Èíslo: 4

Roèník: 2008

Cena: 5 ,– Kè

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn
Uvnitø èísla najdete: * Vítání nových obèánkù * Vyhlášen 12. roèník soutìže LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ a 10. roèník soutìže
"DEN ZEMÌ ZE MÌ" * Novinky v infocentru * Stopaøi v "Ledové Praze" * Výstava mysliveckých trofejí v Horšovském Týnì *
Pohledy do historie * Mladí hasièi uspìli v Nýrsku * Vodáci na zimním soustøedìní v Krušných horách * Florbalisté nezahálejí *

30. dubna 2008
se uskuteèní tradièní

„PÁLENÍ ÈARODÌJNIC“
v Horšovském Týnì
v zámeckém parku u muzea,
zaèátek v 16.30 hodin.
Úèinkují:
SHŠ Samotáøi
SHŠ Mizerní Žoldáci
SHŠ Øáldes
Kejklíø Vojta Vrtek

STAVÌNÍ A HLÍDÁNÍ MÁJE
V letošním roce, stejnì jako tomu bylo
v ro ce loò ském, bu de po sta ve na máj ka
Sborem dobrovolných hasièù našeho mìsta
v prostoru parèíku v Sadech Petra Bezruèe.
Mìsto zajistí lavièky pro posezení u ohnì.
Dále bude zajištìno obèerstvení. Jsou vítáni
všichni zájemci a vezmìte s sebou hudební
nástroj, teplé obleèení a dobrou náladu.
Ing. Josef Holeèek
starosta mìsta

1

SLOVO STAROSTY

Z jednání radnice
RM na svých jednáních
ve dnech 27. 2., 6. 3. a 12. 3. 2008
Schválila:
• smlouvu o zajištìní služby jejímž pøedmìtem je zásobování základními potravinami a spotøebním zbožím 1x týdnì v èástech
Bo ro vi ce, Pod ražni ce, Vìv rov, Hor šov
a Hašov dodavatelem Milanem Kryštofem,
Malonice;
• pøedloženou kalkulaci neinvestiè ních
nákladù hrazených z finanèních prostøedkù
mìsta na rok 2008 na 1 žáka v Základní škole
Horšovský Týn ve výši 2 142,- Kè;
• do da tek è.2 smlou vy o dí lo me zi
SOFT-RADIO s.r.o. Vodòany jako zhotovitelem a Mìstem Horšovský Týn jako objednate lem. Pøed mì tem smlou vy je do dáv ka
a montáž bezdrátových hlásièù ve stanovených èástech mìsta v cenì díla 686 411,- Kè;
• smlouvu mezi objednate lem, mìstem
Horšovský Týn a zhotovitelem, Regionální
rozvojovou agenturou Plzeòského kraje o.s.,
na za jiš tì ní od bor ných po ra den ských
èinností a souvisejících služeb ve vìci administrativních úkonù vyplývajících z realizace projektu „výstavba – rekonstrukce a vybavení sbìrného dvora odpadù Horšovský
Týn“;
• dohodu o opravì a údržbì stavby jejímž
pøed mì tem je Kap le nej svì tìj ší Tro ji ce
uzavøe nou me zi fir mou KARPEM a.s.
Horšovský Týn a mìstem Horšovský Týn;
Odsouhlasila:
• uzavírku vozovky od Infocentra k Jelení
uli ci dne 23. 5. 2008 v do bì od 15.30
do 16.00 hodin a horní èást námìstí od 16.00
do 17.45 hodin;
• žádost SDH Horní Metelsko o finanèní
pøíspìvek za rok 2007 na základì splnìní
podmínek Dohody o spolupráci v oblasti
požární ochrany ve výši 3 tis. Kè;
Vzala na vìdomí:
• žádost Øímskokatolické farnosti Horšovský Týn o povolení prùvodu Božího Tìla,
který se uskuteèní dne 23. kvìtna 2008 po
Mši svaté, která zaène v 15.00 hod. v kostele
sv. Petra a Pavla na nám. Republiky. Procesí
bude postupovat ke ètyøem oltáøùm – u jižní
strany kostela, u radnice, u zvonice a na zámeckém nádvoøí;
• informaci o rozsahu akcí poøádaných
v Mìstské knihovnì. Bylo instalováno 131
výstav, uskuteènìno 91 kulturnì výchovných
akcí, 66 besed pro dìti a mládež, 1 beseda
pro rodièe. Konal se 11. roèník „Literárního
shrabování“, byl vydán Almanach, v rámci
vernisáže „Literárního shrabování“ výstava
na téma „Moje zájmy, záliby a koníèky“.
Uskuteènily se akce Bøezen – Mìsíc knihy
a Internetu, Noc s Andersenem a poètvrté
probìhlo pasování prvòáèkù na ètenáøe.
V Týdnu knihoven se konaly besedy, Spoleèné ètení, Provázkiáda, anketa a další tradièní
akce. Dny poezie, výstava výtvarných prací
na téma „Kde domov mùj“. Ètenáøi knihovny
se zúèastnili na projektu „Kde konèí svìt“,
„Slon a mravenec“ a vlastivìdného testu
o Horšovském Týnì. Kopírovacích služeb
využilo 226 lidí, pøipojení na Internet 2906
návštìvníkù knihovny.
Zpracoval: tajemník MìÚ

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

TICHÁ VZPOMÍNKA
Ve vì ku ne dožitých 103 let ze møe la
horšovsko týn ská ro daè ka, pa ní Mar ta
Malcovská.
Paní Marta se narodila v Horšovském
Týnì pøed 103 lety a byla vnuèkou slavného
rodáka Karla Liebschera (vlastivìdné dílo
politický okres Horšovský Týn) . Žila v malé
obci Bezdìz, pod královským hradem stejného jména. Paní Malcovská s doprovodem
navštívila naše mìsto v kvìtnu 2006, kdy
se i zapsala do pamìtní knihy, když pøed tím
jsme zor ga ni zo va li slav nost ní pøi je tí
v obøadní síni naší starobylé radnice. Pak následovalo neformální posezení, kdy paní
Marta nás všechny pøítomné opìt okouzlila
svou bezprostøedností a šarmem. Pøi rozhovoru vyplynulo, že bydlela v dnešní ulici Pionýrù, ale již si nepamatovala pøesnì místo.
Naopak vilku svého dìdeèka Liebschera,
dnes èp. 43 v Masarykovì ulici bezpeènì
poznala. Na závìr svého pobytu jsme spoleènì navštívili kostel Všech svatých v Horšovì,
kde se mi podaøilo zprostøedkovat i krátké
setkání s otcem biskupem, který byl rovnìž
unešen lidskostí paní Marty, která se mu nabídla, že bude „na revanš“ pozdravovat biskupa litomìøického, kterého rovnìž osobnì
zná.
Paní Marta Malcovská byla pravdìpodobnì nejstarším našim rodákem a navíc se vøelým vztahem ke svému mìstu.
Ing. Josef Holeèek
starosta mìsta

MÌSTSKÝ ÚØAD
INFORMUJE

TØÍDÍME ODPAD
1. díl
Zpìtný odbìr elektrozaøízení
Milí ètenáøi,
vìzte, že nefunkèní elektrozaøízení, stejnì
jako papír, plast èi sklo, nepatøí do bìžné
popelnice. Pokud se totiž zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s bìžným komunálním
odpadem do kontejneru, pak skonèí na øízené
skládce. Pro životní prostøedí to vùbec není
pøíznivé. Je proto potøeba odevzdávat veškerá elek tro za øí ze ní ke zpìt né mu od bì ru
do sbìrné sítì, která zaruèí, že výrobek bude
dopraven k recyklaci. Sbìrnou sí• tvoøí
zejména sbìrné dvory a prodejny elektrospotøebièù. Sbìrný dvùr odpadù v ulici K Teré nu v Hor šov ském Týnì je ote vøen
ve støedu od 14 do 18 hodin a v sobotu
od 7 do 12 hodin.
Problematiku zpìtného odbìru elektrozaøízení upravuje novela zákona o odpadech,
která vstoupila v platnost 13. srpna 2005. Výrobcùm a dovozcùm elektrospotøebièù ukládá zajistit a financovat zpìtný odbìr, oddìlený sbìr a ekologické zpracování použitých
elek tric kých a elek tro nic kých za øí ze ní
od obèanù i firem. Za tímto úèelem založily
významné firmy z oboru neziskové kolektivní systémy, které organizují zpìtný
odbìr, oddìlený sbìr a ekologické zpracování nefunkèních elektrozaøízení.
K financování sbìru, svozu a zpracování
elektrozaøízení slouží tzv. recyklaèní pøíspìvek. Jedná se o finanèní èástku, kterou jsou
výrobci a dovozci elektrozaøízení povinni
odvádìt kolektivním systémùm na sbìr, svoz
a zpracování již nefunkèních elektrozaøízení.
Všechna nová elektrozaøízení jsou oznaèena sym bo lem pøe škrt nu té ho kon tej ne ru.

Je tomu již 63 let,
kdy pro naše mìsto skonèila
Druhá svìtová válka
Každým rokem si pøipomínáme významné
datum, a to 5. kvìten 1945, kdy bylo naše
mìs to osvo bo ze no ame ric kou ar má dou.
I letos k nám zavítá Klub 3. armády Plzeò,
aby se poklonil památce padlých amerických
vo já kù, kte ré ve lel le gen dár ní ge ne rál
G. S. Patton. Vzhledem ke sladìní oslav
s dalšími mìsty a obcemi našeho regionu
bude letos oslava probíhat v úterý 6. kvìtna
od 14.00 hodin pøed pamìtní deskou umístìnou na zdi radnice. Pozván byl i americký
velvyslanec. Tímto si dovoluji pozvat všechny obèany k uctìní památky osvobození
mìs ta Hor šov ský Týn. Pøed po klá da ný
odjezd historické techniky je v 15.00 hodin.
Ing. Josef Holeèek
starosta mìsta
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Symbol mùže být umístìn pøímo na elektrozaøízení, na obalu, v záruèním listu nebo
v návodu. Takto oznaèená elektrozaøízení
nepatøí do komunálního odpadu a jejich
vyhazování do kontejneru na smìsné odpady
nebo do volné pøírody je pøísnì zakázáno.
V pøíštím díle se dozvíte, jak si ve zpìtném
od bì ru elek tro za øí ze ní sto jí me v ÈR
ve srovnání se zahranièím.
Mgr. Jana Vacíková

***
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Vítání obèánkù
28. února 2008 pøivítal do života starosta mìsta Ing. Josef Holeèek nové obèánky našeho
mìsta: Matyáše Zedníka, Natálii Simkovièovou, Sabinu Šimùnkovou, Natálii Lahodovou
a Denisu Chuchlovou.
Na dárky dìtem pøispìlo Mìsto H. Týn a firma Josef Škopek.
Klub spoleèenských akcí dìkuje dìtem z mateøské školy a všem ostatním, kteøí se na pøípravì a prùbìhu této akce podílejí.
Drahoslava Knížková
Matyáš Zedník

Natálie Simkovièová

Jednání zastupitelstva
mìsta Horšovský Týn
se uskuteèní dne
7. 4. 2008 od 17.00 hod
v sále MKZ H. Týn
SETKÁNÍ OBÈANÙ
NÌMECKÉ
NÁRODNOSTI
se uskuteèní 12. dubna 2008
od 14.00 hodin
v sále MKZ H. Týn.

Ze školních lavic
Informaèní desky projektu
na obou budovách nejvìtší
støední školy Domažlicka
Sabina Šimùnková

Natálie Lahodová

Denisa Chuchlová

Pozvánka na Den matek
18. 5. 2008
Klub spoleèenských akcí uspoøádá v nedìli 18. kvìt na 2008 osla vu Dne ma tek
v místním kinì.
Program bude
upøesnìn
v kvìtnovém èísle
zpravodaje.
Zveme všechny
seniory.

Drahoslava
Knížková

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Klub spoleèenských akcí
pøi Mìstském úøadu
v Horšovském Týnì pøipravuje

OBØADY
K JUBILEJNÍM
SVATBÁM
Zájemci o uspoøádání obøadu
u pøíležitosti jejich støíbrné
nebo zlaté svatby se mohou
hlásit v kanceláøi matriky
na mìstském úøadì - buï osobnì
nebo na tel. è. 379 415 120 (121),
e-mail: matrika@horsovskytyn.cz
***
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15 mìsícù práce týmu 11 zamìstnancù
SOŠ a SOU Horšovský Týn na projektu spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR pøináší výsledky. Nápad výuky cizích jazykù a matematiky
na støedních školách ve tøídách s integrovanými žáky se specifickými vzdìlávacími
potøebami pomocí informaèních a komunikaèních technologií pøinesl škole nejen témìø
dva a pùl miliónu korun, ale také pomohl
žákùm s poruchami uèení. Aktivity uèitelù
smìøovaly k jejich dalšímu vzdìlávání. Ètyø
semináøù se zúèastnilo 71 uèitelù SŠ Plzeòského kraje. S organizací vzdìlávání
pomáhali partneøi Pedagogicko psychologická poradna Plzeò – pracovištì Domažlice,
Úøad práce v Domažlicích a Støední prùmyslová škola v Tachovì. Projektem bylo za
uplynulé období podpoøeno celkem 828 žákù
ze tøíd s integrovanými spolužáky s poruchami uèení. Pro nì vytvoøí 7 uèitelù pøes 242
vyuèovacích programù pro poèítaè a stejnì
tolik pøehledù uèiva. Vzniklé výstupy projek tu jsou sa mozøejmì využívány i
v ostatních tøídách. Na internetové adrese
www.sos-souhtyn.cz/esf má k programùm
každý žák pøístup i z domova èi z knihovny
vybavené poèítaèem s pøipojením na internet. Ve škole mohou všichni uèitelé i žáci
využívat pre zen ta ce ze školní sítì. Na
webové stránce je pro zájemce nabízena
e-mailová korespondence s výchovnými poradci školy k problematice výuky žákù s poruchami uèení na støední škole. Cílem našeho
snažení je zajištìní rovného pøístupu ke
vzdìlání, zkva litnìní výuky a pøípra vy
školního vzdìlávacího programu. V èervnu
sice podpora projektu skonèí, ale to nebude
znamenat konec jeho realizace. Poznané interaktivní postupy a individuální pøístupy
k žákùm bu dou
využívány a zkvalitòovány dále.
Ing. Hanuš Milan

***
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Ze školních lavic
SOUKROMÁ ŠKOLA ADÉLKA
A tak zase po roce máme tady
Velikonoce!
U nás ve ško le Adélce zaèalo ja ro
pøírùstkem v našem chlévì u oveèky Bìtky.
Na ro di la se dvì krásná jehòátka, mají
se k svìtu a každým dnem pøibývají na váze.
Èekají jen na sluníèko, aby již mohla skotaèit ve výbìhu.

vili, kam v pondìlí zajedeme na koledu.
Jezdíme každým rokem vy mrskat spolužaèky a jejich maminky, je to již školní
tradice.

