Èíslo: 1

Roèník: 2008

Cena: 5 ,– Kè

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn
Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních
služeb je na svìtì * Spoleèenská rubrika * Zápisy do 1. tøíd se blíží * Studenti besedovali o lidické tragédii*
Z uplynulých akcí * Kulturní pozvánky * Taneèní pro dospìlé zaèínají tento mìsíc * Hasièi cvièili v kinì * Ze sportu *

Aktuálnì
TØÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2008
Slavnostní zahájení
je 4. ledna 2008
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla
Mší svatou a rozesláním.
SLOVO STAROSTY
NÁVŠTÌVA PREZIDENTA
ÈESKÉ REPUBLIKY
Vážení spoluobèané,
naše mìsto poctí svojí návštìvou
pan prezident Václav Klaus.

Návštìva by se mìla
uskuteènit 15. ledna 2008
v 16.00 hodin.
Pøijdte všichni, pan prezident má zájem
besedovat s obèany a rád odpoví na Vaše
otázky. Pøesný program návštìvy pana prezidenta bude ještì upøesnìn. Vše se bude zøejmì ode hrá vat na ná mìs tí Re pub li ky
a na radnici.
Ing. Josef Holeèek
starosta mìsta
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Z jednání radnice
RM na svých jednáních
ve dnech 21. 11. a 5. 12. 2007
Schválila:
• zakoupení odchytové smyèky na psy, vrhací sí• a odchytové rukavice jako nezbytnou
základní výbavu pro potøebu odchytu volnì
pobíhajících psù pro potøeby MP;
• cenovou nabídku na I. a II. etapu zpracování GENERELU vodovodu pro Horšovský
Týn. Nabídku pøedložil Vodohodpodáøský
podnik a.s., Plzeò s termíny dokonèení etap
k 30. 1. 2008 a 15. 3. 2008. Cena I. etapy èiní
cca 120 tis. Kè;
• aktualizaci „Pravidel pro uzavírání nájem ních smluv u ne by to vých prostor
ve vlastnictví mìsta“ vèetnì stanovení výše
nájemného s platností od 1. 1. 2008;
Odsouhlasila:
• zmìnu kalkulace ceny obìda ve školní jídelnì ZŠ Horšovský Týn s platností od 1. 1.
2008. Cena obìda s 5% DPH èiní 43,- Kè,
s 19% DPH 48,- Kè je odvozena od nákladù
na mzdy, sociální a zdravotní pojištìní, materiální a provozní náklady;
• proplacení èástky 7000,- Kè SDH Borovice za splnìní úkolù obsažených v Dohodì
o spolupráci mezi mìstem a SDH;

• o rozdìlení pøíspìvkù spoleèenským organizacím, které podaly své žádosti, takto:
Pionýrská skupina STOPAØI 20 tis.Kè, MO
Èeský rybáøský svaz 15 tis.Kè, Svaz tìlesnì
postižených Horšovský Týn 10 tis.Kè, Èeský
svaz chovatelù 10 tis.Kè, SDH Kolektiv mladých hasièù 6 tis.Kè, Èeský svaz bojovníkù
za svobodu 4 tis.Kè, Konfederace politických vìzòù 4 tis.Kè, SDH Semošice 3 tis.Kè,
Sdružení pro zachování historické památky
Tasnovice 2 tis.Kè, Èeský èervený køíž 1 tis.
Kè, Klub èeského pohranièí 1 tis. Kè, Reha Centrum pro zdravotnì postižené 1 tis. Kè,
Svaz diabetikù ÈR 1 tis. Kè, Svaz neslyšících
a nedoslýchavých ÈR 1 tis. Kè, Støedisko rané péèe Plzeò 1 tis. Kè;
• ne vy ho vìt žádos ti Zdra vot nic ké záchranné služby Plzeòského kraje, pracovištì
Domažlice o finanèní pøíspìvek na zajištìní
LSPP v roce 2008 v domažlickém okrese;
• vyhovìt žádosti Obèanského sdružení
pro zachování historické památky – kostela
sv. Vavøince v Tasnovicích ve vìci poskytnutí finanèního pøíspìvku za úèelem poøízení
PD potøebné k zahájení stavebních prací
ve výši 30 tis. Kè;
• o poøízení 3 kusù rychlostních panelù
(mìøení rychlosti) s tím, že tyto budou umístìny na vjezdu do mìsta na silnici I/26 a vjezdu do mìsta silnici II/200 (Masary kova
ulice);

Rozhodla:
• o rozdìlení finanèních pøíspìvkù pøispívajících na èinnost sportovních organizací
pùsobích ve mìstì, a které podaly v termínu
své žádosti, následovnì: TJ Dynamo Horšovský Týn 120 tis. Kè, GO-GO Horšovský
Týn florbal 75 tis. Kè, TJ Sedmihoøí Oplotec
30 tis. Kè, Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn
25 tis. Kè, Sportovnì støelecký klub 5 tis.
Kè, FSC Horšovský Týn 1 tis. Kè;

JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MÌSTA
se uskuteèní dne
18. 2. 2008 od 17.00 hod
v sále MKZ H.Týn
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

• zápis z jednání konaného 29. 11. 2007
ve vìci „Pøedsazené plochy pøed chodníkem
u domu èp. 2 na nám. Republiky, Horšovský
Týn“ a konstatovala, že mìsto Horšovský
Týn nebude èinit kroky vedoucí k odstranìní
stávajícího stavu, nebo• tato plocha byla realizována v souladu s projektovou dokumentací a byla øádnì zkolaudována;
• žádost spoleènosti POWER-COLOR,
s.r.o., Sedláèkova 247, Plzeò, o pøedbìžné
sta no vis ko k vy bu do vá ní fo to voltaic ké
elektrárny o instalovaném výkonu 2 x 4,04
Mwp. Místo instalace – pozemky o celkové
výmìøe cca 16,1 ha pùvodnì pøipravované
soukromé prùmyslové zóny v katastrálním
území Semošice s tím, že nemá k pøedloženému zámìru námitek;
Jmenovala:
v souladu s platnými právními pøedpisy
paní Zdeòku Birnerovou øeditelkou pøíspìvkové organizace Mateøská škola Horšovský
Týn, okres Do mažli ce s úèin nos tí
od 1. 1. 2008.
Zpracoval: tajemník MìÚ

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE

• proplacení èástky 5500,- Kè SDH Semošice za splnìní úkolù obsažených v Dohodì
o spolupráci mezi mìstem a SDH;
• odstoupení od Pøíkazních smluv uzavøených mezi Mìstem Horšovský Týn a vlastníky nemovitostí, kterým nebyla v rámci projek tu „Èis tá Rad buza“ vy bu do vá na
kanalizaèní pøípojka a ani nebyla vyhotovena
projektová dokumentace. Jedná se o Top Reality Nádražní 5, Horšovský Týn, Štìpán
a Markéta Hornovi, Plzeòská 9, Horšovský
Týn, SOŠ a SOU, Littrowa 122 Horšovský
Týn;

Vzala na vìdomí:

MÌSTSKÝ ROZHLAS
Dnem 26. 11. 2007 byl v obvodu našeho
mìsta zprovoznìn bezdrátový rozhlas. Nejprve ale trochu historie. Mìstský rozhlas tzv.
drátový existuje v našem mìstì øadu let. Obèas byl nìjaký drát pøetržen, a proto se v té èi
oné èásti mìsta nevysílalo. Pøed nìkolika lety došlo k èásteènému zavedení bezdrátového rozhlasu, ale tam kam vedly dráty byly
poruchy opakované. Bohužel mìsto si nechalo utéct období, kdy státní dotace poskytované v rámci zavádìní výstražného systému, èinily i kolem 50 procent nákladù. Toto období
by lo ak tu ál ní po po vod ních v le tech
1999 - 2003.
V dobì, kdy mìsto požádalo o dotaci,
už byl ze strany státu pøístup chladnìjší.
Mìsto tak získalo dotaci ve výši “pouhých”
230 tis. Kè, pøidalo jeden milion a tak máme
v Horšovském Týnì 53 hlásièù (viz pøiložená
tabulka). Dosud nedošlo k umístìní hlásièù
na budovì Policie ÈR. Zde je tøeba vyèkat
vyjádøení majitele budovy a orgánu památkové péèe. V celkové cenì je kromì hlásièù
zahrnuta i nová siréna umístìná na budovì
radnice a vysílací pult. Díky nìmu je možné
sdìlit obèanùm zprávu v kteroukoli denní
èi noèní dobu a to i opakovanì. Upozoròujeme, že funkèní (bezdrátové) hlásièe mají
ve své tìsné blízkosti krabièku se zaøízením
pro pøíjem. Tam, kde krabièka není, se jedná
o pùvodní hlásièe drátového rozhlasu, které

