Èíslo: 12

Roèník: 2008

Cena: 5 ,– Kè

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn
Uvnitø èísla najdete: * Pozvánka na pøedvánoèní posezení seniorù * VÝZNAMNÁ NÁVŠTÌVA ADOLFA
BURGERA V NAŠEM MÌSTÌ * Zápis do 1. tøídy se blíží * Z vítání obèánkù * 3. roèník výstupu na Šibenièní vrch
Pozor na omezení v provozní dobì Mìstského úøadu * ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ ÈAS V HORŠOVSKÉM TÝNÌ *

Tøíkrálová sbírka
TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
PROBÌHNE V HORŠOVSKÉM
TÝNÌ A OKOLÍ VE DNECH
OD 6. DO 12. LEDNA 2009.
Až u vás zazvoní tøi králové
a prokáží se povìøením Èeské
katolické charity, otevøete jim
nejenom dveøe, ale také svá
srdce.Existují totiž mezi námi
lidé, jejichž jediným provinìním
je, že zestárli. Jsou matky, které
nemohou svým dìtem dát,
co je zapotøebí. Jsou tìžce
nemocní, kteøí potøebují úèinnou
pomoc. Jsou lidé, kteøí radostnou
zvìst vánoèní vyslechnou
na lavièce na ulici èi v parku,
nebo• nemají domov, který
by provonìl purpurou.
Více informací uvnitø Zpravodaje.
Jana Tomášková

UZÁVÌRKA
lednového ZPRAVODAJE

10. 12. 2008
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Z jednání radnice
RM na svých jednáních ve dnech
17. 9., 1. 10., 8. 10. a 15. 10. 2008
Schválila:
* Osadnímu výboru Horšov pøíspìvek
na pou•ovou zábavu, kterou uspoøádá v rámci horšovské poutì ve výši 1 tis. Kè;
* rozšíøení provozní doby Sbìrného dvora.
Stávající provozní doba pro veøejnost je støeda 14.00 - 17.00 hod. a sobota 7.00 - 12.00
hod. RM rozhodla, že provozní doba ve sbìrném dvoøe bude s úèinností od 1. 1. 2009
následující: úterý a ètvrtek od 14.00 do 18.00
hod., sobota od 7.00 do 12.00 hod.;
* Dohodu o odstranìní a okleštìní stromoví a ostatních porostù ohrožujících vedení
Distribuèní soustavy ÈEZ na pozemcích
mìsta. Dohoda se uzavírá na základì výzvy
Šumavské lesní spoleènosti, s.r.o., Javorská
70, Klatovy, která v souladu s plnou mocí
udìlenou spoleèností ÈEZ provádí kontroly
venkovního vedení a energetického zaøízení
distribuèní soustavy;
* umístìní 10 ks odkládacích schránek
Èes ké poš ty s.p. na po zem cích mìs ta.
Schránky budou umístìny na držáku ve výšce cca 1100 – 1300 mm nad zemí. Umístìní
schránek na pozemcích mìsta bude øešeno
nájemní smlouvou, pøièemž nájemné se stanovuje ve vý ši 500,- Kè/umístìní jedné
schránky;
Projednala a odsouhlasila:
* na zá kla dì žádos ti ÚZSVM, OP
Domažlice pøevod pozemkù parc. è. 1924/4
a 1925/8 k. ú. Horšovský Týn panu Luïku
Pytelkovi, by tem Horšovský Týn s tím,
že nemá výhrady k pøevodu pozemkù na tøetí
osoby, pouze upozoròuje pøevodce, že územním plá nem sí del ní ho útva ru mìs ta
Horšovský Týn se pozemky nachází v lokalitì oznaèené jako území veøejné zelenì;
* použití prostøedkù z rezervního fondu
Mateøské školy ve výši 37 000,- Kè na poøízení krytù na pískovištì;
* užívání autobusových zastávek u linky
ÈSAD Plzeò 409003 na trase Horšovský Týn
- Cho tì šov a lin ky è. 409004 na tra se
Horšovský Týn - Plzeò. Pro tyto linky budou
užívá ny za stáv ky - Hor šov ský Týn,
Horšovský Týn - Sídlištì a Horšovský Týn
- Semošice;
* ve vìci stavu objektu èp. 35 v ulici
B. Nìmcové, oslovení vlastníkù a vyzvat
je k odstranìní závadového stavu objektu
a zajištìní proti vstupu nepovolaných osob;
* žádost paní Markéty Koláøové, bytem
Domažlice o odkoupení èásti pozemku KN
764/1 v k.ú. Horšovský Týn. Jedná se o èást
pozemku v Domažlické ulici mezi chodníkem, jejím pozemkem a stávajícími garážemi
v Nezvalovì ulici;
* žádost TJ Dynama Horšovský Týn o vydání souhlasného stanoviska a následné
žádosti mìsta jako vlastníka ve vìci kácení
døevin rostoucích mimo les v areálu mìstského stadionu, Masarykova ulice, kde náletové
døeviny komplikují probíhající rekonstrukci
a do bu douc na mùže spa da né listí
znehodnocovat novì budované sportovištì;
* žádost TJ Dynama Horšovský Týn o vydání souhlasného stanoviska a následné
žádosti mìsta jako vlastníka ve vìci kácení
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døevin rostoucích mimo les u tenisových
kurtù Plzeòská ulice, jedná se o 2 ks topolu
èerného, stromy jsou pøestárlé, v korunì
s velkým množstvím uschlých vìtví, které
mohou zpùsobit pádem zranìní;
* žádost MKZ o povolení použít otevøeného ohnì na horní èásti námìstí Republiky dne
21.12. v rámci Staroèeského vánoèního
jarmarku;
* nabídku cenové kalkulace na projekt UR
na chodníky a autobusové zastávky v úseku
Vrchlického ulice - prùtah Nové Vsi v cenì
cca 70 tis. Kè bez DPH;
* zámìr zøídit dva zpomalovací prahy
v ulici ÈSLA, v sousedství dìtského høištì;
Pøidìlila:
* garáž è. 2 o výmìøe 18 m2 v ulici Jana
Littrowa, Horšovský Týn do pronájmu panu
Antonu Turèanovi, bytem Sylvánova 184,
Horšovský Týn;
Vzala na vìdomí:
* žádost Vodáckého oddílu Sedmièka,
který požádal o spoluúèast pøi poøízení vozidla na pøepravu dìtí na závody. Oddíl pøipravuje podklady pro podání žádosti o dotaci
z MŠMT ÈR. V té to vì ci je po tøeb né
pøedložit závazné stanovisko mìsta o dofinancování dotaèního titulu. RM zaujala
stanovisko, že není v její pùsobnosti o této
vìci rozhodnout, nebo• toto náleží pouze
ZM;
* žádost o zpevnìní místní komunikace,
která vede k nemovitostem èp. 49, 60, 72, 83,
109 a 146. V dané lokalitì jsou vlastníky
pozem kù mìsto, ÈR-ÚZSVM, PF ÈR
a soukromé osoby. RM uložila odboru MIM
zahájit jednání ve vìci pøevodu pøíslušných
pozemkù na mìsto. Akce bude pøedložena
do návrhu rozpoètu na rok 2009;
* žádostí SDH Semošice ve vìci výstavby
nové hasièské zbrojnice. Stávající objekt
je dle žadatelù v nevyhovujícím stavu. Nemá
sociální zaøízení, je vlhký a má nedostateènou kapacitu sušící vìže a prostor pro techniku. RM po zvážení všech okolností žádosti
došla k závìru, že výstavba nového objektu
požární zbrojnice v Semošicích není prioritní
a zahájí jednání se zástupci SDH Semošice
za úèelem možných stavebních úprav
stávajícího objektu;
Zpracoval: tajemník MìÚ

Jednání zastupitelstva
mìsta Horšovský Týn
se uskuteèní 8. 12. 2008
od 17.00 hodin v sále
MKZ H. Týn

MÌSTSKÝ ÚØAD
INFORMUJE
Plánování rozvoje sociálních
služeb pokraèuje dál
Vy dá ním do ku men tu na zva né ho
"Komunit ní støed nì do bý plán roz vo je
sociálních služeb na Hor šovsko týn sku
a Holýšovsku" vyvrcholilo letos v dubnu
bez má la osmnác ti mì síè ní snažení dvou
pracov ních sku pin, kte ré se pra vi del nì
scháze ly v rám ci pro jek tu ko mu nit ní ho
plánování. Spoleènými silami pøipravovaly
koncepci rozvoje sociálních služeb, které
jsou na úze mí Hor šovsko týn ska
a Holýšovska v souèasné dobì poskytovány
zejména zdravotnì postiženým, seniorùm
a ta ké oso bám ohroženým so ci ál ním
vylouèe ním. Do to ho to pro jek tu by lo
zapojeno celkem 27 mìst a obcí.
Plán rozvoje sociálních služeb je tedy
hotov a na období let 2009 až 2012 urèuje
pri o ri ty, kte rým je po tøe ba se v ob las ti
sociálních služeb vìnovat. Nyní nastává èas
naplòování tohoto plánu. Každoroènì v záøí
a øíjnu, tedy v dobì tvorby návrhu rozpoètù
obcí na následující rok, se budou setkávat
dvì pra cov ní sku pi ny, kte ré bu dou
monitorovat na pl òo vá ní jed not li vých
realizaèních plánù v dané oblasti sociálních
služeb. První pracovní skupina se bude
vìnovat té ma tu zdra vot nì po stižených
obèanù a seniorù, druhá pracovní skupina
se bu de vì no vat pro ble ma ti ce osob
ohrožených sociálním vylouèením.
V souvislosti s projektem komunitního
plánování byl vydán katalog poskytovatelù
sociálních služeb, který pøedstavuje souhrn
kon tak tù na všech ny po sky to va te le
sociálních a souvisejících služeb. Lze v nìm
te dy na jít kon takt napø. na jed not li vé
peèovatelské služby, domovy pro seniory
nebo tøeba nestátní neziskové organizace,
poskytující sociální služby. Již v dobì vydání
tohoto katalogu došlo k nìkolika drobným
zmì nám, nì kte øí po sky to va te lé ukon èi li
èinnost a nìkteøí noví se naopak objevili,
takže do roku 2011 dojde k ak tuali za ci
kontaktù obsažených v tomto katalogu a jeho
ak tu ál ní po do ba bu de na webo vých
stránkách mìstského úøadu.
Za celý odbor sociálních vìcí Mìstského
úøadu v Horšovském Týnì i za všechny
zúèast nì né na pro jek tu ko mu nit ní ho
plánová ní si ète ná øùm Zpra vo da je
dovolujeme po pøát pøí jem né prožití
Vánoèních svátkù a mnoho štìstí a zdraví
v novém roce 2009.
Lidmila Kracíková
a Zdenìk Doktor

Tøídìní bioodpadù
Možná si pamatujete nadšené èlánky z léta, které propagovaly nové krásnì malované
kontejnery na biologický odpad a zároveò varovaly pøed jejich zneužitím a plnìním
nežádoucími odpady. Cítím, že dlužím pokraèování. Nedávno v domácnostech probìhla
dotazníková anketa týkající se toho, že kontejnery byly z ulic staženy a nadále je možno
bioodpady odvážet pouze do sbìrného dvora, protože nìkteøí lidé nebyli schopni odkládat
pouze odpady, které je možno bez problémù kompostovat. Z ankety vyplynulo: 90 %
dotazovaných si všimlo kontejnerù v ulicích, 67 % dotazovaných kontejnery používalo, z nich
všichni by uvítali návrat tìchto kontejnerù do ulic a 80 % z nich by uvítalo navýšení jejich
poètu, popø. vývozu (15 % má vlastní kompost a tudíž tuto možnost nevyužilo). Jestli
se kontejnery vrátí, záleží teï na vás všech. Pokuste se vytipovat vhodná místa k jejich
opìtovnému rozmístìní. Své návrhy adresujte mìstu Horšovský Týn.
Za OŽP MìÚ H. Týn Jana Vacíková