S dìtmi jsme pøipravovali rùzné drobnosti
a pomlázky na výstavu v MKZ a do soutìže
v Muzeu Chodska. Pøípravy na tradièní velikonoèní projekt zaèaly vyhledáváním informací o zvycích a tradicích. Na Škaredou
støedu jsme se celý den vìnovali praktickým
dílnám. Starší žáci si pro mladší nacvièili
pøedstavení biblického pøíbìhu o ukøižování
Ježíše.

Soukromá ZŠ Adélka, Mašovice
Vyhlašuje ke Dni Zemì
10. roèník soutìže

DEN ZEMÌ ZE MÌ
Letos na téma:
VÈELA - základ života
Za vyjádøení svého vzta hu k Ze mi,
k pøírodì, se mohou získat pìkné knižní ceny
s tematikou pøírody z Chodského knihkupectví v Domažlicích.
Forma zpracování je libovolná ...
... básnì, písnì, úva hy, pøíbìhy ne bo
výtvarné pojetí – kresba, malba, prostorové
zpra cování, živé vy stoupení èi virtuální
prezentace (foto, video, animace, zvuk) ...
KATEGORIE
• do 6 let (mohou pomáhat rodièe)
• 7 - 10 let
• 11 - 14 let
• 15 a více
• Uvítáme skupinové práce !
Hlavním sponzorem soutìže je knihkupectví paní Ludmily Haasové. Hledáme další
hodné sponzoryJ. Práce budou hodnoceny
veøejností.
Práce se jménem, adresou a vìkem zasílejte èi dopravte na adresu
Sou kromá ZŠ Adélka, Mašovi ce 5,
p. Horšovský Týn, 346 01
nejpozdìji do 16. 5. 2008
Veškeré práce bu dou vy sta ve ny
v Horšovském Týnì (MKZ) a v Domažlicích
(Knihovna Boženy Nìmcové)
Bližší informace na tel.: 379422970
nebo na skolaadelka@seznam.cz,
www.zsadelka.wz.cz

Po tomto pøipomenutí se již dìti rozdìlily
do skupin, které byly zamìøeny na pletení
pomlázek, malování kraslic voskovou technikou, peèení a vaøení tradièních pokrmù
(jídáše, hla vièka, perníèky). De ko ra ce
do kvìtináèù si vzaly na starost 2 maminky
žákù. Každý si mohl zkusit práci ve více
dílnách a vìtšina této možnosti také využila.
Byli pozváni i budoucí prvòáèci s rodièi.
Kluci se nauèili plést pomlázky (i zdobit
kraslice), holky zdobit kraslice (i plést pomlázky) a mnohé další. Pochutnali jsme
si.....nic nezbylo.
Já tam byl, jídlo jedl a èaj pil...popøáli jsme
si pøíjemné svátky a s kluky jsme se domlu-

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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H AS I È I

INFORMUJÍ

Výroèní valná hromada okrsku
22. února 2008 - se v restauraci "Na sídlišti" v Horšovském Týnì sešli zástupci témìø všech
dobrovolných hasièských sborù šestého okrsku, aby zhodnotili èinnost v uplynulém roce
a stanovili plán aktivit na rok následující. Na výroèní schùzi nechybìl ani zástupce mìsta
Horšovský Týn JUDr. Emil Hofman a delegát Okresního sdružení hasièù Domažlice pan
Jan Brei. Celoroèní práci hasièù posoudili ve svých zprávách starosta i velitel okrsku a nechybìlo ani zhodnocení pestré èinnosti kolektivu mladých hasièù. Všichni zúèastnìní také
zhodnotili prùbìh výroèních valných hromad ve svých sborech. Poté byl sestaven pøedbìžný
plán akcí na rok 2008, v nìmž nechybí tradièní akce jako napø.: okrsková soutìž v požárním
sportu, hasièské memoriály, rybáøské závody, dìtské dny a mnoho dalších. Následovala velmi
živá diskuse, v níž jako první vystoupil host pan Brei, který velmi kladnì zhodnotil èinnost
vìtšiny sborù, JPO II Horšovský Týn a kolektivu mladých hasièù Horšovský Týn. Upozornil
však i na problémy, které souvisí s pravidelným neplacením èlenských pøíspìvkù nìkterých
sborù a s nízkou úèastí družstev a rozhodèích na okresním kole soutìže v požárním sportu.
Zástupci sborù se v diskusi shodli na spoleèném problému, jímž zùstává nedostateèné
materiální vybavení a úprava strojù pøi okresním kole soutìží, která vede k odrazení od úèasti
mnoha sborù. Velitel okrsku zdùraznil nutnost odborného vzdìlávání èlenù jednotek JPO V,
jelikož bude probíhat provìøování jejich funkènosti a pøislíbil zajistit postupné materiální
dovybavení jednotek. Starosta okrsku nabídl pomoc pøi doruèení pøíspìvkù na Okresní
sdružení hasièù v Domažlicích, zmínil se o nové verzi programu „Kanceláø pro obec“, jenž
je k dispozici zdarma pro každý sbor a usnadní administrativní práci, dále pøislíbil øešení
problému nefunkèních sborù na pøíštím jednání okrsku a pøed spoleènou veèeøí podìkoval
všem za aktivní práci sborù v jednotlivých obcích.

VÝJEZDY JEDNOTKY
1. bøez na 2008 - dob ro vol ní hasi èi
z Horšovského Týna vyjíždìli v dopoledních
hodinách na odstraòování padlých stromù,
kte ré se vi nou vel ké ho vì t ru vy vrá ti ly
a zùstaly ležet na komunikaci. Hasièi vyèistili silnice z Horšovského Týna do Domažlic.
- v odpoledních hodinách pak vyjíždìli
na žádost správce chatového areálu do osady
Podhájí. Tam bylo nutné proèistit zatrubnìný
po tok. Hasi èi po mo cí bi dla pøe kážky
èásteènì odstranili a dále èásteènì odèerpali
vodu z potrubí.

- ve stejný dne byla ještì jednotka povolána na technickou pomoc do ulice Sylvánova.
Tam se vinou velkého vìtru uvolnily dva
krycí plechy na jednom z vìžákù. Hrozilo
zde, že plechy odlétnou. Zásah se musel
provést ze støe chy jednoho z nejvyšších
domù v Horšovském Týnì. Hasièi jištìni
lanem a opasky jeden z plechù odstranili
a druhý provizornì zajistili.
Všechny události ze dne 1. bøezna 2008
byly spojeny s postupující hlubokou tlakovou níží EMMA.

10. bøezna 2008 – od sedmé hodiny ranní
do podveèera zajiš•ovali èlenové horšovskotýn ské jed not ky tech nic kou po moc
pøi natáèení filmu Solomon Kane v oboøe
u obce Podrážnice.

- ve veèerních hodinách pak vyjíždìla
jednotka hasièù SDH Horšovský Týn k ohlášenému požáru trávy a keøù, který se údajnì
rozšíøil u rybníka v Nové Vsi. Hasièi na místì
zjistili, že se jedná o požár trávy na rozloze
cca 1 x 1 m. Hasièi požár zlikvidovali vysokotlakým proudem vody. Událost se obešla
beze škody.
11. bøezna 2008 - Pìt minut pøed jedenáctou hodinou veèerní by la jednotka SDH
Horšovský Týn vyslána na likvidaci požáru
stodoly do obce Tasnovice. Po pøíjezdu
na mís to udá los ti by la již ce lá sto do la
zachvácená ohnìm. Likvidace probíhala
za pomoci dýchací techniky z dùvodu silného zakouøení. Na místì dále zasahovaly
jednotky SDH Hostouò a HZS Staòkov.
Hasièi z Horšovského Týna zùstali na místì
do druhého dne do 11.00 hodin dopoledne.

12. bøezna 2008 - Krátce po sedmnácté
hodinì vyjíždìla jednotka SDH Horšovský
Týn do autokempu Podhájí, kde se zaèínal
rozvodòovat potok v dùsledku zanešeného
odtoku. Hasièi vy èistili vtok do potrubí
od lis tí a vo da tak sa mo vol nì od tek la.
Na místì dále zasahovala jednotka HZS
Domažlice.
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MLADÍ HASIÈI
Zimní závod v Oboøe
V sobotu 23. února 2008 jsme se vydali
do osady Obora (Plzeò sever) na tradièní
Zimní závod pionýrské všestrannosti, který
poøádala Pionýrská skupina mladých požárníkù Obora a SDH Obora. Velký strach jsme
mì li z po èa sí, ale oba vy by ly zby teè né.
Kromì trochu nepøíjemného vìtru nám celý
den svítilo sluníèko. Do Obory jsme jeli
poprvé a nìkteré disciplíny pro nás by ly
napros tou no vin kou. Pro to jsme zá vod
absolvovali v duchu hesla „Není dùležité
vyhrát, ale zúèastnit se“. Družstvo ve složení:
Klára, Maruška, Iveta, Marek J. a Ondra
vyrazilo na start pøesnì deset minut po dvanácté hodinì. Poøadatelé byli natolik vstøícní
a pøátelští, že nám umožnili postavit na start
ješ tì jedno družstvo ve složení: ve doucí
kolektivu Katka a Blanka a velitel sboru Pavel
Lang s dcerou Adélkou, který nás na soutìž
dovezl. Trasa závodu byla dlouhá cca 5 km
a vedla nádhernou krajinou, pøes pole, louky
a lesy. O úspìšném zdolání závodu nerozhodo val èas, ale pou ze po èet do sažených
trestných bo dù z jed not li vých dis ci plín.
Po cestì se nacházelo 17 kontrolních stanoviš•, kde se plnily následující úkoly: zdolání
provazového žebøíku a lanové lávky, støelba
ze vzduchovky, poznávání hasících prostøedkù a vìcných prostøedkù požární ochrany,
zdravovìda, uzlování, hod granátem na cíl,
odhad vzdálenosti a topografie, poznávání
ohniš•, rostlin a zvíøat, pøekonání žebøíkové
stìny, øezání a štípání polena, lukostøelba,
šipky a foukaèka. Závodu se zúèastnilo 36
pìtièlenných hlídek ve starší kategorii a 28
hlídek v kategorii mladší, tj. celkem 320 dìtí.
I když jsme neobsadili pøední místa, vyzkoušeli jsem spoustu nového a užili jsme si skvìlé
odpoledne plné legrace, které bylo zakonèeno
opékáním vuøtù a posezením u ohnì.

XI. Zimní setkání mladých hasièù v Nýrsku
V sobotu 8. bøezna 2008 jsme se zúèastnili soutìže mladých hasièù, kterou uspoøádala Odborná rada mládeže Okresního sdružení hasièù Klatovy za pomoci SDH Nýrsko. Ke startu se
pøihlásilo 52 družstev starší kategorie a 17 družstev mladší kategorie. Družstvo tvoøilo vždy 5
závodníkù, takže se ve sportovní hale v Nýrsku sešlo neuvìøitelných 345 dìtí. Soutìžilo
se v sedmnácti hasièských i nehasièských disciplínách, napø.: uzlování, pøeskok pøes švihadlo,
urèování koøení èichem, hrneèku chy•, šplh na lanì, košíková, šipky a další. Zajímavou a zároveò velmi zábavnou disciplínou bylo oblékání jednoho èlena družstva do hasièského stejnokroje na èas. Náš kolektiv postavil dvì soutìžní družstva ve starší kategorii, druhé družstvo
jsme doplnili mladým hasièem z Domažlic. V celkovém poøadí se první družstvo ve složení:
Klára, Marek J., Radek, Vítek a Iveta umístilo na výborném 15. místì a druhé družstvo
ve složení: Ondra, Patrik, Kristýna, Míra a Martin Pudil (Domažlice) na 45. místì. Vyhodnocení probìhlo také v kategorii jednotlivcù. Velkého a zároveò prvního takového úspìchu dosáhla
naše Klára Hájková, která dokázala v tak poèetné konkurenci vybojovat 3. místo a postarala
se tím o výbornou reprezentaci našeho kolektivu, sboru i mìsta.
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MÌSTSKÁ
KNIHOVNA
informuje
NOVÉ KNIHY
Chlap na mateøské – hotová pohroma!
„Deník zoufalého otce“ vypráví pøíbìh Sama, který ztratil práci a neochotnì souhlasí
s tím, že zùstane doma, bude peèovat o rodinu a jeho žena se vrátí zpátky do práce. Záhy
však pozná, že mateøská dovolená není žádná
hraèka. Pøedstava, že si bude celé dny èíst
noviny v parku, zatímco si jeho dìti budou
tiše hrát, se brzy rozplyne. Autorem knihy
je Sam Holden.
Autorka knihy „Rebelka“ se narodila
v Somálsku. Za dramatických okol ností
se dostala do Nizozemska, kde vystudovala
politologii, vstoupila do politiky a pùsobila
v parlamentu. Ayaan Hirsí Alí odvážnì kritizuje zacházení se ženami v arabském svìtì.
Získala øadu mezinárodních ocenìní a byla
navržena na Nobelovu cenu.
V edici Èeské záhady vychází kniha „Neuvìøitelné jevy a podivuhodné bytosti“.
Záhadolog Otomar Dvoøák pøináší sérii nejpozoruhodnìjších pøípadù, s nimiž se setkal
pøi svém takøka detektivním pátrání po skuteèné pod statì mno ha po divných jevù
èi bájných bytostí.
Proè se Kajse øíká Nebojsa? Kdo zkrotil
zdivoèelého býka? Jak dopadli vìèní soupeøi
Albín a Stig? O nich a mnoha dalších kamarádech se dìti doètou v knize Astrid
Lindgrenové „Kajsa Nebojsa“. Na první pohled jsou malí hrdinové možná nenápadní,
ale až si pøeètete jejich pøíbìhy, poznáte,
že obyèejní vùbec nejsou. V povídkách
se støídá smích i pláè, dob ro družství
i okouzlení.

kni hou „Po di vu hodné pøíbìhy skøítka
Bonifáce“.
Žáci 4. a 5. tøíd si v prostorách mìstské
knihov ny vy slech li ve li ce zajímavé,
pøínosné a fundované vyprávìní paní Blanky
Filipové, zaklada telky a provozovatel ky
útulku pro staré a týrané konì v Míøkovì
S. O. S. – Život pro konì. Vìøím, že tato beseda na dìti plnì zapùsobila ve smyslu slov
nositele Nobelovy ceny, zakladatele etologie, Konrada Lorenze: „Ve velmi raném vìku
je do dítìte možno vtiskávat pozitivní vztah
k pøírodì. Pokud se tak nestane, po celý zbytek života už není èlovìk schopen tento vztah
získat, nebo ne v takové míøe jako v dìtství.
Po kud malé dítì zažije krásný vztah
se zvíøetem v raném dìtství, je tímto vztahem
formována jeho osobnost na celý život.“ Paní
Filipová se v tomto smyslu vìnuje mnoha
aktivitám pro tyto èlovíèky a za své vystoupení v knihovnì, které bylo doprovázeno
promítáním fotografií, nepožadovala žádný
honoráø. Jistì pøíjem nou odmìnou by ly

rozzáøené oèi posluchaèù a bouølivý potlesk
na závìr.
Pro tože chce me pro sa zo vat bez peè ný
Internet, obdržely dìti „Desatero bezpeèného internetu pro dìti“.