***

LEDEN 2008

jsou v souèasné dobì mimo provoz a budou
postupnì odstraòovány.
Chceme, aby naši obèané dostávali informace v pravidelných èasech. Proto byl stanoven dopolední vysílací èas v rozmezí mezi
8.45 až 9.00 hodinou a podveèer mezi 17.45
až 18.00 hodinou. Akutní zprávy budou vysílány dle potøeby.
Mìstský rozhlas by mìl být slyšitelný
v pøevážné èásti mìsta, ale není možné stoprocentní pokrytí. Žádáme obèany bydlící
v èástech mìsta se špatným signálem o pøedání této informace na tel. 379 415 117 nebo
379 415 118. V takových pøípadech budeme
hledat náhradní øešení. Na uvedená telefonní
èísla sdìlte rovnìž pøípadné nefunkèní hlásièe bezdrátového rozhlasu. Dìkujeme.
Následnì by mìlo pokraèovat pokrytí pøilehlých èástí mìsta jako je Nová Ves, Horšov,
Semošice a v další etapì všech zbylých èástí.
Tajemník MìÚ Emil Hofman
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MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
Rozmístìní akustických hnízd v Horšovském Týnì
P. è.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ulice
nám. Republiky è. p. 51
5. kvìtna x Lobkovicova
Plzeòská è. p. 21
Plzeòská x Puškinova
A. P. Èechova x Puškinova
Gorkého è. p. 37
Puškinova è. p. 93
Tolstého è. p. 117
Plzeòská è. p.111
Plzeòská x K Terénu
Dvoøákova x Pivovarská
Pivovarská x Fibichova
J. Cimermana x Výhledy
Fibichova x Dvoøákova
Janáèkova
Smetanovo nám. - støed
U Støelnice è. p. 248
U Potoka è. p. 260
ÈSLA è. p.15
Nezvalova è. p. 267
Domažlická è. p. 174
Domažlická x Pionýrù
Svìtelná køižovatka
Železnièní è. p.214
Nádražní è. p. 185
Nádražní è. p. 84
Høbitovní è. p. 291
ÈSLA 113, 202
Jelení x Žižkova
Prokopa Holého, Kino
nám. Republiky x Zlatá
J. Littrowa
Dr. Beneše, Delta
Tyršova x Dobrovského
J. Hory x Suchanovova
Vrchlického x U garáží
Lidická x U garáží
K. Èapka è. p. 174
K. Èapka x II. Pìtiletky
Sylvánova

Upozornìní pro všechny pùvodce
odpadù, tedy ty právnické osoby,
pøi jejichž èinnosti vznikají odpady, nebo fyzické osoby oprávnìné
k podnikání, pøi jejichž podnikatelské èinnosti vznikají odpady
Pøipomínáme všem pùvodcùm odpadù,
kteøí produkují více než 50 kg nebezpeèných
odpadù za kalendáøní rok nebo více než 50
tun ostatních odpadù za kalendáøní rok (tedy
souhrnnì za všechny provozovny v rámci
ÈR)), že jsou povinni zasílat každoroènì
do 15. února následujícího roku pravdivé

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Umístìní
Budova MÚ H.Týn
Budova DPS
Budova è. p. 21
Betonový sloup
Sloup el. vedení
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Lampa v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Budova kina
Budova MKZ
Budova Policie ÈR
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Sloup v. o.
Konzole na domì
Sloup v. o.

Poèet reproduktorù
2 repro
4 repro
3 repro
4 repro
3 repro
2 repro
3 repro
3 repro
2 repro
3 repro
4 repro
3 repro
4 repro
4 repro
2 repro
6 repro
2 repro
2 repro
3 repro
3 repro
2 repro
3 repro
4 repro
3 repro
2 repro
4 repro
3 repro
3 repro
4 repro
2 repro
4 repro
2 repro
2 repro
4 repro
4 repro
4 repro
2 repro
3 repro
3 repro
4 repro

a úplné hlášení o druzích, množství odpadù
a zpùsobech nakládání s nimi obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností pøíslušnému
podle místa provozovny, a to za každou provozovnu zvláš•. Formuláøe tohoto hlášení
jsou k dispozici na OŽP MìÚ Horšovský Týn
v bu do vì na ná mìs tí Re pub li ky èp. 50
ve 2. patøe v è. dveøí 33 nebo na webu
www.muht.cz, èi mùžete vyplnit formuláø
zdarma na webu http://www.inisoft.cz/odpady.html a odeslat v elektronické podobì na
e-mailové adresy: posta@muht.cz a j.vacikova@muht.cz (zde též bližší informace).
Mgr. Jana Vacíková

***

LEDEN 2008

Tento projekt je spolufinancován
Plzeòským krajem a Evropskou unií
v rámci Spoleèného regionálního
operaèního programu – grantové schéma
„Podpora sociální integrace
v Plzeòském kraji“.

Tisková zpráva - Komunitní
plánování sociálních služeb
na Horšovskotýnsku
a Holýšovsku
Vydání Katalogu sociálních
a souvisejících služeb
na Domažlicku, Horšovskotýnsku
a Holýšovsku
Na veøejném setkání komunitního plánování sociálních služeb v Domažlicích byl poprvé pøedstaven Katalog sociálních a souvise jí cích služeb na
Do mažlic ku,
Horšovskotýnsku a Holýšovsku, který spoleènì vydaly Mìsto Domažlice a Mìsto Horšovský Týn v úzké spolupráci s Centrem pro
komunitní práci západní Èechy. Katalog, jak
již název napovídá, si klade za cíl souhrnnì
zmapovat všechny registrované poskytovatele sociálních služeb i mnoho dalších organizací pùsobících v sociální oblasti. na Domažlicku, Horšovskotýnsku a Holýšovsku.
Publikace je urèena pøedevším obèanùm
v nepøíznivé sociální situaci. Naleznou v ní
potøebné informace o službách, které jim mohou být oporou. V nejbližších dnech bude kata log dis tri bu o ván na všech ny mìst ské
a obecní úøady obcí a dále na veøejnì pøístupná místa, jako jsou knihovny, informaèní
støe dis ka, zdra vot nic ká za øí ze ní apod.
Elektronická verze bude samozøejmì k dispozici na webových stránkách Mìsta Domažlice (http://kpss.domazlice.info) a Mìsta
Horšovský Týn (www.muht.cz).
Katalog je rozèlenìn na registrované sociální služby odpovídající novému zákonu
o sociálních službách a další související
služby, které této registraci nepodléhají.
V regionu jsou registrovány napøíklad peèovatelské služby, domovy pro seniory, odlehèovací služby èi denní stacionáø pro seniory
a osoby se zdravotním postižením. Lidem
v krizi je kromì poradenství poskytována napøíklad sociální rehabilitace nebo terénní
programy. Katalog dále obsahuje kontakty
na sociální odbory jednotlivých mìstských
úøa dù, te le fon ní èís la kri zo vých li nek
a struènou charakteristiku všech v souèasné
dobì existujících sociálních služeb.
Zdenìk Doktor, DiS., kontaktní osoba pro
komunitní plánování na Horšovskotýnsku
a Holýšovsku, tel.: 774 980 848, e-mail:
z.doktor@muht.cz.
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
ZLATÁ SVATBA
24. 11. oslavili zlatou svatbu manželé
Jiøina a Jaroslav Sedláèkovi z Horšovského
Týna.
Srdeènì blahopøejeme.

Sponzory akcí pro seniory je Èlenský
výbor ZKD Sušice I, dále pekaøi pan Kotaèka
a pan Novotný.
S or ga ni zací kul turního pro gra mu,
ozvuèením pomáhá Mìstské kul turní
zaøízení.
Podle názoru pøítomných se akce velmi
líbila a to je smyslem èinnosti organizátorù.
Drahoslava Knížková
matrikáøka MìÚ Horšovský Týn

Názory a ohlasy
Vzkaz pro všímavého spoluobèana
Vážený spoluobèane, jsem rád, že se zajímáte o dìní v našem mìstì. Chci Vás jen
ujistit, že štìpkování vìtví v Lidické ulici,
provádìné firmou Bytes dne 11. prosince
2007 jsem si telefonicky objednal a øádnì
uhradil fakturu za provedené služby. V pøípadì Vašeho zájmu rád doložím fakturu!!!
Zároveò bych chtìl podìkovat firmì Bytes
za provedenou práci.
S pozdravem Daniel Dietz

Benešova ulice,
okružní køižovatka a DD

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
29. 11. pøivítal starosta mìsta Ing. Josef
Holeèek do života nové obèánky našeho
mìsta: Šimo na Fle ka, Pet ra Mülle ra,
Vojtìcha Šebu, Ale nu Le vou, Da vi da
Jeøábka a Barboru Jakubšovou.
*********************************
V nedìli 9. prosince 2007 pøipravil Klub
spoleèenských akcí pøi Mìstském úøadu
v Horšovském Týnì “pøedvánoèní posezení
se seniory”
Akce se zúèastnilo témìø 200 obèanù
z Horšovského Týna a okolních obcí.
Seniory pøišel pozdravit starosta mìsta
Ing. Josef Holeèek.
V kulturním poøadu nechybìly tradiènì
dìti z mateøské školy z H. Týna. Hlavním bodem programu by lo vy stoupení zpìváka
Josefa Zímy. K tanci a poslechu zahrál pan
Jaroslav Hájek.
Seniorùm bylo podáno obèerstvení.
Dìku je me tou to ces tou všem, kteøí
se na pøípravì podíleli.
Mìsto Horšov ský Týn každo roènì
vyèleòuje ze svého rozpoètu finanèní èástku
na ak ce KSA (bla hopøání k životním
výroèím, vítání obèánkù do života, jubilejní
svatby a besedy se seniory).
Sponzorem akce vítání obèánkù je firma
Josef Škopek.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