***
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MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
MÌSTO HORŠOVSKÝ TÝN
Tajemník Mìstského úøadu Horšovský Týn

ODDÌLENÍ CESTOVNÍCH
DOKLADÙ INFORMUJE

oznamuje na základì § 7 zákona è. 312/2002 Sb. o úøednících územních
samosprávných celkù vyhlášení výbìrového øízení na obsazení funkcí:
referenta/tky kanceláøe starosty,
referenta/tky odboru sociálních vìcí, (na dobu urèitou po dobu MD)
referenta/tky obecního živnostenského úøadu (na dobu urèitou po dobu MD)
Požadavky: státní obèanství ÈR nebo trvalý pobyt na území ÈR, vìk nad 18 let,
zpùsobilost k právním úkonùm, bezúhonnost, znalost úøedního jazyka, znalost práce na PC,
specifické požadavky dle jednotlivých funkcí najdou zájemci na úøední desce MìÚ
Písemná pøihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, pøíjmení zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní pøíslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- èíslo OP nebo èíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obèana
- životopis s pøehledem o dosavadní praxi
- datum a podpis zájemce
K pøihlášce pøipojí zájemce tyto doklady:
- životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zamìstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních èinností,
- výpis z rejstøíku trestù, ne starší tøí mìsícù,
- ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání.
Výhodou - praxe v oboru a veøejné správì, znalost nìmeckého jazyka, øidièský prùkaz
sk. B,
Termín podání pøihlášek: do 16. prosince 2008.
Adresa: Mìsto Horšovský Týn, tajemník, nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn,
informace na tel. è. 379 415 118, pí. Voburková

Upozoròujeme obèany, kteøí si chtìjí
vy øí dit žádos ti ohled nì ces tov ních
dokladù /pøíjem, výdej, pøipsání dìtí
do CD/, že 2. 12. 2008, 4. 12. 2008
a 18. 12. 2008 bude zavøeno z dùvodu
ško le ní. Úøed ní ho di ny na úse ku
obèanských prùkazù jsou zachovány.
Dìkujeme za pochopení.
Jiøina Soukupová
pracovnice cestovních dokladù

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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Dùležité oznámení:
Oznamuje, že ve støedu 3. prosince
2008 bude po celý den uzavøen Mìstský
úøad a Regionální informaèní centrum
Horšovský Týn z dùvodu pøerušení
dodávky elektrického proudu.
V pá tek 12. pro sin ce 2008 bu de
Mìstský úøad z provozních dùvodù
od 11.30 hodin uzavøen.

UPOZORNÌNÍ
Pokladna MìÚ bude ve dnech
30. a 31. 12. 2008 uzavøena
z provozních dùvodù.
Radek Poslední
vedoucí finanèního odboru

***
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Slovo starosty
Horšovský Týn v roce 2008
Do konce roku 2008 chybí již necelý
mìsíc, ale v tomto adventním èase, charakterizovaným spíše zvýšeným rytmem našeho
každodenního èinìní, se ani nenadìjeme
a jsou tu Vánoce a nový rok.
Jaký byl tento rok pro mìsto Horšovský
Týn? Úspìšný èi neúspìšný a ne bo jen
prùmìrný, nic se zde nedìlo? Po kus me
se trochu podívat „pod poklièku“ života
našeho mìsta v tom to ro ce. Jakýmsi
vodítkem by mohly být jednotlivé kapitoly
rozpoètu mìsta.
Zaènìme u dopravy, kde byla nejvìtší akcí
stavba Úprava Domažlické ulice s okružní
køižovatkou,která by la dána do užívání
30. øíjna. My slím, že našemu mìstu
se dostalo dùstojné ko mu ni ka ce vèetnì
chodníkù a vjezdù na jednotlivé nemovitosti.
Lahùdkou pro øidièe je již druhá okružní
køižovatka ve mìstì.Další vìtší akcí byly
autobusové zastávky pøi silnici I/26 a v ulici
Pivovarské, ketré nahradily zrušenou nebezpeènou za stávku v re kon stru o vané
Domažlické ulici. Oprava povrchù v ulici
Plachého, patøila k vìtším z akcí, dále
to byly chodníky v ulici Lidická, Tyršova
a další ulice. V Dolním Metelsku se opravil
znaènì zdevastovaný povrch za finanèní
pomoci Plzeòského kraje.
V ka pi to le vodní hos podáøství
se dokonèova la ak ce Èistá Rad buza.
Z vìtších akcí to by la nová kanalizace
pro rodinné domy v Plzeòské ulici,rušily
se zbyteèné septiky. Dobrým poèinem byl
vodovod Horšov II a ve Vodní ulici.
V kapitole zaøízení pøedškolní výchovy
a základní vzdìlání kromì bìžných
provozních záležitostí, stojí za zmínku
výmìna oken v základní škole.
Kapitola záležitosti kultury a sportu byla
letos skuteènì výjimeèná. Vedle tradièní
Anen ské poutì, to byl i první roèník
filmového fes ti va lu pro dìti a mládež
Juniorfest, skuteènì povedená akce do které
byl zapojen i Státní hrad a zámek Horšovský
Týn. Své místo pod sluncem si vydobyl
i program regenerace mìstské památkové
rezervace, kdy mohou vlastníci nemovitostí

v této lokalitì využívat výhod veøejných
finanèních podpor. Pomyslnou tøešnièkou
na dortì by la rekonstrukce mìstského
stadiónu, tedy jeho druhá etapa, spoèívající
ve zøízení umìlého trávníku a v zapoèetí
podkladù
pro
at le tic kou
dráhu.
Pro pøipomìní fi nanèních tokù: mìsto
pøispìlo 6 mil. Kè, 10 mil. ze státního
rozpoètu do sta la TJ Dy na mo (in ves tor)
a 2 mil. Kè byl pøíspìvek mìstu
od Plzeòského kraje na atletickou dráhu.
V kapitole bydlení, ko munální rozvoj
a územní rozvoj mìla být nejvìtší investicí
infrastruktura pro 15 rodinných domù
na konci ulice Gorkého. Zøejmì se ale nepodaøí zúøadovat ji do konce roku, stavba bude
pravdìpodobnì zahájena na jaøe pøíštího
roku. Vìtší akcí je i sta tické za jištìní
míèovny. Pro pøedstavu jen na projektech
mìsto roènì vynaloží 2 mil. Kè, na výkupy
po zemkù je urèen 1 mil. Kè. By la
dokonèena druhá eta pa re kostruk ce
mìstského rozhlasu do pøilehlých èástí
mìsta (bezdrátovì).
V ka pi to le životního prostøedí mìsto
jen na tak zvané nakládání s odpady vynaloží
cca 6 mil. Kè. Mìla by být dokonèena
rekonstruk ce sbìrného dvo ra. Pøínos
sbìrného dvora a jeho služba pro obèany
je nesporná,ubylo èerných skládek a nemusí
se poøádat sbìrné dny odpadu, které pak
zneužívali ménì pøispùsobiví spoluobèané,
èasto i cizí k pøehra bování se v tìchto
skládkách a jednou byla i tato skládka v lokalitì u kina zapálena.
Život mìsta však nejsou jen hmatatelné
požitky jakými jsou napø. chodníky, silnice
a køižovat ky, ale k živo tu mìsta patøí
i kulturní vyžití, sport a spolková èinnost.
Dobrou tra dicí mìstského kul turního
zaøízení se stalo poøádání koncertù vážné
hudby v kostele sv. Petra a Pavla, letos
to byly dokonce koncerty dva. Podìkování
patøí i kulturní komisi rady mìsta, kteøí svojí
èinností pøipomínají zapomenutou slávu
a minulost mìsta, kterou nabízejí populární
a
ne vtíra vou
for mou
širokému
posluchaèstvu. Kdo nezklame a naplní sál
jsou zajisté naši ochotníci, kteøí kulturu
dokon ce i „vyváží“ za hra ni ce mìsta.
Ve sportu se ujal memoriál Josefa Baara,

i když letos naši fotbalisté neobhájili loòský
tri umf. Zùsta ne me chvil ku u fot ba lu,
abyhom si pøipomnìli, že mladí fotbalisté
z našeho mìsta se úèas t ni li tur na je
v partnerském mìstì v Bel gii a vráti li
se z nezapomenutelnými zážitky. Rád bych
i po chválil soukromou inicia tivu našich
spoluobèanù, kteøí se podíleli na výstavbì
trav natého høištì v Pl zeòské uli ci
a za podobnou ak ti vi tu je tøeba oce nit
i TJ Dynamo, pøi vybudování tenisových
kurtù ve stejné lokalitì. A co takový Kosafest
a Horšovská pou•, to všechno jsou iniciativy
snaživých lidí, kteøí se snaží nìco dìlat
pro ostatní a takové ak ti vi ty se bu dou
podporovat. Nechci zapomenout na ostatní
spolky, které se podílejí na spoleèenském
životì v našem mìstì jako jsou hasièi, rybáøi,
mys liv ci,
zahrádkáøi
se
svým
moštováním, cho va telé s pou•ovou
výstavou, svaz žen, støel ci s pou•ovým
turnajem, TJ Radbuza, 1. FC, TJ Horšov,
GO-GO Horšovský Týn a další. Pochválil
bych i dobrou spo lu práci s far ností
Horšovský Týn a jejím duchovním otcem
P. Jo se fem Pr cha lem, je hož ne spor nou
zásluhou se duchovní život v Horšovském
Týnì zaèal normálnì vyvíjet.
Dobré jméno mìsta je tøeba nejen rozvíjet,
ale i propagovat i mimo region. Vhodnou
pøíležitostí jsou k tomuto úèelu veletrhy
cestovního ruchu. Naše mìsto se pravidelnì
zúèastòuje Re gi on tou ru v Brnì a Ite pu
v Plzni. Letos jsme výjimeènì vystavovali
v bavorském Schonsee spoleènì s mìstem
Støíbro. By la to zdaøilá akce, které byla
po celý mìsíc, co probíhala, navštìvována
mnoha zájemci a nìkteøí z nich pak i naše
mìsto navštívili.
V od povìdi na poèáteèní otázku,
se domnívám, že letošní rok byl pro naše
mìsto úspìšný, v bìhu èasu se mohl
pro nìkoho zdát i pøekotný, zejména, když
se „potkaly“ nìkteré akce mìsta, Plzeòského
kraje a státu, jako napø. bylo dokonèování
rekonstrukce Domažlické ulice, frézování
po vrchù na sil ni ci I/26 a zahájená
rekostrukce mostu na téže silnici. Zde bych
chtìl podìko vat všem spo lu obèanùm
za trpìlivost, myslím si že výsledek stál za to.
Ing. Josef Holeèek, starosta mìsta

SDRUŽENÍ
PRO VÝSTAVBU
ROZHLEDNY
v Horšovském Týnì

Pøeji vem spoluobèanùm
klidné proití svátkù vánoèních,
mír, pohodu a zdraví
vech rodinných pøísluníkù
a blízkých.
Ing. Josef Holeèek
starosta mìsta
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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3. ROÈNÍK VÝSTUPU
NA ŠIBENIÈNÍ VRCH
Sd ružení pro výstav bu roz hled ny
v Horšovském Týnì srdeènì zve všechny
èleny, všechny pøíznivce a všechny obèany
na 3. roèník sil vestrov ského výstu pu
na Šibe nièní vrch. Úspìšní ab sol ven ti
výstupu dostanou pamìtní list s vrcholovým
razítkem. Sraz úèas tníkù je ve støedu
31. prosince 2008 ve 13.00 hodin pøed regionálním informaèním centrem na námìstí
Republiky.
L. Thomayer