Desatero bezpeèného
internetu pro dìti
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon.
Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš svou
fotografii a už vùbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti,
nesdìluj je ani blízkému kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé
nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schùzku na internetu, aniž
by jsi o tom øekl nìkomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo
e-mail, který tì šokuje, opus• webovou
stránku.
7. Svìø se dospìlému, pokud tì stránky uvedou do rozpakù nebo vydìsí.
8. Nedej šanci virùm. Neo tvírej pøílohu
zprávy, která pøišla z neznámé adresy.
9. Nevìø každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10. Když se s nìkým nechceš bavit, nebav se.
V tomto mìsíci ještì probìhla dvì setkání
maminek s dìtmi v knihovnì a dvì dopoledne jsme se vìnovaly zájemcùm o práci na PC
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vyhlašuje 12. roèník

„LITERÁRNÍHO
SHRABOVÁNÍ“
PRO ROK 2008
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 2008. Práce
posílejte do Mìstské knihovny v Horšovském Týnì, námìstí Republiky 102, 346 01
Horšovský Týn, k rukám paní Miloslavy Baxové. Pokud mùžete, pošlete svùj pøíspìvek
v elektronické podobì na adresu knihovna@htyn.cz . Ušetøíte nám tak hodnì práce.
Upozoròuje me, že akce není soutìžní
a slavnostní vernisáž se uskuteèní na podzim
r.2008. Pøi ní obdrží všichni úèastníci Almanach došlých prací.
Autor dává úèastí v této akci souhlas k publikování a pøípadné dramatizaci svého díla.

HASIÈSKÝ BÁL V SEMOŠICÍCH
Podìkování sponzorùm

Bøezen - Mìsíc knihy a Internetu
Již pošesté se Mìstská knihov na
v Horšovském Týnì pøipojila k celostátní
akci Bøezen – Mìsíc knihy a Internetu.
V pondìlí 10. 3. se uskuteènilo autorské ètení
pro žáky prvních tøíd. Horšovskotýnský autor Ivan Vièar dìti seznámil se svou poslední

a Internet. 28. 3. se bude konat již 7. Noc
s Andersenem bìhem níž na úèastníky èeká
hodnì pøekvapení.
Mìstská knihovna v Horšovském Týnì

***
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Dne 23. 2. 2008 se konal v Semošické hospodì za podpory místního hospodského a jeho manželky Radka a Martiny Dietzových
hasièský bál. K tanci a poslechu hrála skupina Veselí podhoráci, kterým se daøilo udržet
skvìlou náladu po celý veèer. SDH Semošice
poøádali bál již podruhé po dlouholeté odmlce hasièského sboru. Veèer byl pøíjemnì
prožit (hlavnì pøežit ve zdraví), tombola bohatá. Tímto bych chtìla podìkovat jménem
celého sboru všem sponzorùm.
Obèané Semošic, F. Bavorský - Nábytek,
Jí ro vec - Vrá nov, Se mo šic ká hos po da
- Martina Dietzová, Parkur - Pavel Zahoø,
Vladimír Selner - Staòkov, Holandský
náby tek - Da niel Di e tz, Pa vel Sed lák
- Berner, Jiøí Riedel - Obchod s kosmetikou, Eva Havlí ková - Kle noty Kob ra
Gold, Jana Blažková - Èalounictví, Miroslav Braun - Kamna - obklady, Jo sef
Giegel - Sta veb ní prá ce, Klem píø ství
- Václav Presl, Vlastimil Rott - textil, odívání, Èermák - paliva Holýšov, Pekárna
Staòkov - Kotaèka, Zeas Puclice a. s.
a další.

Sportovnì støelecký klub
Horšovský Týn oznamuje
obèanùm a pøíznivcùm
støeleckého sportu,
že od 1. 1. 2008 ruší výše
uvedený název a svou èinnost
bude provozovat pod hlavièkou
“STØELCI Horšovský Týn
- Obèanské sdružení”.
Nadále budeme provozovat
støelecké soutìže pro své èleny,
širokou veøejnost a vìnovat
pozornost práci s mládeží.
Za Výkonný výbor - Ivan Popoviè

***
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KØES•ANSKÉ
Milí pøátelé,
23. dubna slavíme svátek Sv. Vojtìcha,
pražského biskupa, který velmi èasto hostoval v tomto kraji a zvláštì v našem mìstì,
ve svém biskupském sídle. V kostele v Milavèích se nachází obraz, který znázoròuje epizodu z jeho života: Na své cestì jednou unaven, chtìl si Voj tìch tro chu od po èi nout
a usnul. Vidìl ho jeden pastýø a udìlal si z nìho legraci, zatroubil mu do ucha. Sv. Vojtìch
ho rozzlobenì pokáral a pastýø v té chvíli
ztratil sluch. Když to Vojtìch zjistil, dal mu
požehnání a pastýø znuvu nabyl sluchu.
Sv. V o j t ì c h (lat. Adalbertus) byl synem Zlického vévody Slavníka, sídlícího na
hradì Libici nad Cidlinou, a matky Støezislavy. Narodil se kolem r. 951. Ponìvadž vynikal tìlesnou krásou a silou, urèil ho otec
ke stavu svìtskému. Tu však chlapec smrtelnì onemocnìl; rodièe ho položili na oltáø
Panny Marie, a když vyvázl z nebezpeèí, slíbil otec, že z vdìènosti vychová syna pro stav
duchovní.
Asi o deset let pozdìji se zastavil na Libickém hradì sv. Adalbert, mnich a biskup, který se vracel z misionáøské cesty z Ruska. Vypravoval o rùzných národech a o útrapách,
jaké mezi nimi zakusil. Jeho vypravování
mocnì pùsobilo na vnímavou mysl jinocha.
V Praze tehdy nebyly vyšší školy, a tak byl
r. 972 vypraven na školu v Dìvínì (Magdeburku). Magdeburským arcibiskupem byl
sv. Adalbert. Vojtìcha pøijal vlídnì, otcovsky
nad ním bdìl a pøi biømování mu dal své jméno Adalbert. Jeho životopisec Bruno vypravuje, že se Vojtìch zúèastòoval chlapeckých
žertù, ba že se i pozdìji, když se vrátil
do Èech, zprvu od dá val svìt ským
radovánkám.
R. 981 zemøel arcibiskup Adalbert a Vojtìch se vrá til do vlas ti. Pražský bis kup
Dìtmar posvìtil Vojtìcha na podjáhna. Brzy
nato Dìtmar onemocnìl na smrt. Když byl
blízko smrti, naøíkal; “Ach, jaký jsem byl
a jaký bych nyní chtìl být! Mùj høích by pøece došel odpuštìní, kdyby høíchy mého svìøeného lidu nezvìtšovaly mou bídu. Nebránil
jsem lidu zbìsilému. Nedovedl jsem odvrátit
zkázu, do které se dobrovolnì vrhal. Bìda
mi, že jsem mlèel!” Tyto výèitky a žaloby
mocnì otøásly Vojtìchem, jenž byl Dìtmarovì smrti pøítomen. Byly pro nìj poèátkem
pøísného života.
Duchovenstvo, kmeti a èeští vladykové
s králem Boleslavem II. v èele rokovali, kdo
by byl nejhodnìjší biskupského stolce. Nakonec zvolali: “Kdo jiný, než náš rodák Vojtìch, jehož urozenost, uèenost a pøívìtivé
chování se spojují tak velkou dùstojností?
Ten bude naším dobrým vùdcem!” Pøivedli
ho do shromáždìní a pravili: “Ty budeš naším biskupem, chtìj nebo nechtìj! Ty znáš
dobøe otvírat cestu, která vede do nebeské
vlasti.”
Vojtìch pøijal volbu, aè nerad. Z biskupských dùchodù si ponechal pouze ètvrtinu
na své potøeby, zbytek vynakládal na dobro
církve, duchovenstva a nuzných lidí. Jednou
pozdì veèer pøišel jakýsi ubožák a prosil
o dar. Vojtìch byl ve velké nesnázi, nebo• nemìl nic. I daroval ubožákovi peøinu, kterou
se chtìl sám pøikrýt. Když pozdìji jako biskup kráèel do císaøského mìsta Ravenny bez
lesku, tázal se ho kdosi z duchovenstva:
“Proè neneseš aspoò biskupskou berlu?”
Svìtec odpovìdìl: “U živého Boha, pøed je-
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hož tváøí stojím, je lehké nosit biskupskou
berlu, ale pøetìžké klást poèet z toho, až pøijde pøísný soudce živých i mrtvých, aby soudil k životu vìènému nebo k vìènému ohni!”
Jindy zase prosila chudá vdova o almužnu
pro sebe a pro dìti. Vojtìch ochotnì sáhl
do kapsy. “Nemám nic u sebe,” øekl pøívìtivì
ženì, “Pøijï zítra do mìsta! Potom ti dám,
kolik budu moci.” Øekl a šel dále svou cestou. Tu se však rozpomnìl: “Budu-li zítra ještì živ? Musím dát dnes, tak bude mít dar svou
cenu. Pak budu pøed soudem bez báznì
a žena nebude mít škodu.” Vrátil se, zavolal
ženu a daroval jí svùj pláš•.
Vojtìchova horlivost pro èest a slávu Boží
a pro spásu duší byla neúnavná. Ale nemìla
pøíliš úspìch. V zemi nebylo sice mnoho pohanù, ale udržovaly se pohanské zvyky, napøíklad sòatky mezi blízkými pøíbuznými,
mnohoženství u šlechty, krevní msta, trhy
v nedìli a ve svátek, prodávání køes•anských
zajatcù židùm; knìží se mnohdy ženili a když
byli káráni, hledali ochranu u svìtských velmožù. Proto požádal míšeòského biskupa
Volkolda, aby prozatímnì spravoval biskupství pražské, a vydal se r. 989 se svým
bratrem Radimem na cestu do Øíma. Jakmile
tam pøišel, prosil papeže Jana XV. o radu,
co by mìl dìlat. Naøíkal: “Mùj svìøený lid
mne nechce poslouchat.” Papež odpovìdìl:
“Synu! Nejsi-li s to vést svùj lid, uchyl
se do ústraní a snaž se zachránit sám sebe!”
Vojtìch chtìl putovat do Jeruzaléma. Císaøovna Theofana, matka císaøe Oty III., která
právì pobývala v Øímì, mu dala na cestu tolik zlata, kolik mohl Radim unést. Ale Vojtìch ihned všecko rozdal mezi chudé. Opat
sv. Nil mu poradil, aby neputoval dál, ale aby
v Øímì vstoupil do kláštera.
Mezitím se Èechùm zastesklo po biskupovi. Proto mohuèský arcibiskup Willigis poslal do Øíma list tohoto obsahu: “Èeši litují
svých nepravostí a pøejí si opìt Vojtìcha
za svého biskupa. Slibují nápravu.” Papež
Jan XV. sou hla sil slo vy: “Vra•me jim,
oè spravedlivì žádali, ale s touto podmínkou:
budou-li ho poslouchat, a• tam zùstane, nebudou-li však chtít zanechat svých obvyklých nectností, a• tento náš milý bratr opìt
od nich odejde!” Vojtìch se vrátil do Èech.
Bylo to r. 992. Cestou na Plzeòsku na Zelené
hoøe požehnal své milé vlasti. V Praze ho radostnì uvítali duchovní i zástupy lidu a slibovali poslušnost.
V r. 993 založil Vojtìch benediktinský
klášter v Bøevnovì u Prahy. Bøevnovský
klášter se stal ohniskem køes•anské kultury.
Potom se odebral na Moravu, odtud na Slovensko; v Ostøihomi se sešel s uherským vévodou Geyzou a biømoval jeho syna na jméno Štìpán. Ubíral se pak Nitrou do Bílého
Chorvatska a kázal i v Krakovì.
Když se Vojtìch vrátil z apoštolské cesty
do vlasti, nalezl pomìry rozhárané. Mocný
rod Vršovcù byl v nepøátelství se Slavníkovci. Tehdy se stalo, že manželka jistého Vršovce, naøèená z cizoložství, utekla do chrámu
na Pražském hradì a dovolávala se práva útoèištného. Podle pohanského práva mìla být
s•ata vlastním manželem. Biskup Vojtìch
ji nevydal, nýbrž žádal, aby byla podrobena
soudnímu øízení a pokání. Vršovci však porušili útoèištné právo, odtrhli ženu od oltáøe,
vyvlekli ji z chrámu a s•ali ji meèem. Vojtìch
vyobcoval tyto zbojníky z církve. Ale tím
se jen pøi ostøi lo ne pøá tel ství. I roz ho dl
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se po druhé složit bøemeno biskupského úøadu a odebral se do Øíma do kláštera. Vojtìch
si vyžádal u papeže slyšení. Prosil: “Poskytni
mi, Svatý otèe, útìchu, mám-li odcházet
smutný. Uposlechnou-li oveèky mého hlasu,
chci s nimi žít a umøít, ne-li, chci s tvým povolením jít kázat evangelium pohanským národùm.” Papež Øehoø V. svolil.
Na další cestì domù podìsila Vojtìcha nová neblahá zpráva; Vršovci zavraždili na hradì Libici èty øi Vojtìchovy bratry. Proto
se Vojtìch uchýlil do Polska. Tam ho kníže
Boleslav Chrabrý uctivì uvítal. Poslal také
do Èech poselstvo s dotazem, žádají-li si Èeši mít Vojtìcha za svého biskupa. Odpovìdìli
uštìpaènì, že ho nechtìjí. Proto se rozhodl,
že pùjde k pohanským Prusùm. Vyèkával
na jarní období. Mezitím peèoval o zvelebení
služeb Božích ve Hnìzdnì. R. 997 se vydal
na cestu, provázen Radimem a Benediktem.
Z Gdaòska se plavil do zátoky Frižské. Sotva
jej spatøili domorodci, obcházeli ho hnìvivì
a jeden z nich jej udeøil veslem mezi lopatky
se slovy: “Neodejdete-li rychle odtud, budete
muèeni a usmrceni.” Vojtìch se pustil hloubìji do kraje a pøišel do vìtší osady. Starosta
se ho tázal, kdo je a co tam hledá. Odpovìdìl:
“Jsem Slo van jmé nem Voj tìch, sta vem
mnich, døíve biskup, a pøicházím k vám,
abyste opustili modly a poznali pravého Boha.” Prusové mu však hrozili zabitím a odvezli ho i s prùvodèími na lodi k místu, kde
je nyní mìsto Pilava.
Jeho bratr Radim øekl: “Jsme hladoví
a umdlení.” Vojtìch poodešel do lesa a pøinesl spoustu hub a sladkých bylin. Poté sloužil
mši svatou a pak kráèel k blízkému mìstu.
Sotva vystoupil na násep, sebìhli se lidé a házeli po nìm kamením. Vrátil se a vešel do lesa, zvaného Romovské pole, o nìmž nevìdìl,
že je to pro Prusy posvátné místo. Zde jej pøepadli Prusové, vedení pohanským knìzem
Sikkem. Ten probodl Vojtìchovu hruï oštìpem, ostatní ozbrojenci bodali umírajícího,
až se ze sedmi hlubokých ran valila krev. Vojtìch rozepjal ruce, modlil se za vrahy a klesl
mrtev k zemi. Pohané mu usekli hlavu a dali
ji na kùl. Benedikt a Radim byli spoutáni,
pozdìji pak propuštìni. To se stalo 23. dubna
997 blíže ny nìj ší ho mìs ta Fischhau sen
u Královce. Tìlo sv. Vojtìcha bylo pøeneseno
zprvu do Tøe meš né, pak do Hnìzd na
a r. 1039 do Prahy.