„Dara Rolins a Karel Gott“ duet Zvonky
štìstí
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Naše mìsto má upravenou další èást.
Mùžeme to øíci o uli ci Dr. E. Be neše,
køižovatce ulic Dr. E. Beneše, Masarykova
a Vrchlického spoleènì s malou èástí ulice
Vrchlického. Dne 22. 11. 2007 probìhlo
slav nostní otevøení za úèas ti po slan ce
Ing. Vladislava Vilímce, radního pro oblast
dopravy KÚ Plzeòského kraje Ing. Miroslava
Jareše, øeditele pro oblast Èechy západ Jaromíra Peška, za dodavatelskou firmu Stavby
silnic a železnic, øeditele SÚS Domažlice Josefa Šimánka a starosty mìsta Ing. Josefa
Holeèka. Slavnostní otevøení nezùstalo bez
zájmu medií. Následnì pak jsme si mohli
pøeèíst i rùzné dezinformace. Opìt nezklamal
DD, který 23. 11. 2007 v titulku uvedl:
„Okružní køižovatka je hotová“ a „První
okružní køižovatka v Horšovském Týnì stála
témìø 24 milionù korun“. Po pøeètení tohoto titulku nabyl ètenáø dojmu, že „kruháè“
se pìknì prodražil. Kdo mìl možnost èíst
23. 11. 2007 MFD, tak zjis til, že:
„Ve mìstech už jezdí bez peènìji“
„V Horšovském Týnì a v Sušici zaèaly
øidièùm sloužit nové kruhové objezdy. V textu to ho to èlánku se lze doèíst,
že v Horšovském Týnì stavba kruhového objezdu pøišla na deset milionù, dalších dvanáct
stála oprava silnice. Když jsem v èervencovém Zpravodaji napsal – “obèané, berte
s rezervou informace šíøené Domažlickým
deníkem (jinak zvaným Modrým Bleskem)”
o této akci, pobouøil jsem tehdejšího vedoucího redaktora pana Tauera. Dnes, když
porovnám jednu a tutéž informaci podanou
DD a MFD, nevím, zda jde o úmysl nebo neznalost. Obojí však je u DD špatnì. Možná,
že si nìkdo vzpomene na „údajné petice“
proti kruháèi ne bo náklady rozcházející
se s realitou otištìné v DD. Je rozdíl mezi investigativní (pátrající a vyšetøující) novinaøinou a plácáním. U DD bohužel platí to
druhé. Možná, že si ètenáø tohoto èlánku øekne, o co pisateli jde? Jde o to, že takovéto
plácání, omyly, polopravdy a zkomoleniny
jsou opakované a v pøípadì našeho mìsta
pravidelné. Budu rád, pokud budu opraven,
že neznám pøípad, kdyby polopravda uvedená v DD byla následnì uvedena na pravou
míru. Faktem také je, že není nic staršího, než
vèerejší noviny. Pokud by v myslích lidí tyto
nepravdy nezùstávaly, pak by mnì opravdu
by lo jed no, co DD píše. Bo hužel èas to
slyšíme „by lo to na psané v no vinách“
a nìkteøí lidé tato sdìlení berou jako fakt. To,
že nedokáží rozlišit serióznost pøedkládané
informace jim nemám za zlé. Bez dostateèných informací to èiní potíže každému,
tedy i mnì. A právì v tom je odpovìdnost
novináøe. Bohužel DD je v šíøení polopravd
a i nepravd o Horšovském Týnì dlouhodobì
bezkonkurenènì první.
Emil Hofman, Horšovský Týn

***
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Ze školních lavic
ZÁPIS DO 1. TØÍDY
Vedení Základní školy Horšovský Týn oznamuje,
že ZÁPIS ŽÁKÙ DO 1. TØÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 probìhne
v pátek 18. ledna 2008 od 14.00 do 17.00 hodin v budovì školy.
K zápisu pøijdou s rodným listem dìti narozené od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002.
Dále se k zápisu dostaví dìti, kterým byl udìlen odklad školní docházky.
Pavel Janský, øeditel školy

A spoleènì se Žížalkami v ZŠ v Bìlé
nad Radbuzou.

Soukromá základní škola Adélka, Mašovice u Horšovského Týn
www.zsadelka.wz.cz

ZÁPIS DO PRVNÍ TØÍDY
Oslovujeme touto cestou rodièe budoucích prvòáèkù.
Pro nì samotné v rámci zápisu pøipravujeme cestování vzdušným oceánem, pøi nìmž mnohé
zažijí a prokáží svoji pøipravenost do budoucího života.
Pøijímáme nejvýše 5 prvòáèkù. Tento poèet žákù umožòuje individuálním pøístupem naplòovat a rozvíjet jejich rozdílné potøeby a nadání. Každé dítì má v takovém poètu své (nenahraditelné) místo, mùže se bez ostychu projevit a vlastní tvoøivou osobností pøispìt k lepší spolupráci celé skupiny.
Zápis se bude konat 16. 1. 2008 od 14. do 16. h. (pøípadnì dle domluvy - tel: 379422970,
skolaadelka@seznam.cz). Pokud se chcete s naší školou seznámit blíže z rùzných dùvodù,
napø. máte dítì ještì malé, ale proè o škole nevìdìt už nyní, ještì jste o nás neslyšeli, aèkoliv
pùsobíme ve školství již 10. rokem, jste zváni na Dny otevøených dveøí 14. a 15. 1. 2008
od 7.45 do 15 hodin.

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA
Informuje:
Základní umìlecká škola Horšovský Týn
Vás zve na

Komorní soubor ZUŠ vystupoval v prosinci v ZŠ v Blížejovì.

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Jiøího Peška, studenta 6.roèníku
plzeòské konzervatoøe
(získal 3. cenu ve druhé kategorii
v Mezinárodní smetanovské
klavírní soutìži v roce 2007)

ètvrtek 24. ledna 2008 17.30 h.
sálek ZUŠ Horšovský Týn

Ostatní informace
a fotky na
http://zus-htyn.webpark.cz

Žáci výtvarného oboru
Základní umìlecké školy
Vás zvou na

VÝSTAVU
SVÝCH PRACÍ
„MÙJ PROSTOR“

SETKÁNÍ OBÈANÙ
NÌMECKÉ
NÁRODNOSTI
se uskuteèní 2. února 2008
od 13.30 hodin
v sále MKZ H. Týn.

Výstava bude zahájena vernisáží,
která se uskuteèní 25. 1. od 16.00
v sále MKZ v Horšovském Týnì.
Práce mùžete zhlédnout
do 15. února 2008.
Výstava mapuje díla žákù
za uplynulé pololetí.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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MÌSTSKÁ
KNIHOVNA
informuje
V úterý 20. listopadu probìhla v prostorách Mìstského kulturního zaøízení v Horšovském Týnì slavnostní vernisáž letos již
11. roè ní ku „Li te rár ní ho shra bo vá ní“.
Mìstská knihov na v Hor šov ském Týnì
za podpory Ministerstva kultury ÈR vydala
v poøadí 11. Almanach, do kterého pøispìlo
31 autorù, dìtí, mladých lidí a dospìlých.
Souèástí vernisáže bylo zahájení výstavy
výtvarných prací na téma „Moje zájmy, záliby a koníèky“. Do nedìle 2. 12. si mohli zájemci prohlédnout 115 vystavených prací.
Ocenìno bylo 16 prací žákù 2. - 9. tøíd zdejší
Základní školy. Na výstavì je možné porovnat jaké zájmy mají dìti a jaké mají ti starší,
kteøí již školní lavice opustili. Dìti sportují,
malují, poslouchají hudbu, chytají ryby, pracují na poèítaèi, vytváøejí rùzné modely.

Ti starší vyšívají, palièkují, háèkují, fotografují a dìlají krásné modely z papíru. Je vidìt,
že i zájmy se mìní a vyvíjejí.
V neposlední øadì si na výstavì mùžete
prohlédnout pozdravy od malých ètenáøù,
které poslali z letních prázdnin a dokonce
prozradili, jakou knihu právì ètou.
Kulturní program, který je pravidelnou
souèástí vernisáže, byl sestaven z autorské-

ho ètení a z vystoupení žákù Základní umìlecké školy v Horšovském Týnì a Pìveckého
sdružení Jany Lengálové, øeditel ky této
školy.
Asi 60 úèastníkù strávilo pøíjemné odpoledne. Potlesk a pøedání kvìtiny poøadatelùm
všechny pøesvìdèil o tom, že akce není zbyteèná, našla si své pøíznivce a pøináší radost.
Miloslava Baxová