***
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OKÉNKO PS STOPAØI
"PODZIMNÍ ŠLAPÁNÍ"
V nedìli 26. øíjna poøádali Stopaøi akci pro širokou veøejnost s názvem
"Podzimní šlapání".
Akce byla urèena dìtem i dospìlým všech vìkových kategorií. V našem
zámeckém parku a jeho okolních lesích byly umístìny tøi rùznì dlouhé
trasy od 3 do 7 kilometrù. Každý úèastník si dle svých schopností a sil mohl
vybrat tu, na níž se cítí. Staèilo obdržet startovní kartu, sladkou tatranku na
cestu a hurá za dobrodružstvím.
Dobrodružství to opravdu bylo nejen pro všechny zúèastnìné, jichž bylo
bezmála ke stovce, ale ještì pøed samým zahájením i pro nás jako poøadatele. Bohužel se i dnes najdou mezi námi i tací, kteøí dokáží vše jen kazit.
Od 9.00 dopoledne jsme peèlivì pøipravovali všechny trasy a rozmístili
potøebné listiny s úkoly na jednotlivá stanovištì. Tìsnì pøed zahájením
ve 12.00 jsme však zjistili, že nìjací "hodní turisté" nám strhali nìkteré
fáborky znaèící trasu, vykradli jednotlivá stanovištì, na nichž pak chybìla
razítka, jež byla potøeba k potvrzení splnìní úkolu. Takže po tøech hodinách pøíprav bylo nutné v rychlosti trasu projet a kontrolovat a opravovat.
Zkrátka tímto dìkujeme nìjakému závistivci, který nemìl pravdìpodobnì
nic jiného na práci, než kazit radost dìtem. My ho ale musíme zklamat.
Radost nám totiž nezkazil. Razítka se nìkde nahradila fixem a dìti
si do karty namalovaly obrázek a všichni, dìti i dospìlí, si to opravdu užili.
Na trasách jste si vyzkoušeli støelbu ze vzduchovky a luku, šplh na lanì,
pøe kážko vé dráhy, la no vou láv ku, výškovou lezeckou sí• a nebo
ti nejmenší stavby z kostek, støelbu na plechovky, zatloukání høebíku,
skládání puzzlí a další nejrùznìjší zkoušky zruènosti a obratnosti.
Malí i velcí turisté pøicházeli v prùbìhu odpoledne, poslední vyšli na trasu kolem tøetí hodiny. A zároveò se zpìt vraceli už také ti nejrychlejší.
Po úspìšném dokonèení jakékoliv trasy obdrželi dìtští úèastníci na památku "úèastnický list" a mohli si vybrat odmìnu. Každý si mohl opéci buøta
a rodièùm jsme rádi uvaøili pohodovou podzimní kávu èi èaj k ohýnku.
Troufám si øíci, že lepší poèasí jsme si na konec øíjna ani nemohli pøát.
Svítilo a høálo podzimní sluníèko, zkrátka den na procházku jako stvoøený.
Velmi nás potìšila vysoká úèast dìtí i dospìlých, dìtí od plenek až po ty

Tøíkrálová sbírka

MÌSTSKÁ
KNIHOVNA

Pojïte s námi koledovat
Již za nì ko lik týd nù,
na zaèátku ledna 2009, bude v Hor šov ském Týnì
a okolí zahájena tradièní
Tøíkrá lo vá sbír ka.Chtì la
bych vyzvat k aktivní spolu prá ci na za jiš tì ní té to
„vánoèní školy lidské solidarity“. Úèelem sbírky, vyhlašované Sdružením Èeská katolická charita Praha, je pomoct lidem v nouzi u nás i v zahranièí a podpora charitní ho díla. Letos
v lednu bylo díky vaší štìdrosti vykoledováno pøes 40 000 Kè. Peníze byly použity
pro Terénní sociální službu v Domažlicích,
pro Domov sv. Zdislavy pro matku a dítì
v tísni s buòkou domu napùl cesty v Havlovicích a Adopci na dálku. Letos bychom chtìli
pomoci domu pro potøebné v Meclovì a zrealizovat projekt adopce na dálku. Pøi Tøíkrálové sbírce však nejde o to vykoledovat co nejvìt ší fi nanè ní ob nos, ale hlav ní je dát
možnost všem li dem pro je vit so li da ri tu
a dobrou vùli. Projev dobra v národì je
pro nìj ten nejvìtší kapitál.Upøesnìní využití
prostøedkù z letošní sbírky ještì uvedu.
Dnes bych chtìla pøizvat všechny lidi
dobré vùle ke spolupráci, která mnoha lidem
již nìkolik let dìlá velkou radost. Pokud
by se nìkteøí dospìlí chtìli nabídnout jako
vedoucí skupinek koledníkù nebo pokud
by se nìkteré organizace dìtí, skupiny dìtí èi
dìti jednotlivì chtìly úèastnit jako koledníci,
kontaktujte mne osobnì nebo telefonicky.
Jana Tomášková,
Masarykova 133, H. Týn, tel. 775 314 617

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

náctileté. Opravdu si vážíme všech, kteøí nás pøišli podpoøit
v našem úsilí a vìøí v to, co rádi dìláme. Díky tomu urèitì na tuto
akci nezanevøeme a nìkdy v budoucnu, tøeba zase na podzim,
zopakujeme, obnovíme.
Ještì jednou dìkuji všem zúèastnìným a samozøejmì vedoucím a instruktorùm oddílu Stopaøi za odvedenou práci a pøíjemnì
strávený den. Fotografie z akce umístìny na našich stránkách:
stopari.pionyr.cz
Renáta Karbanová

Nové knihy
„Ututla né dì ji ny, aneb, Zá ha dy
slavných postav naší historie“, tak se jmenuje kniha Felixe Krumlowského, autora
nìkolika pozoruhodných knížek o èeské historii. V této knize si vzal na paškál celkem 35
osobností, slavných Èechù a Moravanù,
aby se podíval na nìkteré záhady, které jsou
s nimi spojeny. Brendan „Cathbad“ Myers,
Ir a novopohanský druid, putoval mnoho let
po keltských ostrovech, nasával podstatu
posvátných krajin a seznamoval se s pøíbìhy
lidí, kteøí tu žili. Právì o jejich pøíbìhy
se chce podìlit v knize „Záhadní druidové
– Keltská mystika, teorie a praxe“, která
zaujme každého, kdo se nìkdy zamýšlel nad
tím, v èem spoèívalo pravìké druidství.
Americká spisovatelka Virginia M. Fellows
nazvala svou knihu „Shakespearùv kód“
a její podti tul zní: Kdo je au to rem
Shakespea rových dra mat? Wil li am
Shakespeare ze Stanfordu, anebo filozof
Francis Bacon? Shakespearùv kód odhaluje
pøíbìh šifry ukryté pøes 250 let v dílech
Shake spea rových a je ho souèasníkù.
Tajemství, která jsou v nich ukrytá, zpùsobila ve své dobì utrpení nejednomu odvážlivci,
který si troufl je nahlas vyslovit. Autorka
odhaluje fantastický pøíbìh, v nìmž nechybí
vraždy, skandály, ko rup ce a in tri ky
v nejvyšších politických kruzích a souèasnì
vypráví pravdivý životní pøíbìh Francise
Bacona. Austrálie je obrovská zemì – ideální
místo pro ty, kteøí hledají prostor. Na své
si tam ale pøijde úplnì každý, od moøe
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s korálovými útesy a fantastickými plážemi,
pøes hory, deštné pra le sy, až po pouštì
se solnými jezery. To vše nabízí nádherná
australská pøíroda. Stejnì pestrá by mìla být
i kniha Blanky Svobodové „Když doma
bylo v Aus trá lii“. Dìtským ètenáøùm
je urèena kniha „Dárek pro Sáru“, kterou
spisovatelka Ivona Bøezinová napsala podle
obrázkù známé èeské ilustrátorky Heleny
Zmatlíkové. Veselé pøíbìhy zahradnického
synka Radovana od Zdeòka Svìráka znáte
z televizních veèerníèkù. Radovan má stále
dobrou náladu a ze všeho má radost. Prožívá
spoustu dobrodružství i tam, kde by se jiné
dìti bály. Pøeètìte si, jak se Radovan nauèil
hvízdat, jak se hadici narodily dìti anebo jak
ob je vo val ta jem ství v ml ze. Kni ha
„Radovanovy radovánky“ s ilustracemi
Zdeòka Sme ta ny potìší všech ny malé
ètenáøe.
25. listopadu probìhla v prostorách MKZ
slavnostní vernisáž „Literárního shrabování
2008“. Letos do Almanachu pøispìlo 56
autorù. Proti mi nulým roèníkùm je to
rekordní poèet. Zároveò by ly vy staveny
výtvarné práce žákù Základní školy na téma
„Co se mi líbí na podzimu“. Ocenili jsme
spoleènou práci žákù 1. A, práce žákù 4. A ,
dìtí ze Školní družiny a individuální výkresy
Antonína Táborského, Helenky Sloupové
a Te re zky An der lové. Na kul turním
programu se opìt podíle žáci a uèitelé
Základní umìlecké školy v Horšovském
Týnì. Všem zúèastnìným dìkují knihovnice.

UPOZORNÌNÍ!
Mìstská knihovna v Horšovském Týnì
bude v pátek 12. prosince 2008 otevøena
pou ze do 12.00 ho din. a ve dnech
29. až 31. 12. bude pro veøejnost uzavøena.

***
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KLUB ÈESKÉHO POHRANIÈÍ
VZÁCNÁ NÁVŠTÌVA
V NAŠEM MÌSTÌ
KÈP Hor šov ský Týn zpro støed ko val
pro školy v našem mìstì po shlédnutí filmu
„Ïáblova dílna“ besedu s jednadevadesátiletým Adolfem Burgrem. Tento pamìtník
podává svìdectví o nejvìtší padìlatelské
dílnì, kterou provozovali nìmci v koncentraèním táboøe Sachsenhausenn v letech
1942 - 1945.

Ve své knize „Ïáblova dílna“ pravdivì
vy lí èil život v kon cen t raè ních tá bo rech
i skuteènost o padìlatelské dílnì. Podle této
knihy byl natoèen film, který získal letos
„Oska ra“. Ce nu „Oska ra“ do stal ta ké
za knihu „Ïáblova dílna“ p. Burger i herec,
který p. Burgera ve filmu ztvárnil.
Návštìva u nás v mìstì, byla jak p. Burger
nì ko li krát zdù raz òo val je ho po sled ní
vzhledem k jeho vìku. Velice si cení druhého
nejvyššího vyznamenání, které pøed 4 lety
dostal od prezidenta SRN za informace
studentùm, které po celém Nìmecku podával
pøi rùz ných be se dách na uni ver si tách,
gymnaziích i školách. Vždy je informoval
o kru tos tech v kon cen t raè ních tá bo rech
i o tehdejší padìlatelské dílnì.
Jsme rádi, že jsme pana Burgera získali
pro na še dì ti, aby se do zvì dì ly, jak
nebezpeèný je neonacismus, který se bohužel
zaèíná u nás i ve svìtì znovu ozývat.
Mile nás proto potìšil zájem dìtí, které
panu Burgero vi po dá va ly otáz ky, ja ko
napøíklad má-li vytetované èíslo, jestli vìøil,
že pøežije a mnoho dalších, vèetnì otázky
padìlání penìz.

k otázkám. Pan Burger však vøele doporuèil,
aby si ovìøili vše, co uvidí ve filmu v knize
„Ïáblova dílna“, kterou zájemcùm i školám
pøivezl, že si jí mohou pùjèit i v knihovnì.
Tak se seznámí s pravdou, kterou tímto
svìdectvím pan Burger svìtu zanechává.
Z a KÈP bych ráda touto cestou podìkovala øeditelce MKZ paní Leonì Císlerové
za zprostøedkování úèasti škol na promítání
filmu i besedy s panem Burgerem. Souèasnì
i starostovi Horšovského Týna panu Josefu
Holeèkovi za oficiální pøijetí tak vzácného
hos ta, kte ré by lo ukon èe no pøá tel ským
posezením a obèerstvením.