Navštivte naše stránky
www.horsovskytyn.cz/farnost
P. Josef Prchal
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SEZÓNNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Regionálního informaèního
centra Horšovský Týn

Víte, že ...
Po vstupu Èeské re pub li ky do Schen gen ského pro sto ru nejsou
už na spoleèných hranicích klasické hranièní kontroly a hranice je tak
možno pøekraèovat témìø kdykoli a kdekoli. Pøesto i nadále zùstanou
na hranicích Èeské republiky místa, kam nebude možno v zájmu zachování pøírodních hodnot
vstupovat èi vjíždìt. Omezení jsou dána národními pøedpisy, které samozøejmì zùstávají v platnosti (jde napø. o zákon o ochranì pøírody a krajiny). V I. Zónách národních parkù a v národních
pøírodních rezervacích bude i nadále platit zákaz vstupu mimo znaèené cesty. Do národních
parkù, chránìných krajinných oblastí a národních pøírodních rezervací se nadále nesmí vjíždìt
motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace. Všímejte si proto vždy znaèení
v terénu a informaèních cedulí v hranièním území Èeské republiky, protože i v øadì dalších míst
na hranici mohou orgány ochrany pøírody omezit èi zakázat vstup i vjezd, napø. v dobì hnízdìní
ohrožených druhù ptákù. Zákaz èi omezení vstupu nebo vjezdu budou øádnì vyznaèeny
na všech pøístupových cestách a vhodným zpùsobem i na jiných místech v terénu. V Regionálním in for maèním cen t ru Horšov ský Týn si mùžete vy zved nout letáèek s map kou
a podrobnìjšími informacemi k tomuto tématu.

Dotace na rozvoj
cestovního ruchu a kultury
I v letošním roce jsme využili možnost
požádat o poskytnutí finanèních prostøedkù
z grantových programù Plzeòského kraje.
Celkem jsme podali 4 žádosti do tìchto
programù:
„Podpora èinnosti informaèních center
na území Plzeòského kraje pro rok 2008
– název pro jek tu: DVD Nauèná stezka
Sedmihoøí
„Podpora èinnosti informaèních center
na území Plzeòského kraje pro rok 2008
– název projektu: Prezentace mìsta H. Týn
a jeho okolí na veletrzích
„Program rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeòském kraji v roce 2008“
– název projektu: Komplexní propagaèní
materiál "Horšovskotýnsko"
"Gran to vý pro gram Pl zeò ské ho kra je
v oblasti kultury pro rok 2008" – název
projektu: Regionální divadelní pøehlídka
ochotnických divadel "Divadelní máj"

Novinky
Naše informaèní centrum se pøipravuje
na novou sezónu a tak se naše nabídka propagaèních materiálù, upomínkových a dárkových pøedmìtù opìt o nìco rozšíøila. Novì
si u nás mùžete za koupit von né svíè ky
rùzných tvarù a barev, tužkovníky, zvonky,
vrhlíky, vázy nebo hrneèky. Novinky mùžete
najít i mezi šperky z minerálù, napø.: náušnice nebo klíèenky. Také mezi propagaèními
materiály je mnoho nového, napø.: publikace
„Mikroregion Radbuza“, mapy „Kudy
z nudy – zážitky po Èesku“ a „Turistický
re gi on - Pl zeò sko“, èa so pis „Kam
po Èesku“ nebo letáèky o Èeském lese,
které vydala Správa CHKO Èeský les.

Regionální informaèní centrum
5. kvìtna 50, Horšovský Týn
tel: 379 415 151, fax: 379 415 152
e-mail: info@horsovskytyn.cz

Spoleèná výstava mìst Horšovský Týn a Støíbro
v nìmeckém Schönsee
Naše mìsto se spoleènì se Støíbrem prezentovalo celý mìsíc únor
v kulturním Centru Bavaria Bohemia v nìmeckém Schönsee. Výstavu pøipravila Kulturní komise mìsta a Mìstské kulturní zaøízení
Horšovský Týn. K vidìní byly fotografie z historie i souèasnosti, z
ptaèí perspektivy a ze života mìsta. Návštìvníci mohli také shlédnout
nìkolik prezentaèních DVD, napø.: Sv. Anna, Tudy šly dìjiny nebo
Horšovský Týn a okolí. Samostatnou èást výstavy tvoøila také expozice týkající se poutního místa a kostela sv. Anny na Vršíèku.
Slavnostní zahájení výstavy se konalo 7. února 2008 v podveèer.
Program zahájil Privilegovaný ostrostøelecký sbor Støíbro vypálením
slavnostní salvy a poté následovalo velmi efektní ohòové vystoupení
šermíøského spolku Samotáøi z Horšovského Týna ve venkovním
prostoru pøed kulturním centrem. Uvítání všech pøítomných se ujal
starosta mìsta Schönsee Hans Einbauer a nechybìly ani projevy starostù vystavujících mìst Ing. Josefa Holeèka a Mgr. Miroslava Nenu-
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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

MÌSTSKÉ KULTURNÍ
ZAØÍZENÍ
HORŠOVSKÝ TÝN

PØIJME BRIGÁDNÍKY
- pro zajištìní provozu vìže kostela
sv. Petra a Pavla v Horšovském Týnì
v mìsících èervenec a srpen 2008,
vèetnì svátkù, sobot a nedìlí
- na vý po moc do Re gio nál ního
informaèního centra Horšovský Týn,
v mìsících kvìten až záøí 2008, pouze
na soboty a nedìle
- na vý po moc do Re gio nál ního
informaèního centra Horšovský Týn
v období hlavní sezóny, tj. v mìsících
èervenec a srpen 2008
- na výpomoc pøi konání tradièní
Anenské poutì v Horšovském Týnì
ve dnech 24. - 27. èervence 2008
Bližší informace v kanceláøi
Mìstského kulturního zaøízení
Horšovský Týn, tel.: 379 422 247,
e-mail: mkz@arcom.cz.

tila a dalších vzácných hostù. Hudební doprovod zajistil klarinetový
kvar tet ze Støíbra a blue gras sová sku pi na Vy soká tráva
z Horšovského Týna. Recepci zajistili žáci a mistøi odborného výcviku SOŠ a SOU Horšovský Týn pod vedením Jany Švachové.
Výstavu provázel bohatý doprovodný program. V nedìli 17. února
2008 se konalo setkání s èeskou dechovkou, k poslechu hrály kapely
Stavovanka z Horšovského Týna a Amátovka ze Støíbra. Bìhem
odpoledne byla pøipravena ochutnávka piva z rodinného pivovaru
U Rybièek ze Støíbra a ochutnávka domácí zabijaèky, kterou pøipravil
Arnošt Dvoøák z Bìlé nad Radbuzou. Obsluhu zajistili opìt mistøi
odborného výcviku SOŠ a SOU Horšovský Týn. V nedìli 24. února
2008 probìhla pøednáška na téma „Historie a vývoj vèelaøství
v západních Èechách a ochutnávka vèelích produktù. Závìreèná
pøednáška na téma „Spoleèná historie obou mìst“ se uskuteènila
ve ètvrtek 28. února 2008. Poøádající mìsta zajistila na jednotlivé
akce pro své obèany možnost úèasti vypravením spoleèného autobusu. Úèast èeských i nìmeckých návštìvníkù byla velmi hojná
a spoleèný projekt tak splnil oèekávání obou poøádajících mìst.
Stránku pøipravila Blanka Trišèová

DUBEN 2008
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Z HISTORIE
Odsun, vysídlení, nebo vyhnání?
Kap. 4 Prùbìh transferu
nìmeckého obyvatelstva
okresu Horšovský Týn
V prosinci 1945 obdržel Okresní národní
výbor v Horšovském Týnì smìrnice Ministerstva vnitra, které podrobnì rozpracovávaly tzv. Benešovy dekrety týkající se první
etapy transferu nìmeckého oby vatelstva.
Na svém lednovém zasedání pak okresní
osidlovací komise stanovila první termíny
transportù s podrobnými pokyny, co si mohou lidé vzít s sebou. Každá osoba si s sebou
mohla vzít zavazadlo o hmotnosti 30 – 50 kg,
teplé ložní prádlo, náhradní šatstvo a obuv,
pøikrývku a nejnutnìjší kuchyòské nádobí.
Dále mìla být vybavena hotovostí 1 000 øíšských marek. Ne všichni však touto èástkou
disponovali. Pokud je nemìli na úètu, vyplatily se tyto peníze z úètù internovaných osob
(tj. zadržených aktivních nacistù). Strava
na cestu mìla být opatøena úøedními orgány,
které transfer zajiš•ovaly. Bylo to na základì
požadavku okupaèních správ v Nìmecku,
které upozoròovaly na nedostateèné vybavení transportù.
Do konce února 1946 byl z Èeskoslovenska vypravován jeden transport dennì o poètu 1200 osob. K pøepravì sloužily nákladní
vagóny, pøièemž pro nemocné a pøestárlé mìl
být vyèlenìn zvláštní vagón s lékaøskou péèí.
Ne vždy však byla tato zásada stejnì tak jako
jiné dodržována. Za vysidlovací jednotku
byla urèena rodina. I zde však docházelo
k tomu, že byly rodiny roztrženy, když napø.

Horšovský Týn v roce 1948
(1. pokraèování)
Ko mu nis té v Hor šov ském Týnì by li
na únorové události dobøe pøipraveni. Již
4. ledna 1948 jim Ústøední výbor KSÈ oznámil, že pravicové síly chtìjí rozhodnout boj
ještì pøed volbami, izolovat KSÈ a donutit
ji k odchodu z vlády.
Ve 4 hodiny ráno 21. února byli èlenové
okresního výboru probuzeni spojkami s výzvou, aby se okamžitì dostavili do budovy
sekretariátu KSÈ, kde jim tehdejší vedoucí
tajemník s. J. Fišer podal informace o vývoji
situace ve vládì. Potom èlenové OV KSÈ
spìchali pìšky, na kolech i v autech informovat pøedsedy stranických organizací na vesnicích a v závodech horšovskotýnského
okresu a vyzvali je k pohotovosti. Po splnìní
tohoto úkolu se vraceli na sekretariát a všichni ohlásili, že v obcích i závodech je klid
a komunisté jsou na svých místech. Vytváøely se první hlídky Lidových milicí, které
støežily vchody do závodù, pošt a úøadù.
Na podporu požadavku KSÈ, aby pan prezident demisi nekomunistických ministrù
pøijal, se celé mìsto pøidalo ke generální hodinové stávce. Když se v poledne rozhoukaly
sirény, stávkovaly závody, úøady, obchody,
školy i doprava. Schùze všech organizací
KSÈ na okrese se konala 25. února v hotelu
Petr. Pøedseda MNV Karel Polák oznámil
pøí tom ným vý sled ky jed ná ní Kle men ta
Gottwalda s prezidentem Edvardem Benešem. Potom za veliké radosti se zformoval
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muž – specialista musel zùstat na práci v bývalém domovì.
Maximální intenzity dosáhl transfer v létì
1946, kdy bylo vypravováno až 12 transportù
dennì. Protože okupaèní správa v Nìmecku
nebyla schopna takovou sumu osob pøijmout,
byla èetnost transportù na podzim snížena
na 1500 – 2000 osob dennì, èímž se závìr
první etapy transferu posunul z konce øíjna
na konec roku 1946. V zimì roku 1947 byl
transfer na èas pozastaven, a tak druhá etapa
týkající se specialistù zaèala až na jaøe 1947,
kdy odjíždìli specialisté dosud pracující
v prùmyslových podnicích a dolech, neúspìšní žadatelé o èeskoslovenské státní obèanství, invalidé, sirotci a èlenové rozdìlených ro din. Ješ tì v ro ce 1949 by ly
organizovány poslední transporty, kterými
na základì akce pro sluèování rodin na nátlak
Mezinárodního èerveného køíže odjíždìli poslední pøíslušníci rozdìlených rodin.
V Horšovském Týnì zaèaly transporty
o nìco pozdìji. První byl vypraven 5. bøezna
1946. Lidé byli toho dne shromáždìni na nádvoøí zámku, odkud byli na nákladních autech odvezeni do sbìrného støediska v Holýšovì. Teprve o šest týdnù pozdìji 17. dubna
1946 byli naloženi na nákladní auta a odvezeni do Domažlic. Tam už èekal nákladní
vlak vypravený z Plznì, který všechny pøepravil do bavorského Furthu im Wald. Takto
probíhaly všechny transporty lidí, kteøí prošli
sbìrným støediskem v Holýšovì. Nìkteré rodi ny od jíždì ly pøí mo pøes Do mažli ce
do Furthu. Ti byli na tom lépe, ponìvadž nepøišli o osobní vìci, které jim èasto sebrali

pøíslušníci ostrahy v Holýšovì a které už potom nikdy nevidìli. Podle pamìtníkù byly
osobní prohlídky pøed odjezdem transportu
v Holýšovì velmi pøísné, kdy napø. ženy
se musely svléci do spodního prádla a byly
jim odebrány všechny šperky, hodinky a jiné
cenné osobní vìci.
Podmínky pøi pøepravì by ly namnoze
na pováženou. Poèty osob v transportu èasto
pøe vy šo va ly plá no va né ma xi mum 1200
osob, lidé se tísnili v nákladních vagónech,
které èasto nebyly ani kryté a bez základního
hygienického vybavení. Naštìstí cesta z Domažlic do Furthu netrvala pøíliš dlouho.
Vlaky byly vypravovány èasnì zrána, tak
aby byly ve Furthu do osmé hodiny ranní,
zøejmì proto, aby transporty byly skryty pøed
zraky veøejnosti a pøedešlo se nìjakému srocování obyvatelstva a s ním spojeným souhlasným, èi nesouhlasným citovým výlevùm.
Na Horšovskotýnsku dosáhl transfer své
nejvìtší intenzity v letních mìsících roku
1946. Na poèátku èervence 1946 zbývalo
na území okresu 11 500 osob nìmecké národnosti, tedy zhruba tøetina Nìmcù urèených
k transferu. Z nich mìlo odejít v první etapì
ještì 9 300 osob. Zbylí mìli zùstat na práci.
V øíjnu roku 1946 už zbývalo pouhých 645
osob a jejich odvezením mìl být k 12. listopadu 1946 transfer v okrese Horšovský Týn
ukonèen. Nestalo se tak, nebo• do posledního transportu nebylo zahrnuto celkem 250
osob, nezbytnì nutných pro zajištìní chodu
hospodáøství.

prùvod a za zpìvu pochodoval mìstem. Pøedtím byli zatèeni okresní tajemníci Národnì
socialistic ké a Lidové strany (komunisté
je oznaèili za nejvìtší štváèe ve mìstì). Sekretariáty tìchto stran byly zapeèetìny a jejich organizace na okrese rozpuštìny.