Obèanské sdružení klubu èeského pohranièí Horšovský Týn
Beseda o lidické tragédii
v SOU v Horšovském Týnì
Kdo z nás by nevìdìl nic o Lidicích! Nìco
známe ze školy, nebo z pøímé návštìvy lidického památníku. I noviny nám obèas
pøi výroèích onu hrùzu pøipomenou.
22. 10. 2007 KÈP pomohl zorganizovat
v SOU v Horšovském Týnì pro studenty dvì
besedy o Lidicích. Pan øeditel památníku Lidice JUDr. Milouš Èervencl nám pøivezl
pamìtnici paní Kalibovou, lidickou ženu,
vìznìnou v koncentraèním táboøe Ravensbrücku, která prošla i pochod smrti. Vyprávìní ženy, která všechny ty hrùzy prožila,
ale i jako jedna z mála pøežila, bylo jistì pro
studenty zážitkem, který si uchovají ve své
pamìti. Vìøím, že bude i pro další generace
varováním, aby se už nic podobného neopako va lo. Stu den ti by li ve li ce po zor ni
a ukáznìni, za což jim velice dìkujeme
a vìøíme, že tyto zážitky nezapomenou a budou je v budoucnu pøedávat svým dìtem.
Paní Ka li bová pøiblížila ve svém vyprávìní nejdøíve rozpad naší Èeskoslovenské
republiky, obsazení a promìnu našeho státu
na „Protektorát Èechy a Morava“. Také dobu, kdy byl na Heidricha øížského protektora
u nás spáchán atentát. V této dobì pøi rozpravì s Hitlerem o odvetì za atentát navrhl
K. H. Frank, aby byly zlikvidovány Lidice.
Následovalo ještì i znièení Ležákù, kde byli
vy vraždìni muži, ženy i dìti. Také nespoèetné popravy lidí, jejichž jména v nekoneèných sloupcích vycházela v novinách
a byla vysílána v rozhlase. S hrùzou jsme vše
sledovali i my pamìtníci, jestli neuslyšíme
také jméno nìkterého ze svých blízkých.
V dalším vyprávìní paní Kalibové z koncentraèního tábora a pochodu smrti byla
otøesná, zdùraznila však, že vše pøežili jen
s kolektivní pomocí a vírou, že po válce
se opìt setkají se svými muži a hlavnì dìtmi,
které od nich byly násilím odebrány. Celou
dobu vìznìní nevìdìly, že všichni muži byli
zastøeleni a 88 dìtí odvezených do Polska,
bylo usmrceno plynem v autech, které mìli
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fašisté pro tuto tragedii upravené. Nìkolik
dìtí vybraných k adopci nìmeckým rodinám
bylo pracnì po válce vyhledáno a vráceno
zpìt do ÈSR.
Pomník popravených dìtí od paní Uchytilové, který stojí na místech lidické tragedie,
je do bu douc na velkým va rováním pro
všechny lidi, aby dìlali vše proto, nedopustit
další války a násilnosti na lidech.
V kni ze „Li dická vzpomínání“
od p. JUDr. Èervence, píše v úvodu: „Každý,
kdo si na kon ci druhé svìtové války
oprávnìnì myslel, že se podobná zvìrstva,
jaká se stala obyvatelùm Lidic, už nikdy nemohou opakovat, se mýlil. Lidé v rùzných
èástech svìta se dokonce i na zaèátku jednadvacátého století ocitají v ohrožení násilné
smrti, nebo• touha mocných po ovládnutí
druhých, jako by kráèela historií stále dál.
Tím spíš je lidické memento trvale aktuální,
tím spíš se jako varující vykøièník obrací
stále výraznìji k budoucnosti.“
My jako KÈP proto znovu apelujeme.
Dìlejme vše proti vojenským základnám
a radarùm. Nedopus•me nové války a násilnosti, které z nich vzejdou.
Pøi zakonèení této besedy jsem studentùm
zdùraznila, že kdo nezná historii a neumí
se z ní pouèit, musí zákonitì prožít vše znovu. Zajímejme se proto o vše, co náš národ
prožil a važme si tìch, kteøí pro naší svobodu
dávali v šanc své životy i tìch, kteøí své životy ztratili.
Za KÈP Horšovský Týn, Libuše Popelková
Názory studentù SOŠ a SOU na besedu
s paní Kalibovou o Lidicích
22. 10. 2007 se uskuteènila v naší škole
zajímavá beseda s paní Kalibovou, pìtaosmdesátiletou pamìtnicí tragických lidických
událostí. Jako mladá dívka byla odvleèena
z Lidic do koncentraèního tábora Ravensbrück a prožila zde 3 hrùzné roky života.
V závìru 2. svìtové války pøežila krutý a vysilující pochod smrti. Její vyprávìní bylo velmi sugestivní a silnì zapùsobilo na city všech
zúèastnìných. Pøíležitost setkat se s touto
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sympatickou paní mìli studenti tøíd 2. P, 3. P,
2. N a 2. D.
Výbìr z ankety na téma: „Jak Tì zaujala uskuteènìná beseda?“
1. Beseda by la skvìlá. Jsem ráda, že
se uskuteènila, protože ani na základní škole,
ani na uèilišti se nikdy o nìèem podobném
nemluvilo. Pøitom není zase tak dávno, kdy
tato doba tady byla a myslím si, že by se o
tom mìlo vìdìt co nejvíc. Všichni by si mìli
uvìdomit, jak døíve lidé trpìli. A a• jsou na
tom dnes lidé jakkoliv, nic se nemùže vyrovnat dnùm v koncentraèním táboøe. Paní, která
pøednášela, si zaslouží velké podìkování...
2. Mnì se beseda velmi líbila. Chvílemi mi
do oèí vytryskly slzy. Já osobnì bych v té
dobì žít nechtìla, asi bych ji nepøežila. Obdivuji paní Kalibovou, že je tak silná po tom,
co zažila. Za to vše, co nám paní Kalibová
vyprávìla, dìkuji za celou tøídu...
3. Zajímavé, hlavnì pro nás naprosto
nepøedstavitelné... Paní Kalibová je úžasná,
tolik energie a rozzáøenosti jsem u starého
èlovìka snad nikdy nevidìla...
4. Velice zajímavá pøednáška o tom, jak
mùže být svìt krutý k li dem, kteøí nic
neudìlali...
5. Beseda byla v pohodì. Zvláštní pocit –
být v jedné místnosti s èlovìkem, který toho
tolik prožil...
6. Mrazí mi v zádech a cítím v sobì úzkost,
když poslouchám zážitky toho, kdo prožil
utrpení v koncentraèním táboøe. Paní Kalibová je urèitì odvážná žena, když ve svém
vìku dokáže jezdit po republice a vyprávìt,
co hrozného se jí pøihodilo. Já osobnì bych si
na tu hrùzu nemohla ani vzpomenout, hned
bych se rozklepala. Paní moc obdivuji...
7. Beseda byla skvìlá. Dnešní mládež ani
netuší, èím si museli jejich pøedci projít a kolik bolesti museli prožít. Touto formou se alespoò k tomu trochu pøiblíží a do budoucna
se tøeba i budou snažit dìlat vše pro to, aby
se tyto hrùzy nikdy neopakovaly... Takových
besed by se mìlo poøádat více i na jiná
témata...