Ta ké dì ku je me ka me ra ma no vi pa nu
Novákovi, že pøišel zdokumentovat poslední
vystoupení pana Burgera se žáky. Milým
pøekvapením byl pøednes Marie Žáèkové
ze sbír ky Jo se fa Èap ka „Básnì z koncentraèního tábora“.
Touto básní i já zakonèuji tuto zprávu
o èásteèné èinnosti KÈP v Horšovském
Týnì.
Za KÈP Libuše Popelková
AŽ NA DNÌ ŽIVOTA
Josef Èapek
Až na dnì života jsem byl, tam dole,
nejníže, kde mezi ním a mezi dìsem, smrtí,
žádných už hranic není.
A• den a• noc, nech• kouzlo jara nebo
zimy spár, v tom nebylo tam rozdílu obsah
a tvar tam život nemá už, není to dobrá
moc, však spíše prokletí a trest, a• noc
èi den, nech• milost jara nebo léta sladký žár.
Tam život nebyl si už v nièem podoben, ne sám svùj stálý zaèátek, však stálý
zmar.
Až na dnì života jsem byl, tam dole,
nejníže, teï ale, tøe ba už zmo øen jsem
a stár, chci vzhùru zas, chci žít na jeho
výšinách, tam, kde on mí rem, dob rem,
sladký dar, a ne už tesk no ta a trá pe ní
a strach, nikoliv peklo, prokletí, nikoliv
zavržení, tam, kde on stálým poèátkem, však
zmarem není, tam vzhùru ještì, žít na jeho
výšinách!

Adolf Burger navštívil
Horšovský Týn
Mìst ské kul tur ní za øí ze ní po øá da lo
pro žáky a studenty místních škol promítání
filmu Ïáblova dílna. Film byl natoèen podle
vzpomínek pana Adolfa Burgera. Tiskaø
Adolf Burger pøežil koncentraè ní tábory
Osvìtim a Birkenau. Byl jedním z vìzòù
nasa ze ných na taj ný pro gram. Tis kl
pro Hitle ra pe ní ze v pa dì la tel ské díl nì
v koncen t raè ním tá bo øe Sasche nhau sen.
Shodou velkých náhod se mu podaøilo pøežít
a krátce po válce napsal knihu „Ïáblova
dílna“. Podle ní za spolupráce pana Burgera
byl natoèen v Nìmecku film, který letos
získal Oscara za nejlepší cizojazyèný film.
Poslední žijící pamìtník, 91 letý Adolf
Burger, po dá vá ve své kni ze svì dec tví
o nejvìtší padìlatelské dílnì v dìjinách
lidstva. V kon cen t raè ním tá bo øe
Saschenhau sen v le tech 1942 – 1945
falšovalo 144 židovských vìzòù pod hrozbou
smrti britské librové bankovky a americké
dolary v miliardových hodnotách. Pro potøeby na cis tù pa dì la li ta ké cen né pa pí ry,
poštovní známky a dokumenty.

Pan Adolf Burger se narodil na Slovensku,
od roku 1945 žije v Praze, ještì donedávna
jezdil po celém svìtì a svá svìdectví pøedával pøedevším mladé generaci. Díky paní
Libu ši Po pel ko vé z Hor šov ské ho Tý na
se poda øi lo kon tak to vat pa na Bur ge ra
a doslova pøemluvit k návštìvì našeho mìsta
a setkání se žáky a studenty. Bylo nám ctí mít
tuto jedineènou pøíležitost.

Pan Burger byl rád, že se dìti zapojily
a ochot nì od po ví dal na po da né otázky.
Škoda, že vzhledem k èasovému omezení byl
stu den tùm napodruhé film promí tán
až po besedì a proto studenti nemìli inspiraci

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Leona Císlerová
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Základní umìlecká
škola Horšovský Týn

ZÁPIS DO 1. TØÍDY
Vedení Základní školy Horšovský Týn oznamuje,
že zápis žákù do 1. tøídy školního roku 2009/2010
probìhne v pátek 16. ledna 2009
od 14.00 do 17.00hodin v budovì školy.
K zápisu pøijdou s rodným listem dìti narozené
od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003. Dále se k zápisu dostaví
dìti, kterým byl udìlen odklad povinné školní docházky.
Pavel Jánský, øeditel školy

SOUKROMÁ ZŠ ADÉLKA MAŠOVICE
VÝZNAMNÁ VÝROÈÍ
Podzimní dny s sebou pøinesly nìkolik natolik významných výroèí, že jsme si je ve škole
museli co nejnázornìji pøipomenout, abychom si vše zapamatovali. Již minule jsme psali
o projektu ze života svatého Václava, nyní bychom Vám rádi napsali, že jsme se se stejnou
vervou zakousli i do událostí 28. øíjna 1918 a 17. listopadu 1939 a 1989. Všichni jsme
se rozdìlili do skupin, které tvoøily dìti rùzných roèníkù. Zpoèátku je úkolem žákù shromáždit
co nejvíc informací k danému tématu – pracují s encyklopediemi, s internetem, s materiály,
které si pøinesou už z domova. Další fází je pøipravit pro ostatní nìjaký srozumitelný výstup
– buï formou divadla, nebo tøeba v podobì informaèního plakátu. Takový napø. vznikl
pøi práci skupinky, která mìla ostatní seznámit se státními symboly z roku 1918 i z pozdìjších
dob života naší republiky. O 17. listopadu jsme sehráli velmi zdaøilá dramatická pøedstavení.

Základní umìlecká škola
Horšovský Týn Vás zve:
Otevøená hodina pìveckého
sboru
úterý 2. 12. 2008
od 16.00 hodin, sálek ZUŠ
Cvrèkové zpívají i hrají
*******************************

Koncert pro Mikuláše
úterý 9. 12. 2008
od 17.00 hodin, sálek ZUŠ
úèinkují žáci hudebního oboru
*******************************

Pøedvánoèní koncertování
nedìle 14. 12. 2008
od 17.00 hodin, kino Pobìžovice
úèinkují PSJL
a Komorní orchestr
se svými sólisty
dirigent Alexander Kudry
*******************************

Pøedvánoèní koncertování
sobota 20. 12. 2008
od 17.00 hodin,
Erbovní sál St. hradu a zámku
Horšovský Týn
úèinkují PSJL
a Komorní orchestr
se svými sólisty
dirigent Alexander Kudry

ÏÁBLOVA DÍLNA
Ve støedu 12. 11. jsme my, druhý stupeò, byli v kinì na filmu Ïáblova dílna. Bylo to o tom,
jak vìzni za 2. svìtové války byli nuceni padìlat bankovky. Padìlali libry a dolary, padìlali
132 milionù liber. Film trval hodinu a pùl. O koncentraèním táboøe nám potom vyprávìl pán,
který tyto èasy zažil. On také padìlal peníze. Dìti mu mohly pokládat rùzné otázky. Tentokrát
vystupoval pøed dìtmi naposledy, už je mu 91 let. Film byl natoèen podle jeho vzpomínek
a získal Oskara. Také napsal knihu, kterou si mùžete pùjèit v knihovnì a pøeèíst. Film na mì
zapùsobil krutì, ale také pouènì.
Michal, 6. tøída

VÁNOÈNÍ BESÍDKA
No, a pomalu abychom se pøipravovali na Vánoce… Zrovna dnes jsme si pustili jednu
krásnou skladbu, kterou pøed dvìma roky zpívali v Horšovském Týnì studenti z Jihoafrické
republiky, a øekli jsme si, že je tak melodická, že ji zkusíme nacvièit na vánoèní besídku pro
rodièe a ostatní zájemce. Bude se konat v pátek 19. 12. 2008 od 17.00 ve školní tìlocviènì
v Mašovicích. Tak nám, prosím, držte palce a my Vám na oplátku za nás za všechny pøejeme
pohodový advent.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***
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Setkání obèanù nìmecké
národnosti s hudbou
se uskuteèní 6. prosince 2008
od 13.30 hodin
v sále MKZ H. Týn.

SILVESTROVSKÁ
TANEÈNÍ ZÁBAVA
31. 12. 2008 od 20.00 hod.
Hraje: ORIENT EXPRES
(country, pop, rock)
Pøedprodej vstupenek
od 15. 12. 2008
v restauraci hotelu Šumava
***
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Z HISTORIE
K devadesátému výroèí vzniku
Èeskoslovenska / 1. pokraèování/
Oslava 1. máje 1918 mìla na Domažlicku
klidný prùbìh. Sociálnì demokratický spolek „Budoucnost“ uspoøádal v Domažlicích
veøejnou schùzi. Pøedák sociálnì demokratické strany Antonín Hlaváè svolal do sokolovny ve Kdyni schùzi, které se zúèastnilo
700 osob ze všech spoleèenských vrstev.
Uèitel Josef Petìvík pøivítal v srpnu 1918
na nádraží ve Staòkovì øíšského poslance
Václava Klofáèe a zdùraznil jeho zásluhy
o èeský národ. Tajné shromáždìní vlastencù
v Do mažli cích uspo øá dal 5. zá øí 1918
JUDr. Alois Rašín. Pøed radnicí se soustøedilo 200 osob a zpívalo vlastenecké písnì. Pøevrat na domažlickém okrese probìhl bez vìtších incidentù. Výrostci a vojáci napadli
30. øíjna 1918 správce okresního úøadu Josefa Mrhálka a majora hrabìte Quido Thuna.
Poøádek a bezpeènost zajiš•ovali sokolové,
hasièi, studenti a vojáci. Proti dìlníkùm a rolníkùm, kteøí kradli mrkev na poli velkostatku
hrabìte Èernína v Unìjovicích, zasáhli vojáci. Kromì uvedených pøípadù byl na celém
okrese naprostý klid. Národní výbory skonèily svou èinnost v prosinci 1918. Podìkování
za tuto práci zaslal okresní úøad pøedsedovi
NV v Domažlicích okresnímu soudci Albertu
Mi lo to vi a pøedsedovi NV ve Kdyni
purkmistru Antonínu Vilímcovi. Obèané
èeské národnosti. J. Neumayer a další
požádali 22. listopadu 1918 okresní úøad
o odstranìní nadvlády nìmecké menšiny
v Prapoøišti.
Roz lou èe ní s dra gou ny pøi od cho du
na frontu se v Horšovském Týnì konalo
7. srpna 1914 na Velkém pøedmìstí. Arcidìkan monsignore Leopold Klíma udìlil vojákùm požehná ní u ol tá øe pøed kos te lem
sv. Apolináøe za vyzvánìní zvonù a za úèasti
purkmistra, mìstských radních a velkého
množství lidí. Výmìnkáøi Johanovi Grömerovi z Waldorfu u Eisendorfu, jehož sedm
synù bylo na frontì , zaslal císaø v roce 1916
500 korun a støíbrné kapesní hodinky. Horšovskotýnský rabín Polnauer mìl v roce
1918 v poli šest synù. Pøevrat na horšovskotýnském okrese mìl dramatický prùbìh.
V Hostouni se 3. listopadu 1918 objevilo
v doprovodu sokolù z Domažlic 200 èeských
vojákù, kteøí obsadili poštu a telegrafní úøad.
Potom odvedli 800 koní a odvezli všechny
vo zy, vo jen ské uni for my a vý zbroj.
Zajiš•ovala je záloha s lehkými kulomety.
„Westböhmischer Grenzbote “ / Západoèeský hranièáøský posel/ si 13. listopadu 1918
stìžoval, že Èeši strhali z úøedních budov
rakouské dvouhlavé orly. Èasopis „ Bohemia
„ 6. prosince 1918 oznámil, že Horšovský
Týn obsadilo 300 èeských vojákù. Národní
listy uveøejnily zprávu, že pro domnìlé
nepøístojnosti v zásobování potravinami byli
ná sle du jí cí ob èa né Hor šov ské ho Tý na
zatèeni a pøedáni Krajskému soudu v Plzni:
arcidìkan mon signo re Le o pold Klí ma,
redak tor Ja kob Mitzner, øí dí cí uèi tel
Routschka, okresní zahradník Josef Teichert,
nad po ru èík Möhner/ po sled ní ve li tel
rakouské posádky /a praporèík Wotruba,
V ka to lic ký den 1. èerven ce 1921
byl v Horšovském Týnì na purkmistrovském
úøadì vyvìšen mìstský prapor se znakem.
Pod dù stoj ník
hor šovsko týn ské ho
minometného oddílu Holub rozkázal
starostovi, aby prapor okamžitì stáhl.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Èeští vojáci z horšovskotýnské posádky
procházeli ulicemi mìsta a naøizovali
majitelùm domù, aby okamžitì odstranili
èerno – èerveno – zlaté prapory.
Vznik èeskoslovenského státu znamenal
historický pøelom v národním životì Èechù
a Slovákù. Zejména èeský národ vyvinul
mimoøádné úsilí, aby po 300 letech poroby
obnovil svùj nezávislý stát. Využil zcela výjimeèné situace, která nastala na sklonku první
svì to vé vál ky a by la cha rak te ri zo vá na
porážkou a rozpadem Rakouska – Uherska
i rozvratem a chaosem v Nìmecku a Rusku.
Národní výbor provedl pražský pøevrat, který
se rychle rozšíøil všude, kde mìlo pøevahu
èes ké oby va tel stvo. Ra kous ké vo jen ské
velitelství muselo 30. øíjna 1918 kapitulovat,
protože vojenské útvary odmítaly bojovat.
Vznik èeskoslovenského státu byl
triumfálním
vítìzstvím
dohodové
a Masarykovy koncepce.
Stanislav Gryc

