkov - Dynamo Horšovský Týn
Ne. 10. kvìtna 10.00
Dynamo Horšovský Týn - Sokol Kout n.Š.
So. 16. kvìtna 10.00
Tatran Chodov - Dynamo Horšovský Týn
Ne. 24. kvìtna 10.00
Dynamo Horšovský Týn - Start Bìlá n.R.
Út. 26. kvìtna 17.00
Sokol Kdynì - Dynamo Horšovský Týn
Ne. 31. kvìtna 10.00
Loko Pobìžovice - Dynamo H. Týn
Út. 2. èervna 17.00
Dynamo H. Týn - Sokol Pocinovice
Ne. 7. èervna 10.00
Dynamo Horšovský Týn - Sokol Mrákov
Senioøi:
Pá. 1. kvìtna 18.00
Dynamo Horšovský Týn - Sokol Kout
Pá. 15. kvìtna 18.00
Sokol Všeruby - Dynamo Horšovský Týn
Pá. 22. kvìtna 18.00
Dynamo H. Týn - Sokol Míøkov
Pá. 29. kvìtna 18.00
Loko Hostouò - Dynamo Horšovský Týn
Pá. 5. èervna 18.00
Dynamo H. Týn - Sokol Stráž u Tc
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Motokrosové závody poøádané Automotoklubem Horšovský Týn
v AÈR na motokrosové trati „Vítìzství“ v Horšovském Týnì:
9. 5. 2009 PØEBOR ÈECH Západních, Støedních a Severních - BUELL CUP 2009
ve tø. 80, 125, Open, Veterán a Veterán klasik
29. 8. 2009 Mistrovství Èeské republiky side a ètyrkolek
ve tø. Sajdkáry, ètyøkolky a doplòkový závod Veterán klasik
Zaèátky všech závodù jsou: trénink v 8.00 hodin, závod ve 13.00 hodin.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

KVÌTEN 2009

***

Strana è. 19