***
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Z HISTORIE
Odsun, vysídlení, nebo vyhnání ?
Kap. 1. tzv. „divoký odsun“
v okrese Horšovský Týn
K nejdiskutovanìjším kapitolám našich
dìjin, a• už v rámci území celého státu nebo
dìjin regionálních, patøí vývoj v prvních
mìsících a letech po skonèení 2. svìtové
války, zejména události spojené s transferem
nìmeckého oby va tel stva. Nejen pro to,
že byly a dosud jsou pøedmìtem politického
boje a jsou tudíž propagandisticky využívány
rùznými politickými skupinami, ale zejména
proto, že každý národ se jen nerad pøiznává
k ta kovému výkla du svých dìjin, který
ho zrovna neukazuje v tom nejlepším svìtle.
Vìøte, že i pro autora následující série
èlánkù to nebylo vùbec jednoduché rozhodování, zda svùj pohled na tuto problematiku
uveøejnit, èi nikoli. Proto se ètenáø mùže
s násle dujícími sku teènost mi se známit
s malým zpoždìním, asi pøíhodnìjší by bylo
publikovat je o dva roky døíve, v dobì, kdy
jsme si mohli pøipomenout jejich 60.výroèí.
Ano, více než 60 let uplynulo od konce války
a události s ním spojené zùstávají stále živé
a vyvolávají spory, diskuse a vášnì. Pøesto
se domnívám, že by chom mìli být obeznámeni s fakty, která byla po dlouhá léta tabu a na nìž by nìkteøí jejich pøímí aktéøi nejradìji úplnì zapomnìli, pro jiné zùstávají
èernou mùrou, která je pronásleduje celý
život. Dostali jsme se pøi snaze zachytit
nìkteré událos ti no vo dobých dìjin
Horšovského Týna na konec 2.svìtové války
a není možné následující období jen tak
pøeskoèit.
Pojem „transfer“ jsem použil zámìrnì, nebo• bych se rád vyhnul zásadním hodnotícím
soudùm. Jeho pøeklad a• si ètenáø uèiní
z možností daných v nadpise a požádal bych
ho, a• tak uèiní až po pøeètení všech èlánkù
k dané tématice.
Termínem „di voký od sun“ bývá
oznaèováno období od kvìtna do srpna roku
1945. Vyznaèovalo se znaènou brutalitou,
vyvolanou pováleèným chaosem pøi spravování pohranièních území obnovené republi ky. Pøíkla dem mùže být sa motný
Horšovský Týn. Na území mìsta pùsobily
nejrùznìjší mocenské orgány a skupiny, a•
už zøizované státní správou nebo samozvanì
a spontánnì vzniklé v prvních pováleèných
dnech. Tak se v Horšovském Týnì setkáme
s èinností revoluèního národního výboru, vystøídaného správní komisí, což mìly být
orgány samosprávy, dále s pokusem o vznik
okresního národního výboru ve Staòkovì,
posléze s prvními jmenovanými úøedníky
Okresního národního výboru v Horšovském
Týnì, pùsobily zde rùzné ozbrojené složky,
pøíslušníci formující se armády a Sboru
národní bezpeènosti vedle tzv Revoluèních
gard, které rády bra ly spra ve dl nost
do vlastních rukou. Nesmíme zapomenout
ani na úlohu jednotek americké armády,
které se snažily zabránit alespoò tìm nejhorším excesùm. Blíže se o tomto tématu
mohli ètenáøi Zpravodaje doèíst v èlánku
Stanislava Gryce uveøejnìném pøed rokem.
Situace v pohranièí byla ve znamení touhy
po odplatì. A• už byla vyvolána pøedchozími
brutálními akty nacistického režimu, nebo
vycházela ze špatného svìdomí tìch, kteøí až
doposledka s nacistickým režimem kolabo-
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rovali, èi vzešla z tìch nejnižších pohnutek,
jako byla touha po snadném obohacení nebo
lehce nabytý pocit absolutní moci, jejím
výsled kem by ly takøka ne sne si telné
podmínky pro další existenci nìmeckého
oby vatelstva. Celé ves ni ce by ly násilnì
vyhánìny bez se be menších prostøedkù
k obživì za hranice, objevovaly se pøípady
vražd, muèení a znásilòování, ne mluvì
o krádežích a loupežích majetku.
Nelze se tedy divit, že øada Nìmcù øešila
nastalou životní situaci útìkem za hranice
do americké okupaèní zóny. První utíkali expo nen ti na cis tického režimu, ja ko byl
okresní vedoucí NSDAP Adolf Jobst nebo
horšovskotýnský landrát Heinrich Schlögl.
Utíkali ale i obyèejní lidé, èasto úplnì bez
ma jet ku, pro nìjž se snažili po sléze
za znaèného ri zi ka vra cet. Pro nìkteré
Nìmce se stala východiskem sebevražda.
Poèet sebevražd mezi nìmeckým obyvatelstvem v té dobì enormnì vzrostl.
Nejvážnìjším a pomìrnì dobøe zdokumen to vaným pøíkla dem násilí a zvùle
v prvních pováleèných týdnech v našem regionu, je èinnost tzv. „internaèního støediska“
v Chrasta vicích u Do mažlic. Zmínìná
støediska by la zøizována nebo spontánnì
vznikala jako místo soustøedìní aktivních nacistù, kteøí mìli být zajištìni a pøedáni k spravedlivému potrestání. To mìlo být vykonáno
prostøednictvím tzv. „lidových soudù“, což
namnoze pøipomínalo spíše akty lynèování
a kolektivní msty. (Pøíkladem mohou být
událos ti v Postøekovì bez prostøednì
po skonèení války). Internaèní støediska
vznikala v barácích bývalých koncentraèních
nebo zajateckých táborù, nìkdy i v sálech
kin, tìlocvièen nebo hostincù. Internaèní
støediska zøizovali a ostrahu v nich vykonávali pøíslušníci armády, SNB a revoluèních gard, kteøí se do tìchto funkcí èasto
jmenovali sami a podle toho se také chovali.
V Chrastavicích prosluli svou brutalitou velitel støediska Josef Maciuk, jeho zástupce
a velitel ozbrojené ostrahy Josef Peklo,
èetník ve výslužbì. Oba by li usvìdèeni
ze svévolného za støelení nìkolika mužù
a opakovaného znásilòování nìmeckých žen.
Nejvìtší brutalitou se však vyznaèoval Josef
Fahnrich, bývalý velitel ilegální skupiny Niva, který v táboøe velel popravèí èetì. Sám
se osobnì podílel na vraždách nìkolika
desítek lidí, které ještì pøed smrtí oloupil
o všechny cenné pøedmìty.
S internaèním støediskem v Chrastavicích
byl spojen i osud 35 horšovskotýnských
mužù, oz naèených za pøíslušníky SA.
11.kvìtna 1945 bylo v Horšovském Týnì
zatèeno ko lem 70 mužù, kteøí mìli být
aktivními nacisty. Zpoèátku byli internováni
v celách bývalého okresního sou du
na námìstí. Od sud by li násle dující den
pøeve ze ni do Chrasta vic. V pozdních
noèních hodinách z 11. na 12.èervence bylo
po pøedcházejícím bití 35 z nich naloženo
do nákladního auta a odvezeni do pískovny
u dvora Rejkovice nedaleko Draženova. Popis následujících událostí podaný svìdky
z
øad
pøeživších
in ter no vaných
horšovskotýnských Nìmcù se v podstatì
shoduje i s výslechy svìdkù z èeské strany,
když by la ta to událost v ro ce 1946
vyšetøována orgány mi nister stva vni t ra.
Muži byli nahnáni do pískovny, kde se museli svléci a následnì byli popravèí èetou vede-
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nou Jo se fem Fahn ri chem postøíle ni
a zahrabáni v pískovnì. Ženy v chrastavickém táboøe praly o nìkolik dní pozdìji
zakrvácené svršky, v nichž nalezly cigaretový lístek na jméno Alois Schlögl, což byl
jeden z internovaných horšovskotýnských
Nìmcù. Manželky a pøíbuzní popravených
se obrátili na Èervený køíž, ale nikdy nedostali žádnou oficiální zprávu o osudu svých
bližních. Pøi vyšetøování v roce 1946 byl
v pískovnì v Rejkovicích otevøen hromadný
hrob, v nìmž se nacházelo zhruba sto obìtí
exe kucí in ter no vaných v chrasta vickém
støedis ku. Me zi ni mi by lo i 35 mužù
z Horšovského Týna.
Pøítrž ne kon t ro lo vanému vy rovnávání
úètù s nìmeckým oby vatelstvem uèinily
až události spojené s konáním postupimské
mírové konference v èervenci a srpnu 1945,
na které vítìzné velmoci posvìtily transfer
nìmeckého obyvatelstva z Èeskoslovenska
a Polska. Tím se zároveò zaruèily i za urèitá
pravidla pøi jeho provádìní. Alespoò ze strany západních vel mocí byl èinìn nátlak
na èeskoslovenskou vládu, aby zamezila
pøi zacházení s nìmeckým obyvatelstvem
výše zmínìným excesùm. Vedly je k tomu
i praktické dùvody, protože situace v americkém okupaèním pásmu se v dùsledku nekon t ro lo vaného pøíli vu nìmeckých
uprchlíkù stáva la neúnos nou. Záro veò
èeskoslovenské státní orgány upevòovaly
v pohranièí postupnì svou moc, což pøineslo
i stanovení základních pravidel doèasného
soužití nìmeckého obyvatelstva a èeských
osídlencù pøicházejících z vnitrozemí.
L.Thomayer

TØÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2008
Slavnostní zahájení
je 4. 1. 2008 ve 14.00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla
Mší svatou a rozesláním.
Kolem 15.00 hodiny vyjdou
první koledníci do ulic mìsta.
Budou nosit do pøíbytkù štìstí,
zdraví, dlouhá léta.
Lidská obydlí oznaèují svìcenou
køídou symbolem K+M+B 2008.
Naši spoluobèané projeví svùj soucit
s potøebnými a trpícími pøíspìvkem
do pokladnièek.
Pøejme koledníkùm pøíjemnou koledu,
vlídné zacházení a otevøená srdce tìch,
které navštíví.