Pøíspìvek k událostem roku 1938
Po èát kem lis to pa du na vští vi la krát ce
Horšovský Týn naše èestná obèanka žijící
v USA, paní Wilma Abelesová-Iggersová.
Paní Wilma (roèník 1921) je stále aktivní
dáma a do Èeské republiky pøijela na pozvání
Pražské židovské obce pøednášet o poèátcích
emi gra ce èes ko slo ven ských ob èa nù
do Kana dy roku 1938. Po obe zná me ní
se s textem této pøednášky jsem si, s laskavým svo le ním au tor ky, do vo lil nì kte ré
zajímavé pasáže týkající se našich bývalých
obèanù nabídnout také ètenáøùm našeho
Zpravodaje. Nejprve však malý úvod:
Ve èer 29. zá øí 1938 se v ba vor ském
Mnicho vì se šli zá stup ci ètyø moc nos tí:
Nìmecka, Velké Británie, Itálie a Francie,
aby s koneènou platností vy øešili umìle
vyhrocený národnostní konflikt v èeskoslovenském pohranièí. Výsledkem rokování
byla tzv. Mnichovská dohoda, jež pod hrozbou mezinárodní izolace pøikazovala naší
vládì vydat Nìmecku jednu tøetinu svého
výsostného území tzv. Sudety, kde však
vedle Nìmcù, žilo též pøes pùl mi liónu
Èechù a nì ko lik ti síc ob èa nù hlá sí cí
se k židovskému náboženství. Poté, co vláda
ultimatum z Mnichova pøijala, nastal zbìsilý
transfer ohrožených národnostních etnik
do vnitrozemí okleštìné republiky.
Nežli wehr macht ob sa di la 8. øíj na
Horšovský Týn, opus ti lo mìs to nì ko lik
stovek Èe chù, vesmìs úøed ní ci stát ních
úøadù a jejich rodinní pøíslušníci a také
zhruba 40 ob èa nù, podle No rim ber ský
zákonù, tzv. neárijci, jimž hrozila fyzická
likvidace. Ti, co vèas neodešli (zpravidla
èlenové smíšených rodin), stali se defakto
obèany 2. kategorie, èeské školy byly zavøeny, spolky a tiskoviny zakázány, povoleným
ja zy kem by la pou ze nìm èi na. Dù sled nì
provádìná rasová èistka mìla za následek,
že se brzy na úøedních cedulích objevil pod
názvem mìsta Bischof tei nitz ná pis
„Judenfrei“ (bez Židù).
Z poètu asi osmdesáti našich obèanù hlásících se k židovské národnosti, jich pøežilo
holocaust 37 jedinì tím, že vèas emigrovali
do zámoøí. Velikou zásluhu na tom mìl otec
paní Wilmy, zemìdìlský podnikatel Karel
Abeles (1896-1954).

***
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Pocházel z vážené židovské rodiny nájemce stat ku v Laz cích Ri char da Abe le se.
Absolvoval zemìdìlskou školu v Kadani,
oženil se s Vilemínou Popperovou, s níž mìl
dvì dce ry: Wilmu a Marianu. Pro svoji
mimoøádnou schopnost v zemìdìlské oblasti
se stal „hla vou“ ro din né spo leè nos ti
Abeles-Popper. Zaèal pracovat na pronajatém stat ku knížete Trauttman sdorf fa
v Miøkovì, který ovšem pozemkovou reformou v roce 1925 získal legionáø Glaser, tím
spo leè nost pøi šla o možnost pod ni ká ní,
ale též o vlastní majetek (dobytek a strojní
vy bavení farmy). V roce 1930 zakoupil
od knížete velkostatek Nový Dvùr, kde pak
s úspìchem hospodaøil až do roku 1938.
O emigraci zaèal Karel Abeles uvažovat
po anšlusu Rakouska v bøeznu 1938, pøièemž
pozornost byla zaostøena na Kanadu. Získat
imi graè ní po vo le ní však ne by lo vù bec
snadné. Od roku 1935 byl ministerským
pøedsedou Kanady antisemita Mc. Kenzie
King a øeditelem pro imigraci F.C. Blair
(od r. 1936), který se netajil sympatiemi k nacis tic ké mu Nì mec ku. Ne køes•an ským
pøistìhovalcùm z Evropy se m.j. vytýkala
jejich nepøizpùsobivost - asimilace
s domácím prostøedím.
Ka na da mì la vel mi pøís né imi graè ní
podmínky: každá rodina musela mít minimálnì 1000 dollarù na zakoupení farmy,
upøednostòovaly se výluènì zemìdìlské
profese, jinak se hotovost zvýšila na 10 000
dollarù (1 dollar = 30 Kè); další finanèní
prostøedky byly tøeba na lodní lístky, víza,
letenky do Bruselu apod. Národní banka
na podzim 1938, vzhledem k snižujícím
se zá so bám va lut, však vymìòovala
ès. koruny za tvrdou mìnu jen omezenì.
Imigraci do zemì provádìla spoleènost
CPR (Ca na dian Pa ci fic Rei lway), kte rá
vyslala do Nového Dvora svého odborníka.
Ten si prohlédl tamní hospodáøství, byl jím
nadšen a spoleènost dostala doporuèení.
Ka rel Abe les dal do hro ma dy sku pi nu
nìkolika solventních rodin, kterou tvoøilo 39
lidí, z nichž 37 se hlásilo k židovskému
náboženství, 1 byl protestant a 1 katolièka
(mnozí však museli svou vlastní profesi
zatajit) a ta ké po sky tl do po ru èe ní ještì
nìkolika dalším ohroženým rodinám.
Vìtšina z nich se usadila v anglosaské
provin cii On ta rio, zpra vi dla po dvou
rodinách na far mì (ze mì dì lec + tøe ba
právník nebo lékaø), asi po dvou le tech
pøibližnì tøi ètvrtiny rodin odešly do mìst,
kde se živili svou pùvodní profesí (pø. dìtský
lékaø z Plznì, MUDr. Vogl). Všichni èeští
emigranti se v Kanadì prosadili.
Karel Abeles byl z poèátku zamìstnán
za 100 dollarù mìsíènì jako správce na farmì
jed no ho nì mec ké ho imi gran ta, poz dì ji
zakoupil farmu v Brandfordu, kde se vìnoval
zejména chovu skotu a výrobou pícnin.
Zakládal pastviny podle systé mu, jemuž
se v No vém Dvo øe na u èil od jis té ho
švýcarského odborníka. Zásluhou jeho novátorské, pro Kanadu nezvyklé agronomii,
byl posmrtnì v roce 1982, snad jako jediný
Žid v zemi, uveden do Dvorany slávy
farmáøù provincie Ontario.
Stejná pocta bude letos udìlena synovi
bývalého týnského obèana Paulu Ecksteinovi za chov svì tozná mé ho holštýn ské ho
dobytka. Asi nejúspìšnìjší z farmáøù mezi

***

Strana è. 8

Z HISTORIE
uprchlíky z Èech byl Josef Löwith, døíve
obchodník v Týnì (rohový dùm v Plzeòské
ulici, proti klášteru), a jeho synové Carl
a David, kteøí jsou známí také v Evropì
a Israeli jako vynikající chovatelé
holštýnského skotu.
Ri chard Schleissner, kdy si ne ú spìš ný
podni ka tel z Tý na, to v Ka na dì do tá hl
na obchodníka „par excelans“. Obchodoval
s dobytkem na mezinárodní úrovni, m.j. byl
také výhradním dodavatelem pro kubánského prezidenta Fidela Castra, s nímž se osobnì
znal.
Další horšovskotýnský rodák Frant. Seger,
spoleèník døevaøské firmy Falcon Lumber,
kte rou za ložil Frant. Löwidt, pù vod nì
ze Spáleného Poøíèí, byl mecenáš a podporovatel umìní, který daroval Národní galerii
v Ot ta wì 50 ho land ských a vlámských
kreseb ze 17. a 18. století. Nejznámìjší
židov ský emigrant z Èech byl slav ný
kanadský hu deb ní skla da tel Oskar
Morawetz, ten ovšem emigroval jako syn
bohatého prùmyslníka.
Do Kanady emigrovalo v letech 1933-39
asi 4 tisíce obyvatel. Vypuknutím války však
emigrace ustala (øíšský protektorát Èechy
a Mo ra va ne mìl za hra niè ní za stoupe ní,
to provádìlo øíšské ministerstvo), Kanada,
jako èlen britského spoleèenství pøerušila
s Nìmeckem diplomatické vztahy.
Mnozí uprchlíci se po válce vrátili zpìt
do Èeskoslovenska, aby po únoru 1948 opìt
odešli do Kanady, kontakty se zemí svých
pøed kù si však mno zí udržují stá le.
Pøíkladem za všechny mùže být naše paní
Wilma.
V. Kuneš

A ještì nìjaké „osmièky“
(1558, 1948)
Za tou starší by chom museli navštívit
zdejší hrad. Pøesnìji øeèeno jeho nejcennìjší
èást - hrad ní kap li. Ta pochá zí z do by,
kdy celé panství patøilo pražským biskupùm
- 13. století. Je gotická, rozdìlená sloupy
na tøi èásti “trojlodí“. Snad to symbolizuje
i je jí za svì ce ní Nej svì tìj ší Tro ji ci.
„Osmièka“ v kapli se však váže k období
daleko pozdìjšímu.
Jde o rok 1558, tedy už vlastnì - z hlediska
historických slohù - o renesanci. Mìsto i hrad
teh dy vý raz nì zmì ni ly svo ji po do bu.
Od hrozného požáru uplynulo (1547) více
než 10 let, z hradu se stal zámek. I kaple sama
se zmìnila. Po požáru z ní zùstala sotva
polovina, sutiny vìže snížily její vznosnou
výšku, ale její krása byla i tak zachována.
Pøibyla nová výzdoba na stìnách. Poslední
soud èi Promìnì ní Pá nì. Snad i ty to
nábožen ské ob ra zy sym bo li zu jí nì co
ze zdejších dìjin: požár musel tehdejším
mìš•anùm pøipomínat po sled ní soud
a promìnìní Pánì pak zmìny, která nová
výstavba mìstu i zámku pøinesla. Tøetí obraz
už pak je „ze života reálného.“ Je to obraz
votiv ní. Je na nìm zob ra zen do ná tor
- obnovitel mìsta i hradu, pøestavìného
na zámek, Jan mladší z Lobkovic se svojí
ženou. Je to ta první, Anna z Bibrštejna, která
požár i se svými dìtmi zažila na vlastní kùži
(zemøela 1554) èi Janova druhá žena,
Bohunka z Rožmberka, s kterou se Jan tìšil