MAV reorganizoval MNV, ve 200 pøípadech
provedl tzv. oèistu od reakcionáøù ve všech
oborech a na jeho návrh byly z našeho mìsta
nìkteré rodiny vyhoštìny.
Okresní akèní výbor (OAV) na horšovskotýnském okrese byl utvoøen 27. února v tomto složení: pøedseda Václav Šimek, místopøedseda Josef Šperl a jednatel Matìj Kruml.
Dále v nìm bylo 15 èlenù, kteøí zastupovali
odbojové složky a rùzné organizace (JSÈZ,
SÈM, SNR, SB, SÈSP, Sokol aj.). OAV provedl oèistu na Okresním národním výboru
a schvaloval usnesení akèních výborù na horšovskotýnském okrese. Na druhé schùzi
OAV se Václav Šimek vzdal pøedsednické
funkce a na jeho místo nastoupil Karel Šnajdr, dirigent pojiš•ovny Slavie. Pozdìji byl
nahrazen Františkem Karbanem, úøedníkem
ONV.
Po únorových událostech byl zbaven funkce okresní školní inspektor František Bartoš,
který byl èlenem Národnì socialistické strany. Odešel na mìš•anskou školu do Kdynì
jako øeditel. Pozdìji byl pøeložen na školu
v Nalžovských Horách. Na jeho místo byl
OAV do sa zen a mi nis ter stvem škol ství
schválen František Polák. Jmenovaný pracoval jako osvìtový inspektor na okrese Domažlice a dojíždìl v této funkci na náš okres
po zproštìní funkce J. Kulovaného v roce
1947. Za první republiky pùsobil s. Polák jako øídící uèitel v Hluboké, okr. Domažlice.
Za okupace byl dva roky vìznìn.
Pokraèování pøíštì
Stanislav Gryc

JUDr. Jan B. Sklenáø, první èestný
obèan Horšovského Týna po sametové revoluci, ve svých vzpomínkách píše: „Byl jsem
tehdy èlenem mìstské rady za stranu Národnì socialistickou. Milicionáøi pøišli pro mne
domù až do ložnice a odvedli mì do budovy
okresního soudu, kde pozdìji bylo ústøedí
spotøebního družstva Jednota. Ráno mì pøevedli pøed soudce a ten mì propustil. Ale oni
jej neposlechli a odvezli mì do vìznice
v Plzni na Borech. Pak jsem byl vìznìn
v Praze na Pankráci a tam jsem byl odsouzen
na tøi roky. Poslali mì do trestaneckého tábora v Kladnì, kde jsem pracoval v hutích. Utekl jsem 17. Bøezna 1949 a státní hranice jsem
pøekroèil 10. dubna 1949. V uprchlickém táboøe v Nìmecku jsem strávil tøi roky“.
Místní akèní výbor (MAV) v Horšovském
Týnì byl ustaven 26. února. Jeho pøedsedou
byl Karel Starý, místopøedsedou Jan Poledník, jednatelem Václav Hauer a zapisovatelkou A. Poláková. ÚRO v nìm zastupoval Zelenanský, SOPV Josef Herian, JSÈZ Josef
Cibulka a Tomáš Srnka, legionáøe Bohumil
Dlouhý a Rudolf Starý, SNR Štefanová, Poledník a Jan Kvídera, SB (Svaz brannosti)
Poláková , SÈSP Weiss a František Karban,
SÈM Ku ba lík, So kol Koub ko vá, KSÈ
Václav Hauer, soc. dem. František Blažek.
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Z HISTORIE
KOLUMBÁRIUM
Tento pøíspìvek navazuje na sérii èlánkù
z mi nu lých Zpra vo da jù, za mì øe ných
na dávnou i blízkou minulost mìstského høbitova. Název kolumbárium pochází ze starého
Øíma, kde se takto oznaèovalo místo (zpravidla chrámek nebo komora), které sloužilo
k ukládání popela zemøelých. A takové pietní
místo se nachází i u nás.
Na rozsáhlé parcele I/58 stojí na zdejší pomìry okázalá pohøební kaple pøipomínající
svým provedením antický chrámek. Kapli nechal postavit v èasech l. republiky jako místo
posledního odpoèinku své rodiny vrchní lesní
rada a øeditel knížecích lesù inženýr Otto
Schrott. Výstavná hrobka mìla reprezentovat
jeho vysoké spoleèenské postavení. V pohøební knize je ovšem parcela zapsaná na jméno
Dr. Jakob Baeuml, což byl nepochybnì blízký
pøíbuzný stavebníka hrobky, snad tchán.
Kdo byl Otto Schrott? Z dostupných archiválií se dovídáme, že pocházel z Opavy, kde
se v roce 1882 narodil. Nepatøil tedy mezi
zdejší starousedlíky a na Horšovskotýnsko byl
podle zavedené knížecí praktiky pøemístìn
tìsnì pøed l. svìtovou válkou zøejmì z východo-èeských trauttmansdorffských majetkù.
Cirkulace úøedníkù z èeských panství na nìmecké a opaènì mìla zabránit korupèním
vztahùm mezi zamìstnanci knížecí správy
a domorodci. Tímto zpùsobem se dostali
do Týna tøeba Johann Zischka, pozdìjší generální øeditel (zemøel r. 1929) nebo hajný Karel
Link. Otto Schrott nastoupil jako lesní praktikant a za 30 let to dotáhl pøes vedoucího polesí, šéfa kanceláøe, až na samotného centrálního øeditele. V zámeckém parku si nechal
postavit moderní dvougeneraèní vilu (dnes
za budovou nové základní školy), poté hrobku, hod lal zde oèi vid nì zù stat na tr valo.
S manželkou Augustou mìl jediného syna.Vzhledem k vysokému postavení i vìku
nemusel narukovat do války.
Jenže èasy se zmìnily. Válka skonèila a rozsáhlé trauttmansdorffské dominium pøestalo
existovat a jeho mocný pan øeditel stejnì jako
vìtšina nìmeckých obyvatel byl i s rodinou
odsunut do Bavorska, kde zemøel a kde, jaká
ironie osudu, byl také pohøben.
Impozantní hrobka pøilákala k sobì pozornost zejména v dobì, kdy se pøipravovala významná celostátní událost - 10. výroèí osvobo ze ní re pub liky Ru dou ar má dou. Prá vì
vrcholila doba “kultu osobnosti“ a na Letenské pláni v Praze se zaèal budovat grandiózní
monument generalisima Stalina. Také naše
mìsto potøebovalo svého hrdinu, potažmo
i místo na kladení vìncù. Dobovému vkusu
vyhovoval chrabrý sovìtský voják èi partyzán, který položil život pøi osvobozování mìsta. To se sice nestalo, nicménì požadovaní hrdi no vé tu by li, sta èi lo se jen tro chu
porozhlédnout. Jak k tomu došlo, se dovídáme
z rùzných dobových archiválií:
Na jaøe 1945 byl u obce Køakov smrtelnì
zranìn nìmeckým hajným pronásledovaný
sovìtský partyzán, který pøi pøevozu k výslechu do Horšovského Týna zemøel. Z naøízení
úøadù byl bez obøadu pohøben pøed høbitovní
zdí, na místì, kde se obvykle pochovávali sebevrazi, tuláci a pochybné existence bez domovské pøíslušnosti.
Dva dny po osvobození Horšovského Týna
Amerièany, 7. kvìtna, pøijeli do mìsta na koních dva ruští dùstojníci a hledali svého druha.
Prostøednictvím tehdejší hrobnice Wuchterlové našli místo, kde byl pohøben a nechali ho
vykopat. Poznali v nìm svého spolubojovní-
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ka, zakryli mu oblièej šátkem a støelbou s pistole mu vzdali èest. Hrobníci pak pøedali lístek, na nìmž bylo azbukou napsáno: „Zde
odpoèívá partyzán Michail Suchanov“, a chtìli, aby nápis stejného znìní byl uveden také na
náhrobníku. Lístek údajnì zajistil strážmistr
Kováø a následnì ho mìl pøedat právì dislokovanému èsl. vojenskému útvaru.
Témìø o rok pozdìji, v dubnu 1946, náhodnì objevil hajný Karel Link v hliništi horšovské cihelny (v katastru pozdìjší drùbežárny)
tøi hroby mužù, kteøí evidentnì pocházeli
ze zajateckého tábora vybudovaného poèátkem války v tamní lokalitì. V tomto táboøe byli vìznìni zajatci z východu a ve zpøísnìném
režimu také zajatí Rusové.
Pøi soudní exhumaci, 2. kvìtna 1946 se uvádí, že zemøelí vìzòové byli obleèeni v tmavozelený šat a na zádech mìli žlutoèervenou barvou iniciály „SU“ - Sowiet Union (tak byli
v nìmeckém zajetí oznaèováni sovìtští vìzni).
Po ex hu ma ci byli mrt ví Ru so vé uloženi
do rakví a pietnì pohøbeni v lokalitì, kde už
ležel jejich spolubojovník Suchanov. Následným šetøením bylo u bývalého polského vìznì
Gerlacha zjištìno, že zajatci zemøeli na tyfus.
A ponìvadž se vìzni v táboøe nesmìli stýkat,
zvláštì pak s Rusy, nemohl jejich totožnost urèit, a tak byli pohøbení jako bezejmenní
Rusové.
Hrdinové byli tedy na svìtì, ještì zbývalo
vyøešit jejich dùstojné uložení. Zámìrem vytvoøit zcela nový èeský høbitov, kam by
se mohly též dùstojnì uložit i ostatky Rudoarmìjcù, se zaobírala mìstská rada už na jaøe
1948, pøièemž se poèítalo s tím, že by k exhumaci bylo použito zdejších Nìmcù. Proè k tomu tehdy nedošlo, nevíme. Až v roce 1955,
když zámìr na èeský høbitov definitivnì padl,
upøela se pozornost na Schrottovu hrobku,
ta po všech stránkách vyhovovala pøedstavì
mauzolea. Zbývalo jen upravit spodní prostor
a interiér, a na architráv, tam, kde bývá obvykle symbol køes•anství - køíž, umístit rudou
pìticípou hvìzdu.
Dne 12. kvìtna 1955 byla provedena exhumace a poté byly tìlesné ostatky sovìtských
bojovníkù v nových schránkách slavnostnì
uloženy do vy bu do va né ho mau zo lea.
Na vnitøní stìnì kaple byla umístìna deska
s rusko-èeským nápisem tohoto znìní: „Zde
odpoèívá Michail Suchanov, poruèík - partyzán a další dva neznámí rudoarmìjci. Zahynuli v našem okrese na jaøe 1945. Z vašich bojù
a vaší krve vyrostla naše svoboda a ukovalo
se vìèné pøátelství našich národù“.
Po zor né mu sle do va te li jis tì ne ušlo,
že v horšovské cihelnì byla nalezena tìla tøi,
pøièemž deska uvádí, že do mauzolea byl
uložen poruèík Suchanov a dva neznámí rudoarmìjci, kam se podìl ten tøetí? Záhadou mùže
být i fakt, kde se tu už 7. kvìtna vzali na koních ruští dùstojníci, když Rudá armáda v té
dobì byla ještì mimo území Èech? Vysvìtlení
se nabízí toto:
V prostoru obcí Mezholezy a Buková operovala na konci války poèetná skupina tzv.
Vlasovcù, která tu vyèkávala pøíchod Amerièanù, jimž se chtìla vzdát. Vlasovci byli vojáci sovìtského generála Andreje Andrejevièe
Vlasova (1900-1946), který velel jednotkám
u Moskvy. V roce 1942 byl Nìmci zajat a pøijal nabídku ke spolupráci. V Nìmecku sestavil
bojovou jednotku tzv. Ruskou osvobozeneckou armádu (ROA), složenou ze sovìtských
vá leè ných za jat cù a od pùr cù Sta li no va
režimu. Na podzim roku 1944 vznikly dvì divize: jedna byla nasazena proti Rudé armádì
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na východní frontì, druhá koncem dubna
1945 pod velením generála Bungièenka, procházela Èechami a nìkteré skupiny se úèastnily pražského povstání na èeské stranì. Vlasov ci byli pro hlá še ni za zrád ce rus kého
národa a sovìtský režim se s nimi po válce
krutì vypoøádal. Nìkolika desítkám vlasovcù,
jimž se podaøilo s rodinami projít na západ,
poskytlo azyl Lichtenštejnské knížectví.
Ale zpìt k naší vìci. Až mnohem pozdìji
vyšly najevo jisté okolnosti, s nimiž za minulé
doby nebylo radno vycházet na svìtlo. Zjistilo
se totiž, že poruèík Suchanov bojoval u Stalingradu, kde byl patrnì Nìmci zajat a tak se zøejmì dostal do jednotky generála Vlasova.
Poèátkem 90. let minulého století rozhodla
rada mìsta, že zdejší mauzoleum bude jako
pozùstatek kultu osobnosti zrušeno, a tak
se také stalo. Ostatky sovìtských obèanù byly
pietnì pøemístìny do vyèlenìného prostoru
nového památníku, tedy do míst už kdysi urèených váleèným obìtem, a z mauzolea, potažmo bývalé Schrottovy hrobky, se stalo
kolumbárium.
O zajateckém táboøe v Horšovì zase nìkdy
pøíštì.