***
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KØES•ANSKÉ
Nadšení v euforii Nového roku!
„Nekouøit, zhub nout, zaèít spor to vat
èi zmìnit svùj stereotypní život ... naše tajná,
vy toužená pøání, která tiše šeptáme ledovému zimnímu vánku za zvukù dìlobuchù
a ra chej tlí. Naše pøání, pouhá slo va,
se kterými nadšenì usínáme na rtech v Novoroèní euforii a v pøíjemném opojení alkoholu.
Avšak kde se ztrácí elán v dalších dnech?
Vìtšina kuøákù, hrdì se na pár dnù èi jen hodin pøevlíkajíc za radikální odpùrce kouøení,
pozdìji za pa lu je ci ga ret ku a sli bu je si,
že pøíští rok to snad už vyjde. Èlovìk, bytost,
která si podmanila pøírodu pod své ruce, nakonec bojuje se sebou samým. Podléhá svým
touhám a závislostem, které nièí a potlaèují
jeho samotného. Kde je ta síla, která nám dovo li la stát na vývo jovém vr cho lu naší
Zemì?“ (Publikoval: Kateway, 3. 12. 2007 tak jsem si to nedávno pøeèetl na internetu...)
Jenže pøedsevzetí znamená doslovnì,
že si nìco èlovìk dá „pøed sebe“, co pak má
stále na oèích... Ne snad jako „pøekážku“,
kterou bude obcházet, i když je to pohodlnìjší, ale kterou pøekoná! Jinak jsou to
pøed se vzetí, o kterých sv. Te re zie øíká,
že je jimi cesta dláždìná do pekla.
Tak to jsou jistì silná slova na zaèátku
roku. My to nedìláme tak okatì. Dùležité je,
jak se zdá, „umìt všechno dobøe vysvìtlit“.
Najít pøesvìdèivé alibi, když ne pro sebe, tak
alespoò pro ostatní. Prostì odvézt pozornost,
umìt to zamluvit, vyhnout se odpovìdi nebo
odpovìdnosti, zlehèit dùležitost, „prosadit
dùvody“... (s myšlenkou) vždycky mi to
zatím prošlo, v nejhorším pøípadì se to dá zakonèit i tìmi nejnervóznìjšími odpovìïmi.
Ale zde je právì ta pøíèina, kvùli které
pøedsevzetí vyšumí. Samo pøedsevzetí nebylo chybné, ale je ho ne dodržení ukazuje
mnohdy vadu charakteru.
V životì pak jde o nìco mno hem
dùležitìjšího - umìt dodržet pøedsevzetí
a pøedevším sliby(!), které jsme nìkdy nìkomu dali! Když se však snažíme zapomenout
… nebo vyslovenì popíráme, že jsme nìkdy
nìco øekli, tvrdíme-li, že se nic nestalo ...
poškozujeme ty, kteøí uvìøili našim slovùm.
Dìláme tím nìco, co vùbec nic nemá spoleèného se ctností, protože ctnost je pohotovost k dobrým vìcem.
Písmo øíká „Plò Pánu své sliby!“ A jinde:
Kdo smí být Božím pøítelem? Ten, kdo má
nevinné ruce a èisté srdce, jehož duše nebaží
po marnosti, kdo neruší slib ani tehdy, když
z toho má škodu. A ještì jinde èteme slova:
„Slavnostnì sliby Pánu skládejte!“ To by
mìlo možná být tím hlavním pøedsevzetím
do nového roku: Plnìní vùle Boží. Nauèit
se pohotovì odpovìdìt na každou výzvu
okolností, aby bylo na svìtì více dobra.
A co sliby vìrnosti? - Knìží, øeholníkù,
manželù ... Snad proto se dnes už mnozí ani
nežení a nevdávají, ale žijí spolu „jen tak“?
Je užiteèné si povšimnout co je v Písmu sv.
napsáno o slibu: Slib je dobrovolný závazek
Bohu za pøedpokladu, že Bùh na základì tohoto slibu poskytne pomoc nebo vyslyší
prosbu. Ti, kteøí skládají sliby, oèekávají
pøedevším Boží pomoc, posilu, jistotu. Slib
je zároveò modlitbou, sjednocení s Bohem,
to, co chci, chce i On. Je to výraz vìdomí naprosté závislosti na Bohu, který se vyskytoval nejen u Izraelitù, ale u všech orientálních
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národù. Kéž by tìchto slibù bylo v naší farnosti mnohem víc !
Slib ve Starém Zákonì byl hlavnì dvojího
druhu: Hospodinu byl slibován urèitý dar
(spojený obyèejnì s obìtí) za vy slyšení
prosby, napø. za ochranu na cestì, na moøi,
za š•astný návrat, za vítìzství nad nepøítelem, za potomka a pod. Anebo èlovìk sliboval, že se po nìjaký èas ke cti Boží podrobí
urèitému odøíkání dovolených požitkù, napø.
že nebude nic jíst, že nebude spát ani doma
ani na loži, když Bùh vyplní urèitou žádost
nebo pøedsevzetí.
Zákon nenaøizoval sliby, ale uvedl do nich
jakýsi øád. Pøedevším trval na jejich dobrovolnosti a na pronesení slibu slovy. Ale byl-li
slib uèinìn, byl po važován za naprosto
závazný.
Nebylo dovoleno zaslibovat nic, co už
patøilo Hospodinu, napø. prvotiny, anebo
èeho èlovìk nabyl høíšným zpùsobem. Nemocné zvíøe nesmìlo být zaslibováno Bohu.
Vše, co bylo zaslíbeno, posvìceno jako dar
Bohu, mohlo být vykoupeno (krom obìtního
zvíøete) a to obvykle cenou, zvýšenou o pìtinu skuteèné hodnoty. Pole, které bylo zaslíbeno a nevyplaceno, nestalo se v milostivém létì majetkem pùvodního majitele,
nýbrž pøipadlo svatyni. Osoby, zasvìcené
Hospodinu, sloužily ve svatyni, mohly však
být vykoupeny, zvláštì v dobì, kdy bylo dost
levitù (služebníkù v chrámì). Je pochopitelné, že Starý Zákon va ru je pøed
nerozvážnými sliby.
Jinak se však zdá, že v novozákonní dobì
se už (nesprávnì!) neklade na sliby náboženského rázu ta ková váha ja ko v dobách
starého záko na. Jed nak se upev ni lo
pøesvìdèení, že Boha, svrchovaného dárce
všeho dobrého, nelze darem, který mu patøí
tak jako tak, pohnout ke zmìnì jeho úradkù
(ale Ježíš pøece øíká: „Amen pravím Vám,
že všechno, oè v modlitbì prosíte, jistì dostanete a budete to mít!“ - Je tøeba Boha prosit
o to co není proti jeho dobrotì a lásce, tedy
proti naší vìèné spáse!), jednak vìøící chápali, že plnìní Božího zákona patøí ke každodenní po vin nos ti, jíž je èlovìk vázán
i bez slibu.
Proè se tedy sliby skládají? Veøejné sliby
se vždy skládaly také proto, že to byl pøíklad
pro ostatní. Jozue, když se ujal vedení Izraele
po Mojžíšovi, øekl lidu: Vyberte si dnes,
komu chcete sloužit – zda bùžkùm, které jste
vidìli u pohanù a nebo zda budete sloužit
Hospodinu, živému Bohu. Já a moje rodina
vám dnes slavnostnì prohlašujeme, že zùstaneme vìrní Hospodinu.“ Když to lid uslyšel,
všichni jednomyslnì prohlásili: „Hospodin
je náš Bùh, Hospodin je jediný!“
V jiném smyslu má slib v Novém Zákonì
význam zaslíbení Božího. Co v Písmu slibuje
èlovìku Bùh? Je toho mnohem víc, než zde
mùžeme vzpo me nout: Hned na zaèátku
Bible èteme, že když lidé upadli do høíchu,
Bùh jim slíbil Vykupitele, tím je jeho Syn,
Ježíš Kristus. Jinde øíká Bùh Jozuovi: „Neboj
se, já budu vždy s Tebou!“ Totéž øekl Pán
Ježíš Pavlovi, když byl ve vìzení. U proroka
Izaijáše dále èteme: „Obra•te se ke mnì
a dìlejte pokání za své høíchy. I kdyby byly
vaše høíchy jako šarlat, vybílí se jako sníh.“
Boží pøísliby jsou základem veškeré køes•anské nadìje. A Boží sliby, ty se splní!
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Na zaèátku nového roku si pøejeme štìstí,
po zvedáme èíše, podáváme ru ce. Poslechnìme si, co Bùh pøeje èlovìku:
Hospodin øekl Mojžíšovi: „Øekni Aronovi
a jeho synùm toto: Tak budete žehnat izraelské syny; budete jim øíkat:
´Požehnej tì Hospodin a ochraòuj tì!
A• Hospodin rozzáøí nad tebou svou tváø
a• je ti milostiv! A• Hospodin pozvedne
k tobì svou tváø a dopøeje ti pokoj!´
Budou vzývat mé jméno nad izraelskými
syny a já je požehnám.“
A• Vám tedy všem +žehná Všemohoucí
Bùh – Otec Syn i Duch svatý
P. Josef Prchal SJ

Na konci roku struèný pøehled
V roce 2007 bylo v naší farnosti:
20 køtù – 2 dospìlí a 18 dìtí
2 svatby
9 køes•anských pohøbù

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

POØAD BOHOSLUŽEB
kostel sv. Petra a Pavla
pondìlí .................... 18.00 hod.
úterý ....................... 18.00 hod.
Pøed Mší sv. od 17.00 do 18.00 hod.
výstav Nejsvìtìjší Svátosti
a po Mši svaté - biblická hodina
pro dospìlé na faøe
støeda ....................... 18.00 hod.
ètvrtek ..................... 10.30 hod.
Pøed Mší sv. od 9.30 do 10.30 hod výstav Nejsvìtìjší Svátosti
pátek .........................18.00 hod.
náboženství pro dìti v 16.30 hod.
na faøe
sobota.......................... 9.00 hod.
nedìle........................ 10.30 hod.
DOTAZY - TELEFON: 724 589 612
***********************************

BOHOSLUŽBY
V OSTATNÍCH KOSTELÍCH
Bìlá nad Radbùzou
nedìle …................................9.00 hod.
ètvrtek …............................16.00 hod.
Náboženství od 14.30 hod.
Hostouò
nedìle ............................ 10.30 hod.
støeda ................ zimní èas – 16.00 hod.
letní èas – 17.00 hod.
Po Mši svaté - náboženství
Srby
nedìle …............................... 9.00 hod.
úterý .................. zimní èas - 16.00 hod.
......................... letní èas - 17.00 hod.
Po Mši svaté – 1x za 14 dní
pøíprava na biømování
Možnost setkání s knìzem
(pøípadnì i svátost smíøení)
je vždy 1/2 hod. pøed Mší svatou
DOTAZY - TELEFON: 379 428 443

http://www.horsovskytyn.cz/farnost
***
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Ze školních lavic

Z HISTORIE

VÁNOÈNÍ JARMARK
18. 12. 2007

Vdìènì a rád vzpomínám
na MUDr. Martu Kališovou
- Hoš•álkovou (1911 - 1990)

Už tradicí se staly vánoèní prodejní trhy
po øá da né SOŠ a SOU Hor šov ský Týn.
Návštìvníci si mohli zakoupit vánoèní cukroví, perníkové chaloupky, stromeèky, drobné papírové dárky, hraèky... V chladném
poèasí zahøály nejen svaøené víno a medovina, ale i koledy v podání Základní umìlecké
školy H. Týn, pod vedením pí. Lengálové.
Za pøíjemné pohlazení po duši tímto dìkujeme. Dík pa t øí ta ké všem, kte øí
se na uspoøádání trhù v areálu školy podíleli.
Uèitelùm: p. Švachové, Koutské, Babkové, Švarcové, Køížovi, Fialové, Hofmeisterové a dalším. Svými výrobky potìšili také žáci
ZŠ a Odborné školy z H. Týna. V jídelnì
v Littrowì ulici probìhla ještì výstavka dobrot od žákù uèebního oboru kuchaø. Bylo
co obdivovat!

Myslím, že zdaleka ještì nejsem sám, kdo
rád a s vdìèností vzpomíná na paní doktorku
Kališovou – lékaøku, jakých v dlouhém
životì potká èlovìk jen pramálo! Zvláštì
v nynìjších našich podmínkách a zmìnách
k horšímu by se mìla stát záøným pøíkladem
pro své soudobé kolegy...
Pøed svým pøícho dem do opìtovnì
poèeštìného Horšovského Týna, by la se
svým manželem MUDr. Adolfem Kališem
celou øadu let naší rodinnou lékaøkou v Domažlicích, kam pøišli Ka lišovi br zo
po pražské promoci, na sklonku roku 1936.
Pan dok tor Ka liš byl si ce vo jen ským
lékaøem, ale zastupoval svou mladou paní
i pøi zodpovìdné a nemálo nároèné èinnosti
mezi „civilním“ oby vatelstvem. Obtížné
a složitìjší pøípady oba lékaøi spolu podrobnì
konzultovali a èasto také spoleènì navštìvovali pacienty. Pro naši poèetnou uèitelskou
rodinu bylo velikou výhodou, že ordinovali
oba „na pojiš•ovnu“, což fungovalo o mnoho
lépe nežli dnes! Pan doktor mìl na domažlickém Hoøejším pøedmìstí v mìš•anském domì è. 56 zavedenu i oblíbenou zubaøskou praxi a naše celá rodina patøila také
po této stránce k jeho vìrné klientele. V uvedeném domì Kališovi zároveò bydleli –
a paní doktorka tam mìla vlastní ordinaci.
Byl jsem èastìji s rodièi, nebo s babièkou
Boženou Danielovou u nich v domì, a byli
jsme srdeènì pozváni též na návštìvu v bytì.
Od roku 1943, kdy jsem zaèal chodit v Domažlicích do 1. tøídy, byl mým spolužákem
a kamarádem Ka lišùv syn Pe tr, pozdìji
pøedèasnì a vcelku tragicky zemøelý v Kolinci u Klatov. (Zvláštní shodou okolností jsem
tehdy uèil a žil nedaleko – v Petrovicích
u Sušice.) Bylo to na zaèátku 70. let minulého století – a tato rána – a deset let
pøedtím podobnì tragický odchod jejího
manžela v Plzni (1963), mìly za následek
„náhlý“ odchod paní doktorky k dceøi Janì v
kanadském Torontu.
Nemohu vdìènì nevzpomenout, jak paní
doktorka na sklonku roku 1952 ráznì zasáhla
– zcela jistì v mùj prospìch – když se mi stal
úraz v uèòovském støedisku (tehdy SPD)
na školním statku v Horšovì. Tehdy totiž
prosadila zákaz mého návratu z nemocnice
zpìt do Horšova, kam jsem byl po slán
domažlic kou
„výbìro vou
ko misí
pro dorost“!
Zdá se to být všechno sice už dávnou „minulostí“ (pøes 55 let!), ale vdìèné a milé
vzpomínky na paní doktorku i jejího manžela
zùstávají beze zmìn!
Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouò