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Z pedagogických zkušeností pìti uèitelských generací V. èást
V minulé své „pedagogické kapitole“ jsem se zmiòoval o „základním uèivu“ neodmyslitelné podstatì jakéhokoliv pozdìjšího vzdìlání, o které se pak vyšší škola „opírá a na nìž
ve všech smìrech navazuje! Dnešní “svìtová“ pedagogika – a tím v pøítomnu i naše školství,
se této nezbytnosti nejen nedrží, ale na namnoze ji zpochybòuje dokonce se jí vysmívá“
a vyhýbá! „Uè se jen to co budeš ve svém oboru potøebovat – a èím se budeš živit. “ Tak zhuštìnì uèí americká vzdìlávací „soustava“, která se dávno zcela „oprostila“ od promyšlené,
ve všem dùsledné a i z nejmodernìjšího pohledu dùmyslné soustavy J. A. K. „Jen nezatìžujte
pamì• a intelekt mladého muže zbyteènými formulkami, marnými a neužiteènými pøíklady
z dávné minulosti, strnulými, neplodnými úvahami a srovnávaními…“ ( mùj pøeklad ze starší
angliètiny). To napsal americký filosof – pedagog J. E. J. na poèátku pøedminulého století.
A v podstatì se podle toho názoru øídí ještì dnes i náš školní systém. Poslednì jsem pøipomnìl
i vysokou úroveò drtivé vìtšiny našich venkovských „triviálních škol“, ze kterých vycházeli
dodnes uznávaní a známí „velcí duchové našeho národa“, zejména osobnosti národního
obrození. V té dobì ještì v naší vlasti nebylo žádné pochyby o tom, co je to „základní uèivo“,
bez kterého nelze v žádném pøípadì postavit „vznosnou budovu nejvyššího vzdìlání“
(citát z doby národního obrození).
V dopise mého pøedka J. E. Kramaty z roku 1798 byla též vìta: „V našich nepatrných
školách vlastenských veských, jsou pøec založeny veškeré základy i toho nejvyššího vzdìlání
pozdìjšího, a také možnosti prožít bohabojnì, i pro sebe a bližní prospìšnì celý život svùj
na základu tvoøivé práce rukou svých vlastních a mysli èisté…“ To vše pozdìji pozoruhodnì
rozvinul ve své – naštìstí dochované pøednášce pro okresní pedagogický spolek: „Budeè
v Benešovì“ (1877) pravnuk J. E. Kramaty a mùj pradìd Josef Èeleda (16. II. 1848 – Dražetice
u Dobøíše – 17. IX. 1900 Vlašim), øeditel školy a chrámového kùru ve Vlašimi. (Byl vnukem
Kramatovy nejmladší dcery Marie Anny – 1804 - 1837-, provdané za Jana Èeledu
do Dražetic).
Píše: „Pøi výchovì - a vùbec veškerém vedení žákù v školách národních, je pøedevším
naprostou a nezanedbatelnou nutností zakotvit pevné vìdomí jich povinností k rodièùm,
sourozencùm, pøíbuzným - i všem dalším spoleènosti lidské! Co se pak elementárního
- základního vyuèování týèe, musí škola národní naprosto zajistit a zakotvit v žactvu bezpeènou znalost a ovládání našeho mateøského jazyka ve slovu i písmu, vèetnì obecného povìdomí
o jeho pùvodu, stáøí, vývoji, jakož také alespoò nejdùležitìjšího výètu literatury jeho
od nejstarších až do našich èasù. Také v poètáøství je tøeba vycvièit znalost poètù numerických
(èíselných) i – pokud je to možno - též poètù s èísly obecnými, neboli algebraickými.
Pøi základním vzdìlávání se v cizím (ponejvíce nìmeckém) jazyku, se má postupovat
už od poèátku hláskoslovných výkladù tak, aby se zøetelnì vycházelo ze zákonitostí jazyka
mateøského – a pak, po celý prùbìh výuky se vìdomì upevòovala a prohlubovala znalost
i pohotovost v jazyku mateøském, jakožto vastním základu…!
Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouò
necelé dva roky? Tìžko øíct. Nebo dokonce
až ta tøetí, Alžbìta z Rogendorfu? Nástìnné
malby jsou datovány (Umìlecké památky
Èech) rokem 1558.
A další „týnská“ osmièka? Ta je úplnì
z jiného soudku. Je to Pomník osídlencù.
Od roku 1948 stá val na ná mìs tí
pøed zámkem a je ho „oráè“ hle dìl
k východu. Po roce 1990 se pøestìhoval
na køižovatku hlavní silnice a Pivovarské
ulice a muž na podstavci hledí k západu.
Auto rem dí la - je vcel ku za jí ma vé:
na podstavci ( stejnì jako na soše z dob
baroka, která stojí pøed bývalým klášterem)
je jakýsi kamenný komix z moderních dìjin,
je táborský sochaø Rudolf Kabeš.
Marie Špaèková

***
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MÌSTSKÝ ÚØAD
INFORMUJE
OZNAÈENÍ NEMOVITÝCH
KULTURNÍCH PAMÁTEK
Ne díl nou sou èás tí sou bo rù opat øe ní
plynou cích ze znì ní zá ko na o stát ní
památkové péèi je povinnost oznaèit stavbu
èi objekt, kte rý je ve den se zna mem
nemovitých kulturních památek, tabulkou
k tomu zøízenou na náklady Ministerstva
kultu ry ÈR. K to mu to úèe lu jsou
na Mìstském úøa dì uloženy ta bul ky
o rozmìru 20 x 16 cm, z mìdìného plechu,
vèetnì hmoždinek a šroubù . Na tabulce
je ražený nápis Kulturní památka a plastický
stát ní znak. Umís tì ní ozna èe ní ne ní
normalizováno, zásah do fasády musí být
minimální a nesmí poškodit žádný
památkový prvek /ka me nic ké èlán ky,
štuková výzdoba/. Zá roveò by mìla být
cedulka umístìna v takové výši, aby nebylo
možno ji lehce sejmout a obvykle pøi vstupu
do objektu. Vlastníci nemovitých kulturních
památek si mohou tuto tabulku i s návodem
na pøi pev nì ní zdar ma vy zved nout
na Mìstském úøadì v Horšovském Týnì,
na odboru vnitøních vìcí a památkové péèe
/paní Borošová, Plachá/
Vìra Borošová
odbor vnitøních vìcí a památkové péèe

***

Strana è. 9

NÁZORY, OHLASY A ZAJÍMAVOSTI
Vzácná a významná beseda
se školáky v horšovskotýnském
kinu
Velkou péèí Klubu èeského pohranièí,
ale zvláštì úsilí paní Libuše Popelkové, byla
ve støedu 12. 11. uskuteènìna v našem kinu
pozoruhodná a nepochybnì pøínosná beseda
školákù se skoro 92 letým autorem knižního
i filmového bestseleru „Ïáblova dílna“,
panem Adol fem Burge rem, kte rý prožil
a pøežil skoro ètyøleté vìznìní v nacistických
koncentrácích! Podaøilo se zároveò dvakrát
promítnout velice pùsobivý barevný film
na téma knihy pana Burgera.
Staøièký, ale neobyèejnì èilý a svìží autor
byl dovezen do našeho mìsta – opìt péèí paní
L. Popelkové – až z pražského Spoøilova,
kde od skonèení války žije. Jeho návštìva
v našem mìstì ovšem byla úplnì vyjímeèná,
ponìvadž pan Burger už naprosto skonèil
s dlouholetým pùsobením, které by bylo
v naší souèasné politické a veøejné situaci
právì nanejvýš potøebné! Stejnì je už jedním
z posledních pamìtníkù tzv. „Tøetí øíše“. Pan
A. Burger je rodákem ze slovenské Velké
Lomnice ze židovské rodiny, jejíž všichni
další èlenové pøišli násilnì o život v plynové
komoøe. Také on se svými židovskými kamarády a pøáteli byl urèen k podobné likvidaci,
ale zachránila ho dokonalá znalost barevného grafického tisku. Proto ho fašisté dlouhodobì zneužívali jako odborníka v penìzokazecké dílnì, která tiskla velmi dokonale
padìlky americké, jugoslávské i anglické
mìny. Tak dokonalé, že jejich falešný pùvod
nedokázali odhalit ani špièkoví znalci tìchto
mìn v pøíslušných státech! V obìhu se nejdéle udržely v severských zemích.
Autor bestseleru tak zachránil pøed „plynem“ nejen sám sebe, ale i své druhy. Pan
Burger nám pùjèil k podrobnìjšímu prohlédnutí ukázky svých dávno už historických patiskù. V besedì, která následovala u obou
pøed sta ve ní hned po zhléd nu tí fil mu,
se snažil náš vzácný host zodpovìdìt dotazy
mladých lidí, pro nìž je fašistická okupace
a svìtová válka už tak vzdálenou minulostí,
jako tøeba husitské hnutí, nebo Bílá hora…
V každém pøípadì moc dìkujeme za uskuteènìní této zdaøilé besedy s èilým a vitálním
starým pánem, který vlastnì „pøežil svou
smrt“, za jeho jinak nenahraditelné svìdectví, i za promítnutí neoby èejného filmu!
Oprav do ví zá jem ci si moh li po be se dì
zakoupit (mnohem levnìji) knihu pana Burgera a dát si ji od autora podepsat, pøípadnì
s vìnovacím zápisem.
Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouò

STRAŠIDLO Z ANABURKU

Bylo nebylo, v Anaburku v Horšovì jedno strašidlo. Sedìlo si klidnì na pokladì, èetlo
si v kouzelné knize, koukalo na obìšence a vùbec netušilo, že mu hrozí velké nebezpeèí. Dìti
vzaly lampionky, poèkaly až se setmí a vydaly se milému strašidlu poklad sebrat.
V Anaburku nastal poplach. Strašidlo si zavolalo na pomoc 6 svých kumpánù, každý z nich
hlídal jednu èást z kouzelného zaøíkadla k otevøení pokladu. Jestli si strašidlo myslelo,
že si pomùže, tak se hluboce mýlilo. Dva kostlivci, pavouèí paní, nohatý kouzelník, ba ani
hejkal se svou ženou neuspìli.
Dìti s lampionky vyøešily všechny úkoly, od strašidel dostaly všech 6 indícií, a když
je u Anaburku pøeèetly (tìm co ještì èíst neumí, pomohli dospìlí), nezbylo strašidlùm než
poklad vydat a ještì všem dìtem nalít horký èaj a dát sušenku.
Jsme hroznì rády, že se akcím pro dìti v Horšovì daøí. U nás platí: "Kdo si hraje nezlobí",
pøijdou dìti i dospìlí, z Horšova i okolí.
Aè malá osada, pøesto se snažíme, aby se u nás poøád nìco dìlo. Vše si zaøizujeme vlastními
silami a prostøedky. Máme ještì spousty nápadù na další akce. Jestli si tento èlánek pøeète
nìkdo, kdo nám fandí, byly bychom rády za každou materiální èi finanèní pomoc. I malý dárek
dokáže vytvoøit velký úsmìv na dìtské tváøi.
Maminky-organizátorky Horšov
kontaktní adresa: www.horsov.euweb.cz

SILVESTR V PARKURU

PØÁNÍ A PODÌKOVÁNÍ
Knihovnici Míle a jejím
kolegyním, pøejeme pohodové
Vánoce, hodnì štìstí, zdraví
a elánu v novém roce,
ale pøedevším dìkujeme
za bezmeznou trpìlivost, laskavost
a ochotu pøi krásnì pøipravených
setkáních nad dìtskými knížkami.

Restaurace Parkur (døíve Akvabar) poøádá Silvestrovskou diskotéku
s ohòostrojem. Vstup a pùlnoèní pøípitek zdarma. Pøijïte s námi pøivítat
rok 2009. Rezervace na tel. 603 248 293, email: akvabar@htyn.cz
nebo pøímo v restauraci.