V. Kuneš

„8“ v dìjinách (nejen)
Horšovského Týna
Starý Hirštein a Horšovský Týn (1328)
Jelení Kameny èi Hiršteiny máme ve zdejším regionu hned dva, tedy myslím hrady:
Nový, jehož zøíceniny se nacházejí nedaleko
Kdynì a Starý. Ten hlídal zemskou stezku
vedoucí z Øezna pøes Waldmünchen, Vranov,
Mnichov a Pobìžovice až do Horšovského
Týna a dál. Zbylo z nìj díky loupeživému
rytíøi Zdeòkovi z Ronšperka a zemskému
vojsku Lva z Rožmitálu jen nepatrné torzo.
A pøece právì Starý Hirštein (první písemný
záznam o jeho existenci je z roku 1272) patøil
kdysi k Horšovskému Týnu. Pùvodnì se v jeho držení støídali rùzní drobní šlechtici, snad
patøil i èeským králùm. A jeden z nich – Jan
Lucemburský ho v roce 1328 prodal (èi spíše
chtìl prodat) svému zeti Jindøichu, knížeti
bavorskému). Ten byl manželem Janovy
nejstarší dcery Markéty. Ale Jindøich vèas
nezaplatil slíbenou èástku a král Jan (vždy
potøebný penìz) si vybral jiného kupce. Byl
jím pražský biskup Jan IV. Z Dražic, držitel
Horšovského Týna, kde už v té dobì stál
mocný gotický hrad s krásnou kaplí. Starý
Hirštein a vsi k nìmu patøící (Hora sv. Václava, Drahotín, Naèetín, Hvožïany, Bøezí,
Medná, Srby) se pak už na dlouhou dobu
staly souèástí horšovskotýnského panství
a sdílely i jeho osudy. Krátkou epizodu, kdy
tomu tak nebylo, tvoøí snad jen nìkolik let
v 16. století, kdy hrad vlastnili držitelé
Ronšperka Švamberkové. A onen loupeživý
ry tíø ze Sta ré ho Hirš tei na – Zde nìk
z Ronšperka? Byl bratrem nechvalnì proslulého Volfa Dobrohosta, který byl pánem
na Horšovském Týnì od roku 1506 do roku
1542. A ještì k onomu roku 1328 – Markéta
Lucemburská se narodila Elišce Pøemyslovnì v roce 1313 a zemøela roku 1341. Její
matka Eliška pak dožívala právì u ní v Bavorsku a zde zemøela v roce 1330. Bìhem
dvaceti letého manželství porodila Janovi
celkem 7 dìtí, Karel IV. (1316 – 1378) byl
jejím prvním synem a tøetím dítìtem.
Marie Špaèková

***
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KULTURNÍ PØEHLED
11. dubna 2008

PRODLOUŽENÁ
Základního taneèního kurzu
na téma: „Na divokém západì“
sál hotelu Šumava Horšovský Týn
od 19.00 do 24.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn
Vstup pro návštìvníky pouze
ve spoleèenském obleèení!
23. - 27. dubna 2008

VÝSTAVA MYSLIVECKÝCH
TROFEJÍ
hotel Šumava Horšovský Týn
Poøádá: Okresní myslivecký spolek
Domažlice

kvìten 2008
Regionální pøehlídka ochotnických divadel

"DIVADELNÍ MÁJ"
2. 5. 2008 - "POSTEL PRO ANDÌLA"
Divadelní spoleènost
PODIVIDLO AŽ AŽ z Aše,
od 20.00 hodin
4. 5. 2008 - „HRÁTKY S ÈERTEM“
Divadelní studio D 3 Karlovy Vary,
od 16.00 hodin
8. 5. 2008 "DÙM NA NEBESÍCH"
Divadelní soubor Pobìžovice,
od 20.00 hodin
16. 5. 2008 "LHÁØKA"
Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn,
od 20.00 hodin
kinosál Horšovský Týn
poøádá: MKZ Horšovský Týn

26. dubna 2008
DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ
Marc Camoletti

14. kvìtna 2008
Umìlecká agentura Petra Kubce uvádí
hudebnì komponovaný poøad

„CELTIC ROSE“
pro žáky 4. – 7. tøíd ZŠ
kinosál Horšovský Týn
V tomto poøadu Vám pøiblížíme moudré
zvyky a zvláštnosti keltské kultury. Málokdo
ví, že Keltové mìli jen jednu manželku a jako
první vytvoøili i domovy seniorù. Podíváme
se do kelt ské ku chynì a povíme
si o keltských svátcích a sym bo lech.
Zajímavé vyprávìní zpestøí nádherné keltské
melodie. Keltové se rádi veselili, jedli, pili
a tanèili. Pøejeme Vám, aby jste se pøi tomto
poøadu bavili tak, jako to umìli staøí Keltové.
21. kvìtna 2008
Divadlo AHA Praha uvádí veselou hudební
pohádku na motivy známé dìtské knížky
od spisovatele Josefa Èapka

„A DO PYŽAM!“
Brilantní komedie, která si neklade jiný
cíl, než pobavit diváka. Kultivovanì oživuje
neselhávající principy francouzské bulvární
frašky. Autor má mimoøádný cit pro vtip, situaèní a slovní komiku. Umí vytvoøit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného druhu pikantérie.
Hrají:
Jiøí Langmajer, David Suchaøípa,
Kateøina Brožová / Kamila Špráchalová,
Kateøina Hrachovcová - Herèíková /
Nela Boudová, Eva Èížkovská,
Martin Hruška / Zdenìk Vencl
kinosál Horšovský Týn, od 20.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn

Poøady pro školy

„O PEJSKOVI A KOÈIÈCE“
pro žáky mateøských škol, 1. – 3. tøíd ZŠ
kinosál Horšovský Týn

23. kvìtna 2008

ZÁVÌREÈNÝ PLES
Základního taneèního kurzu
Hraje: Klatovská kapela
pod vedením Radka Mimochodka
sál hotelu Šumava Horšovský Týn
od 20.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn
Vstup pouze ve spoleèenském obleèení!
30. kvìtna 2008

Veselá vyprávìní o dvou nerozluèných
kamarádech, pejskovi a koèièce, jak spolu
myli podlahu, jak pekli dort nebo o tom, jak
si pej sek roz tr hl kalho ty a koèièka mu
je zašila deš•ovkou, si èítávali už prarodièe
dnešních dìtí. Au torùv las kavý hu mor,
kterým si bere na mušku drobné dìtské nectnosti, jeho vcítìní do dìtského myšlení
a krásný vroucný jazyk tvoøí tento pøíbìh
nesmrtelný.
20. kvìtna 2008
Divadlo AHA Praha uvádí slavnou
satirickou komedii od J. B. Moliéra
o náruživé závislosti na mamonu

MÌSTO SLAVÍ S DÌTMI
aneb písnièkové odpoledne s Majdou
úèinkuje: Magda Reifová, známá z poøadu
Èeské televize "Kouzelná školka"
kinosál Horšovský Týn, od 16.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn
25. dubna 2008

INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
DÌTEM
aneb ukázky záchranných
a bezpeènostních složek
areál koupalištì Podhájí u H. Týna
9.00 - 14.00 hodin
pro školy i širokou veøejnost
poøádá: MKZ Horšovský Týn,
Mìstská policie Horšovský Týn,
SDH Horšovský Týn
30. dubna - 7. kvìtna 2008

Pøedprodej a rezervace vstupenek:

VÝSTAVA
"ZEMÌ POD FUJIAMOU"

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

6. kvìtna 2008 se budou konat
ochutnávky japonských specialit
sály MKZ Horšovský Týn
poøádá: MKZ Horšovský Týn
a ZŠ a OŠ Horšovský Týn
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„LAKOMEC“
Pro žáky 8.- 9. tøíd ZŠ a støední školy
kinosál Horšovský Týn
Dìj této komedie je situován do Paøíže
roku 1670. Hlavními hrdiny jsou lakomý
boháè Harpagon a jeho 2 dìti Kleant a Eliška.
Kleant i Eliška jsou zamilovaní a oba vìdí,
že lakomý otec by s jejich sòatky nesouhlasil,
proto musí své city skrývat. Když se však
Harpagon Kleantovi svìøí, že si chce vzít
za ženu Marianu - dívku, kterou Kleant miluje a Kleanta chce oženit s bohatou vdovou
zaène konflikt mezi otcem a synem a boj
o Marianu. Eliška je také neš•astná, protože
miluje správce Valéra, ale otec ji chce provdat ještì ten veèer za bohatého Anselma.

Mìstské kulturní zaøízení
nám. Republiky 105, H. Týn
tel: 379 422 247, fax: 379 423 445
***
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FILMOVÉ TIPY
NEJKRÁSNÌJŠÍ HÁDANKA - 5. a 6. dubna 2008, od 17.00 a 19.30 hodin
Matìj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháè však jejich lásce
nepøeje, pøedstavuje si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matìj bílou holubièku
a ta jemu i Majdalence za odmìnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumìjí øeèi ptákù.
A dobøe slyší, jak ko hout
pøedpoví, že jednou bude sedlák
vítat Matìje jako Majdalenèina
ženicha.
Zatím se ale mladík ocit ne
v nemilosti, sedlák ho vyžene
a Matìj se tak do sta ne až
na královský hrad, kde probíhá
velká soutìž o ruku princezny
Roz marýny. Kdo uhod ne tøi
hádanky, stane se jejím ženichem.
Matìj je chytrá hlava, hádanky
má rád a prin cezni ny úko ly
pro nìj jsou hraèka. O svatbu
s princeznou však nestojí, jeho
srd ce patøí Majda len ce. Král
si chytrého mladíka oblíbí, ale generálovi, dvorní dámì a hofmistrovi je Matìj trnem v oku,
zvláštì, když se spøátelí se stateèným a poctivým vojákem Ondrou, tajnì zamilovaným
do princezny Rozmarýnky. Pøi své další cestì padne Matìj do rukou loupežnického velitele
Madlafouse, který jej nutí pomáhat mu v loupežnickém øemesle. Matìj však ukradené zlato
rozdá chudým a Madlafous jej nechá zajmout královskými vojáky. Generál, hofmistr a dvorní
dáma se koneènì doèkali své pomsty. S pomocí Madlafouse vymyslí lest, aby se šikovného
chlapce zbavili navždy. A loupežník k tomu nádavkem získá i princezninu ruku. Matìj má však
pro strach udìláno a s pomocí kamaráda Ondry odhalí všechny nástrahy. Princezna nakonec
pochopí, kdo ji má opravdu rád a díky tomu rozluští i tu „nejkrásnìjší hádanku“. Ale Matìje
ještì èeká cesta za milovanou Majdalenkou .

O ŽIVOT - 12. a 13. dubna 2008, od 19.30 hodin
Mi chal
(Voj ta
Ko tek)
se zúèastní oslavy na lesní chatì.
Øízením osudu zbude po skonèení
oslavy na chatì sám s dívkou
Zitou (Dorota Nvotová), kterou
vidí prvnì v životì. I když není
zrov na je ho typ, pod vli vem
výjimeèných okol ností s ní
prožije vášni vou noc. Vli vem
lapálie, která se jim stane jsou nuceni spìchat zpìt do mìsta. Náhle
jde sice „o život“, ale ponìkud
jiným zpùsobem a obrácenì, než
jsme zvyklí. Z chaty uprostøed
lesù se vydávají ještì v no ci
na cestu, aby vše vyøešili. Do cesty se jim v jako v každé správné
road-movie staví neèekané pøekážky a všechno se komplikuje víc než z poèátku èekali, takže
je tu dost dramatických situací pro to, aby se Michal se Zitou postupnì o sobì dovìdìli víc
a zjistili, co všechno mají spoleèného. Jejich cestu navíc doprovází záhadná bytost (Robert
Nebøenský) a postava (Bob Klepl), kterou mùžeme oznaèit jako duch zemøelého. Všechny
postavy se v prùbìhu filmu navíc rùznì propojují a vše spìje k pøekvapivému rozuzlení...