HASIÈI INFORMUJÍ
V pátek 23. listopadu 2007 jsme byli
povoláni k likvidaci požáru kùlny s døívím
v Dvoøákovì ulici v H. Týnì. Jednotka
po pøíjezdu zabránila prvotním zásahem
šíøení požáru a po pøíjezdu profesionálních
hasièù ze Staòkova jsme provedli dohašení
a rozebrání zasaženého objektu.
V sobotu 24. listopadu 2007 jsme byli
ráno po osmé hodinì opìt povoláni k události
z pøedešlého dne, k dohašení požáru. Provedli jsme stržení lepenky ze støechy, pod kterou
se kouøilo a vysokotlakým proudem jsme
provedli dohašení.
V tento den jsme ještì poøádali námìtové
cvièení v objektu kina v H. Týnì. Jednalo
se o evakuaci osob, nácvik s dýchací technikou a poskytnutí první pomoci zranìným
osobám. Jako figuranty jsme opìt využili
dìti z kroužku mladých hasièù. Dìti nám
daly svojí iniciativou a pøipravenými nástrahami stejnì jako loni poøádnì zabrat. V okolí
kina jsme také provedli provìøení hydrantù
a rádi bychom s provìøováním pokraèovali
i v dalších èástech mìsta.
V sobotu 15. prosince 2007 jsme pomáhali pøi úklidu kostela sv. Petra a Pavla.

V pondìlí 17. prosince 2007 byl nahlášen
požár komínového tìlesa ve Vodní ulici
v H. Týnì. Po pøíjez du jsme pro ved li
zasypání komína suchým pískem a jeho další
proèištìní kominickým náøadím. Po ujištìní,
že již komín nehoøí, jsme místo pøedali majiteli objektu. Na místì zasahovala i profesionální jednotka ze Staòkova, která však byla
po chvíli od volána k otevøení by tu
do Staòkova.
Sbor dobrovolných hasièù
Horšovský Týn Vás srdeènì zve na

54. HASIÈSKÝ PLES
v sobotu 9.

února 2008,

od 20.00 hodin

sál hotelu Šumava v H. Týnì
K tanci a poslechu zahraje

„H O R A L K A“

bohatá tombola * vstupné: 100,- Kè
Pøedprodej vstupenek v Regionálním
informaèním centru Horšovský Týn

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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MLADÍ HASIÈI
NÁMÌTOVÉ CVIÈENÍ V KINÌ
V sobotu 24. listopadu 2007 se vìtšina z nás zúèastnila námìtového hasièského cvièení
v budovì kina v Horšovském Týnì. Sešli jsme se již ve 14.00 hodin, abychom pøipravili
pro zasahující hasièe rùzné nástrahy, které je v podobné situaci mohou ve skuteènosti potkat.
A tak jsme namaskovali popáleninu ruky a poranìní hlavy. Poté jsme si rozdìlili úkoly
a rozmístili jsme se v prostorách celého kina. Nìkdo byl v šatnì, jiný v hledišti, Iveta ležela
pod schody a pøedstírala zranìní hlavy po pádu ze schodištì a Klárka pøedstírala stav v šoku
s popáleninou ruky pøed promítací kabinou. Zásahové vozy pøijeli krátce pøed 16. hodinou.
Zasahující hasièi zaèali postupnì prohledávat celé kino, poté následovala rychlá evakuace
všech dìtí a vedoucích, poskytnutí první pomoci zranìným, lokalizování ohniska požáru
a likvidace požáru. Naši nejstarší kluci vyjíždìli spoleènì se zasahujícími hasièi v hasièských
vozech a vidìli tak zásah z opaèného pohledu, než z role figurantù. Zámìrem cvièení bylo
vyzkoušet evakuaci kina pøi mimoøádné události, práci v dýchací technice, poskytnutí první
pomoc zranìným osobám a provìøit vodní zdroje (hydranty) v okolí kina. Cvièení urèitì
splnilo svùj úèel a nám opìt pøineslo nejen mnoho silných zážitkù, ale také zkušeností, jak
se zachovat v podobné situaci. Zasahující hasièi si zaslouží velký obdiv, že cvièení dokonale
zvládli i pøesto, že právì v tento den ráno a v den pøedešlý ještì zasahovali pøi požáru.

ZDOBENÍ PERNÍÈKÙ
26. listopadu 2007 nás v pøedvánoèním
èase opìt po roce navštívila paní Popelková
z Horšovského Týna. Našim novým èlenùm
ukázala, jak si složit kornoutek na zdobení
perníèkù a jak si perníèky krásnì ozdobit.
Ostatním poradila, jak se ve zdobení perníèku ještì více zdokonalit. Stejnì jako vloni
nám pøinesla ukáza své vlastní nádherné
perníkové výtvory. Paní Popelkové touto
ces tou moc dì ku je me za je jí ná vštìvu,
za ochotu a trpìlivost, se kterou se nám
vìnovala.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
3. prosince 2007 zavítal mezi nás Mikuláš
s èer tem a an dì lem. Pro všech ny mìl
Mikuláš pøipravený balíèek s dobrotami,
ale každý si ho musel vysloužit básnièkou
nebo písnièkou. Za bohatou nadílku jsme
Mikuláše, èerta a andìla obdarovali námi
vyrobenými perníèky.

Co nás èeká zaèátkem nového
roku 2008

VÁNOÈNÍ BESÍDKA

26. ledna 2008
- Testy odbornosti
(strojník, preventista, kronikáø)
- Výroèní valná hromada sboru
16. února 2008
- Zimní setkání mladých hasièù

10. prosince 2007 jsme uspoøádali vánoèní besídku. Ozdobili jsme
si stromeèek perníèky, které jsme zdobili s paní Popelkovou. Rozkrojili
jsme jablíèka a posedìli u èaje a cukroví. Jelikož byla tato schùzka naší
poslední v roce 2007, pøišli mezi nás i starosta a velitel sboru. Za pøání
k Vánocùm jsme je obdarovali drobnými dáreèky a pak už nás èekalo
losování dárkù pod stromeèkem. Užili jsme si pøi tom spoustu legrace
a snad každý z nás odcházel domù spokojený.

v Horšovském Týnì
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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.......:::::::....... Z UPLYNULÝCH AKCÍ .......:::::::.......
Autogramiáda nové
pohádkové knížky

VÁNOÈNÍ ÈAS
S MARIÍ ROTTROVOU

V sobotu 1. prosince 2007 probìhla v sále
MKZ v H. Týnì au to gra miáda nové
pohádkové knížky „Podivuhodné pøíbìhy
lesního skøítka Bonifáce“, kterou napsal
horšovskotýnský autor pan Ivan Vièar. Kniha
je vyzdobena kouzelnými obrázky od malíøe
pa na J. F. Pal me a od poví každému
zvídavému dítku jeho všeteèné otázky, jako
tøeba – proè mají klokani na bøiše kapsu, proè
zebry chodí v pyžamu, proè psi nelítají
a nemají rádi poš•áky, proè mají opice holý
zadek a mnoho dalších vìcí. Touží i vaše dìti
dozvìdìt se nìco nového? Pak neváhejte
a pøijïte si knihu koupit do Informaèního
centra v Horšovském Týnì.

Pøed ab so lutnì vy pro dané pu b li kum
vystou pi la Ma rie Rot trová v ki nosále
Horšovského Týna, dne 7. prosince 2007.
Bìhem vánoèního koncertu zaznìly známé
písnì, jakými jsou: „Skoøápky oøechù,
Zøejmì letos nikde nejsou kytky, Máma,
Øeka lásky a mnoho dalších. Spolu s ní zde
rovnìž úèinkoval herec a zpìvák Roman
Vojtek, jed na z nejvìtších a nej ob sa zovanìjších muzikálových hvìzd Èeské republiky. V doprovodu dìtského sboru Coro
Piccolo, orchestru Septet Plus vnesli mezi
pøítomné kou zel nou at mosféru vánoc.
Závìrem, pøes neutichající potlesk pøidala
Marie Rottrová svoji poslední píseò a zakonèila tak své jedineèné vystoupení. Všichni úèinkující vytvoøili spoleènì neopakovatelnou atmosféru.

ŽALMAN A SPOL.
V nedìli 16. prosince 2007 pøijela potìšit
horšovskotýnské posluchaèe svým vystoupením známá skupina Žalman a spol. Bìhem
vystoupení zaznìly známé i novìjší skladby.