Jezdecký oddíl Parkur
Pøijme nové èleny, kteøí mají zájem o jezdecký sport. Dále je možno pøijít
svézt se na koni, popøípadì domluvit výuku jízdy na koni.
Další informace na tel. 603 248 293, email: akvabar@htyn.cz.
Naše konì a výsledky je možno najít na webu: www.parkur.eu

Ètenáøi: Barborka, Filípek,
Míša a Viktorka

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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KØES•ANSKÉ
„Buï te vždy pøi pra ve ni od po vì dìt
každému, kdo by se vyptával po dùvodech
vaší nadìje.“ Urèitì si ještì pamatujeme
na „vìdeckost“ bezbožnosti ... a „bigotnost“
vìøících. I když je teï doba jiná a lidi nezajíma jí ra ci o nál ní dù vo dy – sta èí zá ba va
a hlubší otázky jsou lhostejné, pøesvìdèí ten,
kdo umí zaujmout a pobavit, pøi tom se zapomene i na svìdomí – pøesto si pøipomeòme,
že nám Bùh dal také rozum, abychom se ptali.
Jak tedy rozlišit vìdu od pavìdy?
VÌDA A VÍRA Pravá vìda a pravá víra
si neodporují, protože obì odkrývají lidstvu
jednu a tutéž skuteènost: pravdu, a ta je pouze jed na. Pro to si ne mo hou od po ro vat
a se potírat (každá tvrdit nìco jiného a opaèného), ale musí se navzájem podporovat
a doplòovat. Nemùže být prostì mezi nimi
žádného skuteèného rozporu.
V tom smyslu má jistì pravdu Max Planc
(fyzik minulého století), když øíká: "A• se díváme kamkoliv a jakkoliv hluboko, nikde
nevi dí me roz por me zi ná božen stvím
a pøírodní vìdou, ale právì v rozhodujících
bodech vidíme plný souhlas. Náboženství
a pøírodní vìda se nevyluèují..."
Jaké je vùbec stanovisko objektivní vìdy
k náboženství?
Ob jek tiv ní vì da se k ná božen ským
otázkám nevyjadøuje. Ty nepatøí do její kompetence. Vìdec se musí snažit vysvìtlit
a zdùvodnit všechno dìní v pøírodì pøírodními zákony.
Proto jistì právem píše dr. Hlinka v knize
Cesty k Nekoneènu: "Pøírodní vìda mlèí,
když se tvrdí, že Bùh je, a mlèí i tehdy, když
se jeho existence popírá. A to proto, že není
kompetentní se v této otázce vyslovit. Kdyby
totiž Bùh a jiné duchové skuteènosti podléha ly kon t ro le pøí rod ních vìd, ne by lo
by možné být teistou èi ateistou. Toho si byl
dobøe vìdom napø. Darwin, když napsal,
že ani v èase nejvìtší vnitøní nejistoty nebyl
ateistou v tom smyslu, že by popíral Boží
existenci. Darwin je vùbec typickým pøíkladem vìøících pøírodovìdcù 19. stol. Jejich
víra nebyla vždy v souladu s požadavky
oficiální církve. Vyèítali jí naivní setrvávání
na vìdecky neudržitelných pozicích. Ale málokterý z nich se zøekl náboženství a Boha.
Ateisté 19. století - kromì nìkolika výjimek - ne po chá ze li z øad pøí ro do vìd cù,
ale z øad filozofù. Tito vysvìtlovali mlèení
vìdeckých laboratoøí o Bohu jako dùkaz,
že Bùh neexistuje. Sahali za pøírodní vìdu,
aby "odù vod ni li" svo ji osob ní ten den ci
popøít Boží existenci. V mnohých z. nich
vzklíèi lo a dozrálo semeno nevìry døív,
než by je byla mohla zasít pøírodní vìda
svým metodickým odklonem od Boha. Velmi
výraznì to možno pozorovat napø. u Marxe,
kte rý se snažil vì dec ky odù vod nit svùj
od dìt ství po ci•ova ný od por pro ti
náboženství." (Hlinka: Cesty k nekoneènu
str. 127-128)
Z èeho však povstává zdání rozporu mezi
vìdou a vírou?
Vìda má být jistì nestrannou a objektivní.
Avšak uèenci, kteøí nám pøedkládají její
výsledky, nejsou vždycky tak objektivní.
Patøí k té èi oné stranì, skupinì lidstva a národa, jíž jsou blízcí svým smýšlením a svými
idejemi. Proto vìdecké výsledky nedostáváme vìtšinou od nestranné vìdy, ale nìkdy
od hodnì stranicky zaujatých zástupcù vìdy.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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A kromì toho mùže zdání rozporu mezi
vìdou a vírou povstat i tím, že bud' nejsou
správnì pochopeny a vyloženy pravdy víry,
nebo zase jsou lidské názory a domnìnky
považová ny už za ho tovou a ne mìnnou
vìdeckou pravdu. Jestliže tedy vìda a víra
stojí v nìkterém bodì proti sobì, pøíèina
je v tomto.
Dominik Pecka o tom napsal: "Spory mezi
vìdou a vírou jsou jen zdánlivé; vznikají buï
tím, že se za víru pokládá to, co není nauka
víry (povìry, nedokonalé náboženské pøedstavy, antropomorfismy – pøirovnávání Boha
k èlo vì ku, pseu do mys ti ka), ane bo tím,
že se za vìdu pokládá to, co vìda není (nedokázané domnìnky). Tam, kde se vyskytují
takové neshody, je tøeba zkoumat obì strany:
vždy se ukáže, že se domnìlý rozpor zakládal
na nedorozumìní." (D. Pecka: Cesta k pravdì, str. 134)
Pokud se však ve vìdì nebo víøe neuplatòují nìkteré z právì jmenovaných závad,
nemohou jít jedna proti druhé, nemohou
si vzájemnì odporovat a se potírat, ale - protože obì odkrývají lidstvu jednu a tutéž
skuteènost: pravdu - navzájem se podporují
a doplòují. Dokonce vìda sama (pìstovaná
ovšem bez zábran a pøedsudkù) nejednou
vedla lidi až k poznání nejvyšší Pravdy, Boha
a ná božen ské pøe svìd èe ní v lidech
jen upevnila.
Vytváøet tedy z vìdeckých poznatkù zbraò
proti víøe a Bohu není vùbec moudré. Vìda
i náboženství si mají hledìt svého a jít každá
svou vlastní cestou. Avšak protože jsou mezi
nimi styèné body - protože "z velikosti
a krásy tvorstva lze skuteènì srovnáním
poznat jejich stvoøitele" - proto budou vždy
mezi tìmi, kdo se poctivì vìnují vìdì, mnozí
hluboce vìøící.
František Opletal

Už na zaèátku adventu
Vás chceme pozvat
na Vánoèní Bohoslužby:

Když byl dítìtem, zneklidnil krále,
když byl chlapcem, udivil doktory,
když byl mužem, otøá sl ce lým
národem i základy veleøíše øímské.
Ne na psal ani jed nu kni hu,
ale do nej vìt ších kniho ven svì ta
by se nevešly knihy, které byly napsány o nìm.
Nes ložil žád nou pí seò, ale svou
odpouštìjící láskou rozezvuèel písnìmi chvály více, než všichni básníci
svìta.
Ne za ložil ná božen skou ško lu,
vìdecký ústav ani semináø, ale všechny školy vzdìlaných národù se nemohou pochlubit tolika žáky, jako on.
Ne za øí dil lé kaø skou or di na ci,
ale uzdravil více nemocných duší,
než tisíce lékaøù nemocných tìl.
Ovlá dal zá ko ny pøí ro dy, cho dil
po vlnách moøe, tišil bouøi, sytil z mála tisícové zástupy, léèil bez lékù...,
køísil mrtvé.
Ne pøá te lé ho ne moh li pøe mo ci,
satan ho ne mohl zni èit, ani hrob
ho nemohl zadržet! Nade vším zvítìzil.
Nevelel žádné armádì, nedobyl železem ani píï pùdy, a pøece žádný vojevùdce nemìl tolik dobrovolníkù jako
on.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia
pøetvoøil svìt.
Velcí mužové pøišli a odešli, všichni
lidé zklamali, avšak on nikdy nikoho.
Všichni lidé zhøešili, ale on, jediný
zù stal sva tý, vìè ný, do ko na lý,
nejkrásnìjší mezi lidskými syny.
A tento Ježíš je Spasitelem svìta,
mùj Spasitel a Pøímluvce u Boha.
Chceš-li, bude i tvùj.
Izaac Newton

24. 12. 2008, ve 13.30 hodin
Mše sv. pro dìti
kostel Všech svatých (Horšov)
24. 12. 2008, ve 23.00 hodin
Pùlnoèní Mše sv.
kostel Sv. Petra a Pavla
25. 12. 2008, v 10.30 hodin
Narození Pánì
kostel Sv. Petra a Pavla
26. 12. 2008, v 10.30 hodin
Sv. Štìpána
kostel Sv. Petra a Pavla
28. 12. 2008, v 10.30 hodin
Svátek Svaté Rodiny
kostel Sv. Petra a Pavla
1. 1. 2009, v 10.30 hodin
Matky Boží, P. Marie
kostel Sv. Petra a Pavla
***
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H AS I È I

INFORMUJÍ
2. listopadu 2008 – Ve 13.08 hodin byla
jed not ka SDH Hor šov ský Týn vy slá na
na záchranu topícího se psa, který uvízl
v potoce v zámeckém parku. Hasièi vyjeli
s CAS 24 Renault, za kterou zapøáhli vlek
s lodí. Po pøíjezdu na místo byl promoèený
pes vynesen po žebøíku. Pes, ke kterému
se ne hlá sil žád ný ma ji tel, v zá pì tí
po vytažení utekl. Na místo dojela také
jednotka HZS Staòkov.
12. listopadu 2008 – V 16.32 hodin byl
jednotce vy hlášen požární poplach. Byl
nahlášen požár opuštìného domu v ulici
Boženy Nìm co vé v Hor šov ském Týnì.
Po pøí jez du na mís to a pro ve de ném
prùzkumu ne byl zjiš tìn žád ný ná znak
požáru. Na mís tì byl pou ze míst ní
bezdomovec. Událost by la kvalifiková na
jako pla ný po plach. Na mís to se dá le
dostavila jednotka hasièù ze stanice Staòkov.

PROVÌØOVACÍ CVIÈENÍ
31. 10. 2008 v 9.34 hodin byl jednotce
SDH Hor šov ský Týn vy hlá šen požár ní
poplach. Byl na hlá šen požár ve fir mì
Sigloch Grun d be sitz und ser vi ce
v Horšovském Týnì. Horšovskotýnští hasièi
vy je li na ten to požár se dvì ma CAS.
Po pøíjez du na mís to by lo upøesnì no,
že se jedná o provìøovací cvièení. Hasièi
vytvoøili dva útoèné proudy vody. Na místo
se dále dostavili hasièi z SDH Míøkov,
HZS Staòkov a HZS Domažlice. Pomocí
hadic B byla vytvoøena dálková doprava
vody z nedalekého objektu firmy PLASTIK
HT. Cvièení dopadlo k naprosté spokojenosti
všech pøihlížejících.

14. listopadu 2008 - Krátce po poledni
vyjela jednotka hasièù z SDH Horšovský
Týn do ulice 5. kvìtna, kde se mìla nacházet
zra nì ná oso ba za za mèe ný mi dveø mi.
Po pøíjez du jed not ky již by li na mís tì
pøíslušníci Policie ÈR, kteøí dveøe by tu
otevøeli. Zranìnou osobu si do své péèe
pøevzali zdravotníci.