Slavnostní zakonèení
taneèního kurzu pro dospìlé
Slavnostní za konèení ta neèního kurzu
pro dospìlé probìhlo dne 29. února 2008.
Pøi této pøíležitosti pøichystali žáci SOŠ
a SOU Horšovský Týn nádhernì vypadající
i chu•ovì vynikající raut v sále Mìstského
kulturního zaøízení Horšovský Týn.
Ta neèním kur zem prováze li manželé
Cíchovi z taneèní školy Dance Stod.
Petra Hofmeisterová

KDYŽ KOÈKY
NEJSOU DOMA
Typický anglický humor ovládl všechny
pøítomné v kinosále Horšovského Týna,
a to prostøednictvím skvìlého divadelního
pøedstavení s názvem: „Když koèky nejsou
doma“. Tento poutavý pøíbìh jste mohli
shlédnout v pondìlí, 17. bøezna 2008. Jako
hlavní úèinkující se pøedstavilo Docela velké
divadlo Litvínov a Divadlo U Hasièù Praha.
Svùj ta lent zde pøed ved li známí her ci
a hereèky, z nichž stojí jistì za zmínku Lukáš
Vaculík èi Roman Štolpa, Hana Sršòová
èi Dana Révaiová.
Diváky vtáhla do dìje vynikající anglická
komedie o tom, jaké nástrahy mohou potkat
dva švagry poté, co jejich manželky – sestry
odjíždìjí na spo leènou do vo le nou
a je nechávají napospas v Londýnì. Dìj plný
zvratù, humoru a dobrodružství mistrnì naznaèil, jak nám i malé „šlápnutí vedle“ mùže
zmìnit celý život nebo ohrozit celou další
existenci.
Petra Hofmeisterová

VELIKONOÈNÍ KONCERT
K oslavám pøíchodu tolik oèekávaného
jara, kdy se pøíroda opìt probouzí do své
krásy, bezesporu patøí Velikonoce. Datum
le tošních Ve li ko noc pøipa dl na nedìli
po prvním jarním úplòku a to na 23. bøezna
2008.
Mìstské kulturní zaøízení pro Vás tradiènì
jako každý rok pøipravilo Velikonoèní koncert , který se uskuteènil dne 15. bøezna 2008
a to v kostele sv. Petra a Pavla.
Pøi vstupu do kostela vìnovali pøíchozí
dob ro volné vstupné a tiše se usa zo va li
do lavic. Úderem 17.00 hodiny se zaèaly nést
ztichlým kos te lem hla sy hlavního úèinkujícího – Pìveckého sbo ru Èer cho van
z Domažlic. Sólistu zde pøedstavil Pavel
Høebec (tenor) a nesmíme rovnìž opomenout dùležitou úlo hu di ri gen ta Mar ka
Vorlíèka. Prùvodním slovem provázel

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
- 26. dubna 2008, od 17.00 hodin
a 27. dubna od 17.00 a 19.30 hodin
Jednoho dne pøi lovu kòourù pøijdou
Aste rix a Obe lix náho dou na øímské
cvièištì, kde se pøipravuje øímský atlet
Gluteus Maximus (èes ky zna mená sval
na zadku) na Olympijské hry. Díky kouzelnému nápoji ho porazí ve všech disciplínách a znièí mu tak veškerou sebedùvìru.
Po návra tu do ves ni ce se roz hod nou,
že vyhrát olympiádu by nemusel být zrovna
špatný nápad a tak se vydají do Øíma, kde
je pøes pøekvapení Øekù a vztek Øímanù
zapíší jako atlety. A pak se naši pøátelé
dozvìdí, že kouzelný nápoj je na hrách
zakázaný...
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P. Pa vel Vo dièka. Ti, kdo pøišli i pøes
sluneèné poèasí, jistì ocenili tento postní
koncert sborové hudby a capellové duchovní
hudby rùzných slohových období. Celková
èástka, kterou zúèastnìní pøispìli na opravu
kostela, èinila 1318,- Kè.
Závìrem by chom nemìli zapomenout,
co se o Velikonocích zvìstuje, že život
zvítìzil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a hlavnì, láska
nad nenávistí.
Petra Hofmeisterová

VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA
S UKÁZKAMI
I le tos uspoøáda lo Mìstské kul turní
zaøízení prodejní Velikonoèní výstavu prací
žákù škol, jejíž zahájení probìhlo 17. bøezna
2008 úderem dvanácté hodiny v sále MKZ
Horšov ský Týn. Návštìvníci zde moh li
spatøit ukázky prací žákù z Výchovného
ústa vu a dìtského do mo va se ško lou
v Hostouni, ZŠ a OŠ Horšovský Týn, Praktic ké ško ly jed no le té Hor šov ský Týn,
Dìtského domova Staòkov, Rodinné buòky
Horšovský Týn a také ze Soukromé základní
školy Adélka. Nechybìla zde ani ochutnávka
velikonoèní nádivky a drobného peèiva.
Velkou inspirací nejen pro dìti byla ukázka
pletení pomlázek a také zdobení vajíèek
pomocí rùzných technik.
Až do soboty 22. bøezna 2008, bylo možno
v sále MKZ shlédnout hlavní atributy Velikonoc, které jsou prvním náde chem ja ra
a ozdobou našich domácností a nemìly
by proto nikde chybìt, už pro své pozitivní
naladìní každého z nás.
Petra Hofmeisterová

Myslivecká výstava v Horšovském Týnì
VÝSTAVA TROFEJÍ
Výstava bývá vy vrcholením takzvané
chovatelské pøehlídky trofejí. V našem pøípadì mìsta s rozšíøenou pùsobností Horšovský
Týn a Domažlice pøibližnì mìsíc pøed plánovanou chovatelskou pøehlídkou, vydají
rozhodnutí o jejím konání. Na návrh Myslivecké komise pøi OMS Domažlice, ustanoví
hodnotitelskou komisi. Komise je devítièlenná. Okresní myslivecký spolek Domažlice
pak bý vá po vì øen orga ni za cí pøe hlíd ky
a následné výstavy. Na hodnocení trofejí
se finanènì podílí obì mìsta Domažlice
a Horšovský Týn. Výstava pak bývá dobrovolnou akcí myslivecké komise. Mìsta našemu spolku zajistí prostory pro tuto akci, nebo
platí pøípadné výlohy. Za toto je jim tøeba
podìkovat. Na našem okrese je pøibližnì 63
sdružení, které letos budou pøedkládat trofeje
za rok 2007. Pro zajímavost, je jich asi 1100
ks. Trofejemi se myslí rohy, parohy, parùžky
rohaté a parohaté zvìøe vèetnì lebky a dále
zbranì prasete divokého, lebky + kùže nìkterých šelem. Hodnocení probíhá první dva
dny 21. - 22. 4. 2008. Samotná výstava
je pak od 23. do 27. 4. 2008. Stalo se již
tradicí støídání výstavy ve mìstech Domažlice, Horšovský Týn a Pobìžovice.V letošním
roce se hostitelství ujal Horšovský Týn a výstava bude v prostorách Hotelu Šumava.
V sobotu 26. 4. 2008 pro bìhne nìkolik

doprovodných akcí pøi výstavì. Na první
mís to pa t øí vy stou pe ní tru ba èù OMS
Domažlice, kteøí budou troubit bìhem celého
dne. Od 13.00 ho din chys tá me ma lou
pøednášku pana Havránka o tetøevovitých
s ukáz kou fil mu o oce lo vých bro cích.
Od 14.00 hodin bude ukázka vábení zvìøe
panem Svobodou, která probìhla na loòské
výstavì a setkala se s velkým ohlasem.

RECITAÈNÍ SOUTÌŽ
Dne 5. bøezna 2008 probìhlo Okresní kolo
dìtských recitátorù v sále Mìstského kulturního zaøízení Horšovský Týn. Soutìže
se zúèastnilo celkem 50 dìtí, které byly
rozèlenìny do 4 kategorií.
Po pøedstavení interpretací a pøednesù
vybraných textù všemi soutìžícími, nastalo
peè li vé, ale jis tì i ná roè né po sou ze ní
a násled né vy brá ní ví tì zù pøí tom ný mi
porotci s tìmito výsledky:
Ví tì zem a zá ro veò i po stu pu jí cím,
v soutìžní kategorii è. 1 se stali: Jakub
Schenk a Veronika Schejbalová. Náhradnicí se stala Petra Neubauerová. Ve druhé
kategorii zvítìzili: Adéla Brožová a Tomáš
Fejtek. Náhradnicí se stala Kateøina Kroová.
Tøetí kategorie pøinesla tyto vítìze: Anežku
Bed ná øo vou a Štì pán ku Fal la do vou.
Náhradni cí se sta la Ka te øi na Ko zi nová.
V poslední, a to ètvrté kategorii, zvítìzily:
An na Be hen ská a Te re za Pai da ro vá.
Náhradnicí se stala Štìpánka Šustrová.
Texty pro svùj pøednes si dìti vìtšinou
vybíraly z oblasti prózy i poezie a to od známých autorù, jakými jsou Žáèek èi Macourek. Star ší a zku še nìj ší dì ti sa ha ly
pro obtížnìjší texty, napø. od Rudolfa Tìsnohlídka èi Marka Twaina (Dobrodružství
Toma Sawyera). Všichni mladí recitátoøi
obdrželi za svoji odvahu a pøednes diplom,
spolu s roztomilým dáreèkem. Ti, kteøí zvítìzili, postupují do Krajského kola v Plzni.
Gratulujeme a pøejeme hodnì štìstí v dalších
kolech.
Petra Hofmeisterová
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OKÉNKO PS
STOPAØI
Stopaøi navštívili Ledovou Prahu
První únorový víkend, dobu pololetních
prázdnin, strávili Stopaøi na tradièní Ledové
Praze poøádané Nadací Dìtem 3.tisíciletí
a organizací Pionýr. Díky množství spolupracujících organizací mìli dìti ze základních
škol, dìtských do movù, domù mládeže
a dalších zájmových spolkù v tento víkend
možnost, za snížené nebo nulové vstupné,
navštívit øadu pražských památek, muzeí,
turistických atrakcí i kulturních pøedstavení.
Tento rok otevøel dìtem Ledové Prahy své
brány napøíklad Pražský hrad, Národní muzeum s celou škálou svých expozic po celé
Praze, muzea miniatur, voskových figurín,
vojenské èi židovské muzeum, ale také Botanická zahrada èi Planetárium. Stopaøi v první
den shlédli pøekrásnou výstavu Moøský svìt.
Všem se nám tajil dech pøi pohledu na tisíce
ryb a dalších živoèichù podivuhodných tvarù
a barev v autentických akváriích plných
korálù a sasanek. Zbytek odpoledne jsme
si užili na bobové dráze na Proseku. Nejodvážnìjší z nás se øítili nerezovou dráhou
rychlostí vyšší než 50 km/h, ale strach nemuseli mít ani ti nejmenší, kteøí dráhu sjíždìli
vyhlídkovým tempem. Na druhý den jsme
se trochu vzdìlávali v Národním muzeu, kde
dìti nejvíce okouzlila výstava Stopy lidí,
která se vìnovala lidské noze jednak jako
nástro ji, ale také ob raznì stopám lidí
od pravìku po souèasnost, od hlubin oceánù
po jeho stopy na Mìsíci. Posilnìni obìdem
jsme si prošli Havelskou tržnici, Náprstkovo
mu ze um, Mu ze um vos kových fi gurín
a v podveèer vyjeli na Petøínskou rozhlednu,
kde se èást z nás pokochala výhledem na Prahu a èást navštívila Zrcadlovou síò.
V ne dì li nám ne zbý va lo nic ji né ho,
než po sobì uklidit prostory školy, kde jsme
mìli svoje útoèištì a vyrazit na cestu zpátky
do Horšovského Týna. Dìkujeme poøadatelùm za skvìle zorganizovanou akci a podaøený víkend. Už teï se tìšíme na další roèník.
Jitka Straková

Týmy GO-GA v pøedešlém mìsíci
17. 2. až 17. 3. 2008
Muži
17. 2. 2008 sehráli naši muži další zápas
v oficielní soutìži ÈFBU, kdy v domažlické
sportovní hale zmìøili síly s týmem Diablo
Aš.Tento tým patøí mezi ty silnìjší v soutìži
a proto naše vítìzství 3:2 potìšilo i poèetnou
skupinu fanouškù na tribunì.
23. 2. 2008 hráli muži dopoledne dva zápasy BLMF v Nezvìsticích a poté se rychle
pøesouvali do Domažlic, kde náš tým èekaly
odehrát 3 zápasy chodské ligy. Jelikož byla
ješ tì do ce la vy so ká na dì je po stou pit
do play-off chod ské li gy, snažili jsme
se na tato utkání dostat co nejvíce hráèù
ze základní sestavy pro ÈFBU a BLMF.
Po vítìzství v Nezvìsticích 9:8 nad SKN
Plzeò a remíze 2:2 s FBC Košutka Plzeò
se muži rychle pøesunuli do Domažlic, naštìstí se již nemuseli zdržovat pøevlékáním
do dresù a doplnìni o nìkteré èerstvé síly porazili v prvním utkání Postøekov 5:2. Ve druhém podlehli Tlumaèovu 0:5 a ve tøetím 2:4
Koutu.
1. 3. a 2. 3. 2008 nás èekal v sobotu jeden
zápas CFBU ve Stochovì a v nedìli 2 zápasy
v Chebu. Ze Stochova jsme se pøesunuli rovnou do Chebu, kde jsme pøespali na ubytovnì
nedaleko sportovní haly, tím jsme pøedešli
brzkému nedìlnímu vstávání a odjezdu ráno
pøed 6.00 hodinou z Horšovského Týna.
V sobotním zápase proti Cobøe Radnice
jsme si od první tøetiny drželi jednogólový
náskok a zaslouženì jsme vyhráli 3:2. V nedìli nás v prvním zápase èekal Hurican
Karlovy Vary. Do tøetí tøetiny jsme nastupovali s náskokem dvou gólù, ale pak jsem udìlali nìkolik chyb a pøed koncem zápasu jsme
rázem prohrávali o jeden. V poslední minutì
jsme dali všechny síly do útoku a soupeø nás
potrestal dalším gólem Fbc GO-GO Horšovský Týn – Hu ri can Kar lo vy Va ry 3:5.
Ve tøetím zápase nás èekal Sokol Sokolov,
kterému jsme podlehli 1:4.
8. 4. 2008 èekalo muže poslední kolo chodské ligy. Pokud bychom chtìli postoupit
do play-off potøebovali jsme
bo dy ze všech tøí zá pa sù.
Po výhøe nad Lucky 4:3 a 3:2
nad Jiskrou Domažlice už staèilo jen porazit znova Jiskru
a bylo by play-off v kapse.
GO-GO se v tomto posledním
zá pa se ujalo ve de ní gó lem
z hole Míry Kopeckého, ale
záhy rozhodèí zjistili, že jsme
ho zapomnìli napsat do zápisu
o utkání. Tento hráè dostal èerve nou kar tu - vy lou èe ní
do konce utkání + 5-ti minuto-
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vý trest. V této pøesilovce Jiskra zápas
srovnala a GO-GO prohrálo 1:3.
16. 4. 2008 pøedposlední kolo BLMF.
V tomto kole GO-GO porazilo tým FB Radobytèice 7:2 a uhrálo remízu s Granitem Plzeò
1:1. Tím si zajistilo první místo ve 2. lize
BLMF a pøímý postup do 1. ligy BLMF.
Dívky
Naše holky vyrazily 23. 2. 2008 do Plznì
na další kolo BLMF. Zde odehrály 4 zápasy.
Milým pøekvapením byla urèitì remíza 2:2
s Notorfloricem B. V dalších zápasech podlehly naše dívky ženám z TJ Sokol Skvròany
0:3, z FBC Dino Plzeò 0:5 a z SK Notorfloric
Plzeò A 3:5.
9. 3. 2008 ode hrá ly 3 zá pa sy v na ší
žákovské regionální lize. Kdy podlehly Staòkovu 0:4 a 1:3 a Chotìšovu 1:4.
Starší žáci
24. 2. 2008 porazili v RŽFL Vejprnice 4:2
a Blížejov 9:6. Tímto se tento den posunuli
na 6. místo, které zaruèuje postup do play-off
této soutìže.
16. 3. 2008 se klukùm podaøilo porazit
Chotìšov 5:4 a pak v tìžkém utkání ještì
po samostatných nájezdech Staòkov 7:6. Tím
se posunuli na prùbìžné 5-té místo v tabulce.
Což by snad již mìlo staèit na koneèné dobré
umístìní a možnost zahrát si play-off této
soutìže, jejíž všechna kola se hrají u nás
v Horšovském Týnì.
Pøípravka
Naši nejmenší se opìt zapojili do bojù
v lize mlad ších žákù. Kde ve 3. ko le
9. 3. 2008 porazili Blížejov 3:2 a poté podlehli Chotìšovu 0:3.
11. 3. 2008 odehráli pøátelské utkání s pøípravkou Jiskry Domažlic, kterou porazili
12:1.
Nyní se poctivì pøipravují na svá premiérová utkání v soutìži pøípravek pod hlavièkou ÈFBU.
Za GO-GO Horšovský Týn
Karel Hencl
Veèer na ubytovnì z 1. na 2. 3. 2008 relaxovali muži pøi spoleèenských hrách