MLADÍ HASIÈI
STRAŠIDELNÝ REJ V HASIÈSKÉ ZBROJNICI
V sobotu 1. listopadu 2008 uspoøádali mladí hasièi již tøetí „Halloweenskou párty“.
Akce byla opìt urèena nejen pro hasièe, ale i pro dìti z øad veøejnosti. Bìhem odpoledne
se sešlo na tøicet strašidel a nadpøirozených bytostí, napø. upíøi, smrtky, duchové, bílé paní
a jiné. Dìti soutìžily v rùzných disciplínách, lovily kyselé žížaly, skládaly kostru z kostí,
obalovaly mumie, lovily jablka z vody a nechybìla ani tradièní „židlièková“. Legraci si užili
urèitì i dospìláci, kteøí se naplno vrhli do nìkterých soutìží. Na všechny èekaly sladké
odmìny a strašidelné samolepky.
Na slavnosti nechybìla samozøejmì ani muzika.
Taneèní rej rozvíøil Štìpán Pikáli a vykouzlil tak
bájeènou atmosféru, za což mu touto cestou moc
dìkujeme. Po setmìní se všechna strašidla vydala
na lampiónový prùvod mìstem. Cesta vedla parkem
až k zám ku, kde nás èe ka lo spo leè né fo ce ní
a louèení.
Letos si každý vy barvil strašidlo, které bude
založeno do strašidelné halloweenské knihy, kterou
si otevøeme zase za rok na stejném místì. V knize
je ještì spousta volného místa tøeba právì pro to Vaše
strašidlo a tak se tìšíme na strašidelnou vidìnou.

Sbor dobrovolných hasièù
Horovský Týn
pøeje Vám vem pøíjemné
proití vánoèních svátkù
a mnoho osobních
i pracovních úspìchù
v novém roce 2009.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Kryštof Kasl

Natálie Sýkorová

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

11. lis to pa du 2008 pøi ví tal
starosta mìsta Ing. Josef Holeèek
do života šest nových obèánkù
našeho mìsta: Kryštofa Kasla,
Natálii Sýkorovou, Lucii Weberovou, Lindu Sylovou, Miroslava
Karbana a Patrika Pohanèenika.
Dìty obdržely dárky, na které
pøispívá Mìsto H.Týn a Stavební
firma Josefa Škopka.
Pøíjemnému prùbìhu slavnostních obøadù pøispívá vystoupení
dìtí z mateøské školy z Vanèurovy
uli ce, re ci ta ce Ma rie Žáè ko vé
a hu deb ní do pro vod Le o ny
Císlerové.
D. Knížková, matrikáøka
Lucie Weberová

Miroslav Karban

Linda Syslová

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Patrik Pohanèenik
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ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ ÈAS V HORŠOVSKÉM TÝNÌ
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Z UPLYNULÝCH
AKCÍ

Mìstské
kulturní zaøízení
Horšovský Týn
a Regionální informaèní

REQUIEM d-moll
U pøí ležitos ti svát ku Všech sva tých
a Památky zesnulých se první listopadovou
ne dì li v kos te le sva té ho Pet ra a Pav la
v Horšovském Týnì uskuteènil koncert Wolfganga Amadea Mozarta „Requiem d-moll“.
Pod taktovkou Marka Vorlíèka vystoupil
Kühnùv smíšený sbor spolu s Plzeòskou
filharmonií.
Rádi bychom rovnìž touto cestou podìkovali panu Jakubu Blackému, který pøispìl
finanèní èástkou a pomohl tak celý koncert
zrealizovat.

centrum Horšovský Týn
Vám pøeje klidné proití svátkù
vánoèních a hodnì tìstí
a spokojenosti v novém roce 2009.

PØIPRAVUJEME
NA LEDEN

Zároveò se tìíme na dalí
setkávání s Vámi na kulturních
a spoleèenských akcích.

Taneèní kurz pro dospìlé
(leden – únor 2009)
1. lekce 10. ledna 2009
sál MKZ Horšovský Týn
*******************************

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Ve dnech od 8. do 21. listopadu 2008 jsme
mohli shlédnout zajímavou výstavu fotografií pod názvem „KRÁSY PØÍRODY“, v sále
Mìst ské ho kul tur ní ho za øí ze ní v Horšovském Týnì. Tuto nádhernou expozici,
která jistì zaujala širokou veøejnost, pøipravil
kolektiv fotografù Plzeòského kraje (Jiøí Michal, Ladislav Vít, Jan Veber, Bohumil Mášek, Bartolomìj Kobes, Josef Janovec, Ladislav Vogeltanz, Ladislav Vogeltanz ml. a Petr
Lang) ve spolupráci s MKZ Horšovský Týn.

DIVADELNÍ REPRÍZA

Úèast na veletrhu
cestovního ruchu
REGIONTOUR 2009
15. – 18. ledna 2009
výstavištì Brno
*******************************

Koncert ZUŠ H. Týn
„NOVOROÈNÍ
AKADEMIE“
20. ledna 2009
od 17.00 hodin
kinosál Horšovský Týn
*******************************

VIII. MÌSTSKÝ PLES
23. ledna 2009
od 20.00 hodin
sál hotelu Šumava
Horšovský Týn

PØIJÏTE SI K NÁM
PRO VÁNOÈNÍ DÁREK
Re gio nál ní infor maè ní cen trum
Horšovský Týn nabízí i v pøedvánoèním èa se mno ho zajíma vých
publikací a dárkových pøedmìtù.
Pøijïe si vybrat ze široké nabídky
ke ra mic kých vý rob kù (hrneèky,
soudky, misky, kachle, zvoneèky,
zví øát ka...), sví èek, bižute rie
èi klasických korálkových vánoèních
ozdob.
V naší nabídce je také nìko lik
druhù vánoèních pohledù s motivy
Horšovského Týna.
Neváhejte a pøijïte se pøesvìdèit.
Blanka Trišèová

*******************************

Divadelní ochotnický soubor MKZ uvedl
14. listopadu 2008 v kinosále Horšovský Týn
re prí zu lech ti vé fran couz ské ko me die
od autorské dvojice Georgese Fey deaua
a Mau ri ce De sval liére se, na zva nou:
„Manželství na druhou aneb Barillonova
svatba.“
Vedle známých ochotnických stálic jsme
mohli zahlédnout na prknech znamenajících
svìt i dvì nové herecké posily souboru:
Kristýnu Mothejzíkovou a Filipa Vrbu.
Tento komediální žánr, ve Francii zvaný
„vaudeville“, se spoustou lechtivých scén
z manželského života a situaèních zápletek
pøí jem nì po ba vil hu mor ný mi pa sážemi
všechny pøítomné diváky.
Petra Hofmeisterová

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Pøedstavení pro mateøské
a základní školy
„O chytré princeznì“
divadelní pohádka
28. ledna 2009
od 8.30 a 10.00 hodin
kinosál Horšovský Týn
INFORMACE, PØEDPRODEJ
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
CENTRUM
5. kvìtna 50, Horšovský Týn
tel: 379 415 151, fax: 379 415 152
MÌSTSKÉ KULTURNÍ ZAØÍZENÍ
nám. Republiky 105, Horšovský Týn
tel: 379 422 247, fax: 379 423 445

***

PROSINEC 2008

UPOZORNÌNÍ
Ve dnech
22. 12. 2008 - 2. 1. 2009
bude Regionální
informaèní centrum
uzavøeno.
***
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* F*I*L*M*O*V*É * T*I*P*Y *
DÌTI NOCI
Støeda 3. 12. 2008, od 17.00 a 19.30 hodin
Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco vìtšina jejích spolužákù ze støední školy pokraèuje ve studiu, ona odmítá opustit pohodlí dìtství, jež se však rychle zaèíná mìnit v dusnou
past. Prodává v nonstop obchùdku svého švagra Edy a nechává kolem sebe poletovat
støípky zmarnìných osudù stálých i náhodných zákazníkù i tìch dávných kamarádù, kteøí
stejnì jako ona skuteènì žijí pouze v noci. Obèas zaskoèí za partièkou popíjející
ve vltavském pøístavu. Je jí však poøád jasnìjší, že jednoho dne se musí rozlouèit
s dìtstvím, pøekroèit hranice rodné ètvrti a zaèít nìco dìlat se svým životem...
Scénáø k filmu Dìti noci napsala jeho autorka Irena Hejdová jako svùj diplomový
scénáø na FAMU, nedlouho na to byl v roce 2006 ocenìn v rámci Èeského lva Cenou
Sazky.

KATYÒ
Støeda 10. 12. 2008, od 17.00 a 19.30 hodin
Kolem katyòského masakru vznikla øada kontroverzí a nejasností. Hromadné hroby
obìtí odhalili Nìmci v roce 1941. Moskva na oplátku z masakru obvinila Nìmce, západ
o masakru mlèel... Rusko až po padesáti letech mlèení v roce 1990 pøiznalo, že Stalin
vraždy polské vojenské a spoleèenské elity opravdu naøídil. Pøesto Rusko stále odmítá
odtajnit dokumenty týkající se této události a uznat masakr za genocidu.
Osou filmu jsou osudy žen, které ztratily své manžely, bratry, syny. Nìkteré z nich
se také dostávají do sovìtského zajetí, jiné hledají dùkazy o jejich pøežití, další apaticky
èe ka jí, smí øe né s tím nej hor ším možným scé ná øem. Film pøed sta vu je jed nu
z nejhrùznìjších vražd pøedevším pohledem rodinných pøíslušníkù, prostøednictvím jejich
marných nadìjí a prožívaného utrpení.

TROPICKÁ BOUØE
Støeda 17. 12. 2008, od 17.00 a 19.30 hod.in
Nejzáøivìjší hollywoodské hvìzdy se sešly na natáèení nejvìtšího a nejnákladnìjšího
váleèného filmu všech dob, v nìmž Amerièané koneènì vyhrají válku ve Vietnamu.
Tugg Speedman (Ben Stiller) je klonem Bruce Willise, který chrlí kasovní trháky,
ale ne a ne dosáhnout na Oscara. Kirk Lazarus (Robert Downey Jr.) by naopak mohl
cenami dláždit chodník a s vírou ve vlastní schopnosti hledá stále nové a vìtší výzvy. Tøetí
hvìzdou do party je pak komik Jeff Portnoy (Jack Black), který má hodnì spoleèného
se svým pøedstavitelem, jenž by rád prchnul od povìsti fekálního humoristy k charakternímu herectví. Zásadním krokem jejich kariéry mìl být výše zmínìný váleèný velkofilm,
jenže bìhem natáèení se nìco zadrhlo - náklady stoupají, atmosféra houstne a primadony
ne a ne se vpravit do rolí vojákù v hlubinách vietnamské džungle. Na radu váleèného
poradce (Nick Nolte) vtáhne zoufalý režisér (Steve Coogan) své herce do skuteèného
pralesa, aby z nich stvoøil chlapy. Žádný z nich netuší, jak je tahle výprava zocelí. Bìhem
cesty totiž narazí na militantní domorodou bojùvku, která chce proti americké invazi
bojovat zuby nehty. A tak zatímco domorodci pálí ostrými, nicnetušící herci si myslí,
že vše je souèástí natáèení a plánu ïábelského režiséra na jejich „pøevýchovu".

24. prosince 2008 - filmová pohádka
na Štìdrý den "VESMÍRNÍ OPIÈÁCI"
kinosál Horšovský Týn, od 14.00 hodin

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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ZE SPORTU
VODÁCI V BAZÉNU
Bagrování bahna letos urychlilo konec našeho tréninku na øece, a tak jsme vyrazili s lodìmi
do domažlického bazénu. Tady se naplno mùžeme vìnovat zimní pøípravì, a to eskymáckým
ob ra tùm a dal ším ná roè ným vo dác kým do ved nos tem, pro které je bazén ideálním
cvièištìm. Eskymácký obrat je pro závodníky nezbytný. Pro nezasvìcené to znamená,
že vodák pøi pøevrhnutí lodi tuto neopouští, ale dokáže ji obrátit zpìt a pokraèovat tak v jízdì.
Pokud vodák eskymácký obrat nezvládne a loï opustí, znamená to pro nìj konec závodu.
Proto pevnì vìøíme, že zimní tréninky v bazénu usnadní našim závodníkùm lépe zvládnout
nástrahy slalomových tratí v pøíštím roce.
Fotografie z našich ètvrteèních tréninkù v bazénu mùžete najít na adrese: vo7.rajce.idnes.cz.
Ahoj vodáci

======== INZERCE ========
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