Èást pøípravky GO-GO pøi jednom z pøátelských utkání
v Domažlicích
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Florbalový duben
Celkem 21 zápasù èeká družstva FbC
Go-Go Horšovský Týn v mìsíci dubnu.
Muži
Muži již ukonèili pùsobení v Chodské florbalové lize, kdy jim postup utekl o pouhé dva
bo dy a po základní èásti se umísti li
na 9. místì. Dále však zbývá odehrát ještì
4 utkání 2. ligy divize A Bohemia ligy
malého florbalu (BLMF), kde muži Go-Ga
drží první pøíèku a k jis totì po stu pu
do 1. BLMF staèí získat ze zbývajících
utkání jediný bod. V Lize mužù Plzeòského
a Karlovarského kraje poøádané pod hlavièkou Èeské Florbalové Unie (ÈFbU) zbývá
odehrát ještì dvì utkání na námi poøádaném
tur na jovém dni v Do mažlicích. Zve me
všech ny pøízniv ce flor ba lu na ta to dvì
utkání, která rozhodnou o celkovém umístìní
mužù v závìreèné tabulce.
BLMF – 12. 4. – soupeøi:Red Wings
Tøemošná, STS Chvojkovice Brod, Diablos,
FbK Inet Home Starý Pl ze nec (zaèátky
a místo utkání nejsou dosud známy)
ÈFbU – 20. 4. SH TJ Jiskra Domažlice –
9:10 1. FbC Toužim, 11:30 FLK TJ Slavoj
Tachov
Starší žáci
Po 6. kole naši starší žáci pøedstihli v tabulce Regionální žákovské florbalové ligy
(RŽFL) své kategorie družstvo Staòkova

VODÁCI

a posunuli se na páté místo se stejným bodovým ziskem jako ètvrtý Chotìšov, který
má však o dvì ode hraná utkání ménì
a výraznì lepší skóre. Zajistili si tak jistotu
play-off, do kterého po stu pují družstva
na 1. - 6. místì po základní èásti.
1. a 2. družstvo postupuje pøímo do semifinále, družstva na 3. - 6. místì sehrají
ètvrtfinálovou skupinu o zbylá dvì postupová místa do semifinále. Naši starší žáci
si te dy o po stup do se mi finále za hrají
se Staòkovem a dvìma družstvy z tria Zbùch,
Nýøany, Chotìšov. O jejich soupeøích se rozhod ne v záve reèném 7. ko le RŽFL,
ve kterém je èekají první a tøetí tým soutìže.
RŽFL st. žáci – 13. 4. SH SOŠ a SOU
Horšovský Týn: soupeøi – 9:00 Tluèná, 14:00
Nýøany
Dívky
Dìvèata budou mít, podobnì jako muži,
v dubnu hodnì napilno. Nejprve odehrají dvì
utkání na domácím høišti v rámci RŽFL
dívek, o 14 dní pozdìji pak zajíždìjí
na 3 utkání BLMF dívek, které odehrají
v rámci 4. turnajového dne v hale Sokola
Skvròany v Plzni. Aèkoli jsou našim dívkám
soupeøkami èasto mnohem starší a „vyhranìjší“ hráèky, našim dìvèatùm se již povedlo získat jeden bod v BLMF a tøi body
v RŽFL. Pøijïte je podpoøit na jejich domácí
utkání v Horšovském Týnì a pomozte nám
vytvoøit pro nì opravdu domácí prostøedí.

RŽFL dívky – 6. 4. SOŠ a SOU Horšovský
Týn: sou peøi – 10:00 Staòkov, 12:40
Chotìšov (pøátelské utkání)
BLMF dívky – 19. 4. SH Sokol Skvròany –
sou peøky: Ko te rov La dies, ZŠ Staòkov,
Nezvìstice
Mladší žáci (pøípravka)
Družstvo mladších žákù, které se skládá
zejména z hráèù nižších vìkových kategorií,
se v dub nu na domácím høišti bo hužel
nepøedstaví. Pøedstaví se však na dvou turnajích Ligy pøípravek poøádané v pražských
Kunraticích. Pøípravka se tak stane druhým
družstvem, které bude reprezentovat náš klub
v soutìžích ÈFbU. Bu dou hrát pro ti
družstvùm z klubù zvuèných florbalových
jmen ja ko jsou Ta t ran Støešovi ce ne bo
Akcent Sparta Praha. Zároveò to budou první
utkání, která naše pøípravka odehraje mimo
hranice okresu. V RŽFL ml. žákù nastoupí
k dalším utkáním až v kvìtnu.
ÈFbU – 6. 4. a 26. 4. – Praha - Kunratice
Více informací na klubových stránkách:
fbcgo-go.net, stránkách ÈFbU www.cfbu.cz
(re gi o ny/pl zeòský a kar lo var ský/Li ga
mužù), stránkách BLMF: www.blmf.wz.cz,
stránkách BLMF dívek: www.blmfd.wz.cz a
stránkách RŽFL: zakovskaliga.fbcgo-go.net
Za FbC Go-Go Horšovský Týn
Michal Kokeš

Vodácké zimní soustøedìní v Nových Hamrech
V období jarních prázdnin se naše vodácká parta vydala za snìhem do Krušných hor.
Malá obec Nové Hamry a v ní hotel Schwarz - to byl náš cíl.
Jaké však bylo naše pøekvapení, když jsme pøijeli na místo a zjistili jsme, že i v této horské
oblasti se vyskytují jen ojedinìlé zbytky snìhu. Za lepšími lyžaøskými podmínkami jsme tedy
museli každodennì vyrážet nìkam dál. Nìkteøí jezdili na nedaleký Pernink a ti nároènìjší
až na vzdálenìjší Klínovec. Tady bylo snìhu dostatek, a tak naše lyže a snowboardy nezahálely. Ale nebylo to jen lyžování, co nás celý týden zamìstnávalo. V hotelu na nás èekal napøíklad
pingpongový stùl, bazén a sauna. Také jsme mìli možnost vyzkoušet víøivou vanu. Skvìlá
strava a pøíjemné ubytování umocnily náš dobrý pocit z tohoto pobytu. A tak, i když se v naší
výpravì stalo nìkolik nehod (zlomená Davidova ruka, 40-ti minutový nedobrovolný pobyt
na lanovce, nucené pøedèasné odjezdy nìkolika úèastníkù), jsme byli s tìmito prázdninami
spokojeni.
Takže pøíští rok jedeme zase - tedy pokud bude alespoò nìjaký sníh.
Ahoj Vodáci
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TEPELNÁ ÈERPADLA
OTÁZKY A ODPOVÌDI
Tepelná èerpadla jsou v souèasné dobì
nejrychleji se rozvíjejícím zdrojem tepla pro
rodinné domy. Shrnuli jsme tøi nejèastìjší
otázky, na které se zájemci o tepelné èerpadlo ptají.
Opravdu tepelná èerpadla fungují? Není
to nìjaká nová a nevyzkoušená vìc ?
„Tepelná èerpadla fungují. A to dokonce
tak dobøe, že napøíklad ve Švýcarsku je touto
tech no lo gií vytápìno 60 % nových rodinných domù a ve Švédsku dokonce více
než 90 % ! Ale i v Èeské republice se tepelným èerpadlùm skvìle daøí. Do konce
roku 2007 bylo u nás instalováno pøes 13
000 te pelných èerpadel všech znaèek a
v souèasné dobì je tepelným èerpadlem vybavena každá desátá novostavba. Nejzkušenìjší firmy jako je IVT u nás instalují tepelná èerpadla již 17 let a patøí po odborné
stránce k evropské špièce.
Moderní tepelné èerpadlo dokáže bez problému vytopit celý dùm samo. Z dùvodù
ekonomických a technických se tepelná èerpadla obvykle nenavrhují na plný výkon, ale
nìkde v rozmezí od 70 do 80 % potøebného
výkonu. Zbytek energie pro vytápìní dodá
jiný zdroj tep la, nejèastìji elektrokotel.
Poøízení menšího tepelného èerpadla je totiž
levnìjší a zvýšení spotøeby elektøiny je velice malé. Navíc moderní tepelná èerpadla
dokáží ohøát vodu až na 65 EC, takže není
problém vytápìt prakticky jakýkoliv dùm.“
Cena za poøízení tepelného èerpadla je
moc vysoká. Mùže se èerpadlo vùbec nìkdy
zaplatit ?

„Tepelné èerpadlo se mùže zdát v porovnání s cenou plynového kotle drahé. Pokud ovšem k cenì ply nového kotle dopoèítáme všechny ostatní náklady nutné pro
to, aby mohl kotel fungovat (regulace, bojler, komín nebo odkouøení, pøípojka a rozvody plynu) cena za instalaci plynového kotle
výraznì naroste. Pøi porovnání investice do
èerpadla a plynového topení se také èasto zapomíná, že pøivedení plynu k pozemku stojí
nemalé peníze. Tato položka je obvykle rozpuštìna v cenì pozemku, který je díky zavedení plynu dražší o nìkolik desítek tisíc korun než stejnì kva litní po ze mek bez
zavedeného plynu. Pøi peèlivém srovnání
cen vyjde rozdíl mezi poøízením tepelného
èerpadla a plynového vytápìní pøibližnì jen
na 200 až 250 tisíc korun. Tyto peníze se ale
majiteli èerpadla velmi rychle vrátí v podobì
uspoøených provozních nákladù domu.
Z èistì ekonomického pohledu je investice do te pelného èer pa dla mi moøádnì
výhodná a pøináší èistý zisk z investované
èástky 7 až 11 % roènì. Kde jinde Vám investovaných 250 000 Kè pøinese èistý roèní
výnos 20 až 25 tisíc korun? Díky takto vysokému úroèení se vyplatí i poøízení tepelného èerpadla na hypotéku. Každé zdražení plynu a elektøiny zvyšuje ušetøenou
èástku a tím zvyšuje i výnos z investovaných
penìz.
Je lepší èerpadlo vzduchové nebo zemní ?
„Volba typu tepelného èerpadla je èasto
dána podmínka mi v místì in sta la ce,
napøíklad ve li kostí po zem ku ne bo nadmoøskou výškou. Naše dlouholeté zkušenosti nám ukázaly, že pro bìžný rodinný dùm
je bez kon ku renènì nej lepší systém
zemì/voda s odbìrem tepla z plošného ko-

lektoru zakopaného v zahradì. Pokud má
dùm malý pozemek, nebo je obtížné provést
výkopy, pak samozøejmì doporuèujeme vrt
nebo systém vzduch/voda. Hodnì dodavatelù te pelných èer pa del dnes pre fe ru je
systém vzduch/voda s tím, že je to investiènì
ménì nákladné, protože odpadají zemní
práce. Naše zkušenost z mnoha rùzných instalací èerpadel ale øíká, že kvalitní vzduchové èer pa dlo je in ves tiènì stejnì
nákladné jako èerpadlo se zemním kolektorem. Èerpadla se zemním kolektorem mají
ale pøi stejné cenì navíc i nižší provozní
náklady, výraznì delší životnost a úplnì odpadají problémy s hluèností venkovního dílu
vzduchového èerpadla. Obava, že kolektor
tepelného èerpadla bude ovlivòovat vegetaci
v zahradì je zcela zbyteèná. Pokud je kolektor v zahradì správnì spoèítán a proveden,
tak zahradu nijak neovlivòuje.“
Co je dùležité vìdìt o te pelných
èerpadlech?
1. Kvalitní tepelné èerpadlo dokáže ušetøit
45 až 55 % celkových nákladù na provoz rodinného domu. To pøedstavuje u bìžných rodinných domù 18 až 35 tisíc korun za rok.
2. Cena za poøízení tepelného èerpadla u
rodinných domù je jen o 200 až 250 tisíc korun vyšší než za poøízení ply nového
vytápìní.
3. Pokud uvažujete o èerpadle, raïte se
pou ze s lid mi kteøí te pelné èer pa dlo
používají a rady „rádoby odborníkù“ kteøí
vidìli te pelné èer pa dlo z ry chlíku
neposlouchejte.
Ing. Miroslav Kuèera
regionální manažer
Tepelná èerpadla IVT s.r.o.
www.cerpadla-ivt.cz

Mìstské kulturní zaøízení H. Týn, Mìstská policie H. Týn a Sbor dobrovolných hasièù H. Týn poøádají

I N TE G R OVAN Ý Z Á C H R AN N Ý S YS TÉ M D Ì TE M
aneb ukázky záchranných a bezpeènostních složek
25. 4. 2008, 9.00 - 14.00 hodin, areál koupalištì Podhájí u H. Týna
STANOVIŠTÌ:
vrtulník W-3A SOKOL, hasièská plošina a slaòování, zásahová technika a vozy,
vybavení a výstroj, balistika, dopravní policie, preventivnì informaèní skupina,
sebeobrana, laserová støelnice, psovodi a chovná stanice, první pomoc, zdravovìda,
vodní záchranáøi, potápìèi, horská služba, hasièi, vodáci, lanové dráhy a horolezecká stìna
UKÁZKY:
instalace norné stìny, pøedvedení motorových èlunù
9.30 a 10.30 hodin - slaòování z hasièské plošiny (30 m), sebeobrana
11.00 hodin - výcvik služebních psù - zadržení pachatele a poslušnost,
záchrana osob z vodní hladiny pomocí vrtulníku, nasazení BAMBI vaku
13.00 hodin - závìreèná ukázka vrtulníku
Programu se úèastní: Policie ÈR - Okresní øeditelství Domažlice, Obvodní oddìlení H. Týn, Dopravní inspektorát Domažlice,
Jednotka správy západoèeského kraje Plzeò, VÚ Línì, Hasièské záchranné sbory Plzeòského kraje Domažlice a Staòkov,
Sbor dobrovolných hasièù H. Týn, Záchranná a dopravní zdravotnická služba Domažlice, Horská služba ÈÈK,
Vodní záchranná služba ÈÈK, Chovná stanice Domažlice, Horolezci Praha, Kroužek zdravovìdy pøi ZŠ H. Týn, Vodácký oddíl "7".
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