Vánoèní nadílka pro seniory
v Domì s peèovatelskou službou.
Pìvecké sdružení Jany Lengálové
11. prosince 2007
a Mateøská škola 12. prosince 2007

Foto: http://fog.rajce.idnes.cz/Horsovsky_
Tyn_7.12.2007

Pohádka s mikulášskou nadílkou
2. pro sin ce 2007 pøipra vi lo Mìstské
kulturní zaøízení Horšovský Týn pro dìti
pohádku s mikulášskou nadílkou v místním
kinosále. Zaplnìným sálem se nesly písnièky
a koledy úèinkujícího Divadélka Andromeda. Dìti si užily spous tu legra ce,
ti odvážnìjší odøíkaly básnièku na pódiu
a nakonec obdrželo každé z nich balíèek
od Mikuláše.
Stránku pøipravila Petra Hofmeisterová

Vánoèní koncert pìveckého sboru
Katolické fakulty UK v Praze
ACANT 24. listopadu 2007

3. prosince 2007 se uskuteènila druhá
èást pøednášky cestovatele a horolezce, pana
Jiøího Hor ského, s názvem: „Po ze mi
do Himalájí v Pákistánu“. Stejnì tak jako
v první èásti, byla pøednáška opìt velice
poutavá.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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KULTURNÍ PØEHLED
4. ledna 2008

Tøíkrálová sbírka 2008
Slavnostní zahájení ve 14.00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v H. Týnì
mší svatou a rozesláním.

25. ledna 2008

VII. Mìstský ples
sál hotelu Šumava, od 20.00 hodin
hraje: P-BAND Vlastimila Pelce
moderuje: Martin Švejda
host: DAVIDE MATTIOLI
dámská volenka, slosovatelná tombola
poøádá: MKZ Horšovský Týn

Pøedprodej a rezervace vstupenek:
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

ZÁKLADNÍ KURZ
TANEÈNÍ VÝCHOVY
PRO MLÁDEŽ
Kurz taneèní výcho vy pro mládež základy standarních, latinskoamerických
a country tancù, ve 12 lekcích, z toho jedna
„pro dloužená“ a jed na „zá vì reè ná“.
Souèástí kurzu je i spoleèenská výchova,
se známení se s pra vi dly sto lování
a uspoøádání slavnostního rautu. Kurzy povedou manželé Cíchovi z taneèní školy
DANCE Stod. Zahájení kurzu – bøezen
2008. V pøípadì zájmu se mùžete pøihlásit
v kanceláøi MKZ Horšovský Týn nebo
na tel. èísle: 379 422 247.

REGIONTOUR 2008
I letos se naše mìsto a jeho okolí pøedstaví
návštìvníkùm veletrhu cestovního ruchu
Regiontour 2008 ve dnech 10. až 13. ledna
2008 v Brnì. Ve spolupráci s okolními
mìsty, obcemi a informaèními centry vznikla
originální prezentace Domažlicka, jejímž
hlavním a pro všechny zúèastnìné spoleèným tématem je masopust. Touto jedineènou
expozicí se budeme snažit oslovit pøíchozí
všech vì ko vých ka te go rií. Dou fá me,
že se nám podaøí zaujmout co nejvíce návštìvníkù. Zároveò se budeme èásteènì prezentovat v rámci expozice Plzeòského kraje,
jejímž mottem je „Plzeòský kraj – kraj živé
vody a památek“.
Vstupenka pro rodinu (so, ne) 140,- Kè,
vstupenka zlevnìnná pro rodinu (so, ne)
65,- Kè, celodenní vstupenka pro veøejnost
(so, ne) 80,- Kè, zlevnìná vstupenka (so, ne)
40,- Kè, vstupenka pro seniory (ne) 10,- Kè.

Tento mìsíc zaèíná taneèní kurz
pro dospìlé !!!

8. února 2008

Travesti show skupiny
Screamers
„A JEDEME DÁL“
kinosál Horšovský Týn, od 20.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn

Mìstské kulturní zaøízení poøádá opìt
"Taneèní kurz pro dospìlé" pod vedením
lektorù Nadi a Pavla Cíchových z taneèní
školy Dance Stod. Kurz se skládá ze šesti
lekcí a bude tradiènì zakonèen slavnostním
spoleèenským veèerem s rautem. Zveme
Vás na 1. lekci 18. ledna 2008 od 20.00
hodin do sálu MKZ v Horšovském Týnì
(nám. Republiky 105, 1. patro). Kurzovné
Vám sdìlíme na první lekci, bude záviset
na poètu úèastníkù kurzu. V pøípadì zájmu
nás kontakturjte do 15. ledna 2008 na tel.:
379 422 247.

16. února 2008
Západoèeská oblastní pøehlídka
Svazu èeských divadelních ochotníkù

„KANDRDÁSEK SÈDO“
a „POHÁREK SÈDO“

MÌSTSKÉ KULTURNÍ
ZAØÍZENÍ:

kinosál Horšovský Týn
poøádá: Svaz èeských divadelních
ochotníkù SÈDO a MKZ Horšovský Týn

NABÍDKA REKLAMY
VII. MÌSTSKÝ PLES

18. – 20. února 2008

Dìtský filmový festival
s tombolou

PLESOVÁ SEZÓNA 2008

Vážení, v pátek 25. ledna 2008, se koná
v Horšovském týnì již VII. Mìstský ples.
Chtìli bychom Vám tímto uèinit nabídku
možnos ti Va ší pro pa ga ce pøi ko ná ní
této akce.

18. 2. 2008 Pohádkové pásmo
pro nejmenší
19. 2. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
20. 2.. PAN VÈELKA

19. 1. 2008 Podnikatelský ples

kinosál Horšovský Týn, od 16.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn

27. 1. 2008 Maškarní bál pro dìti

• umístìním dodané reklamní tabule firmy
v sále hotelu Šumava v den konání plesu

2. 2. 2008 Ples sportovcù

• zajištìní propagace firmy moderátorem
v prùbìhu plesu

25. 1. 2008 Mìstský ples

22. února 2008
Zábavný poøad
„Hvìzdy, jak je neznáte“

9. 2. 2008 Ples hasièù
16. 2. 2008 Ples rybáøù

„REBELOVÉ“
ZUZANA NORISOVÁ
a TOMÁŠ HANÁK

8. 3. 2008 Maškarní bál
pro dospìlé

kinosál Horšovský Týn, od 20.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

9. 3. 2008 Maškarní bál pro dìti
***
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Možnost propagace:

• podìkování firmì ve Zpravodaji mìsta
Horšovský Týn
Roz hod ne te-li se pro pro pa ga ci Vaší
firmy pøi konání Mìstského plesu, kontaktujte nás na ad re se: Mìstské kul turní
zaøízení, námìstí Re pub li ky 105,
Horšovský Týn, tel.: 379 422 247,
e-mail: mkz@arcom.cz
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FILMOVÉ TIPY pro dìti
Probuzení do tmy

PROBUZENÍ DO TMY
5. a 6. ledna 2008
17.00 a 19.30 hodin
Will Stanton je obyèejný tøináctiletý kluk. Žije úplnì obyèejný život a øeší úplnì
obyèejné, i když neobyèejnì tíživé, problémy. Jako vìtšina jeho vrstevníkù, i Willproblémy s holkama ve škole, se všemi svými sourozenci, který není zrovna málo,
a hlavnì, jak už to tak u tøináctiletých klukù bývá, velký problém se svým dospíváním. Will prostì žije tak, jako vìtšina jeho vrstevníkù. To ale jen do chvíle, než se zaène dít nìco divného, èemu Will ne tak docela rozumí. Uprostøed zimy, v den svých
narozenin, odhalí Will, že má zvláštní dar – je posledním z Dávných, nesmrtelných
bytostí, jejichž posláním je chránit svìt pøed vládou Tmy. Nejmladší rytíø svìtla
se spolu se svými novými pøáteli a ochránci vydávají na dlouhou cestu napøíè staletími, aby nalezli šest vzácných kamenù, které mohou zachráínit svìt pøed Temnoutou.
Proti Willovi a jeho ochráncùm ale stojí Tajemný jezdec a jeho pøisluhovaèi. Boj o záchranu svìta mùže zaèít.
Film vznikl podle pìtisvazkové série spisovatelky Susan Cooperové. Z pùvodnì
dìtské knížky se brzy stal bestseller a dnes série patøí mezi nejznámìjší díla svého
žánru. Její èeské vydání pøipravilo na letošní podzim nakladatelství Albatros. Podobnì jako u jiných fantasy filmù, (napø. série Pána prstenù nebo Letopisy Narnie), i tady
je ve støedu pøíbìhu mladík, který se musí velmi rychle vyrovnat se svou novou rolí
zachránce svìta. Díky tomu má samozøejmì plno starostí, ale také možnost skuteènì
zasáhnout do bìhu dìjin a uvìdomit si, jak dùležité je v urèitém momentì pøijmout
zodpovìdnost za další vývoj událostí a nespoléhat se pøitom na ostatní. Právì tento
moment zlidš•uje celý pøíbìh a ten tak nepùsobí pateticky ani jednodušše.

ZLATÝ KOMPAS
12. a 13. ledna 2008
17.00 a 19.30 hodin

Zlatý kompas

Náš svìt je jenom jedním z mnoha. Kromì nìj existuje nesèetnì dalších svìtù, které se tomu našemu mnohdy podobají. Nìkteré odlišnosti jsou ovšem nadmíru pozoruhodné. Ve svìtì Zlatého kompasu má každý èlovìk svého daemona, který je souèástí jeho duše, má podobu zvíøete a existuje mimo lidské tìlo. Mezi èlovìkem a jeho
daemonem panuje nesmírnì silné pouto: vnímají navzájem svoje myšlenky, nálady i
pocity. V dìtství mùže daemon mìnit podobu podle vlastního pøání, ale jakmile èlovìk dospìje, získá jeho daemon definitivní stálou podobu. V takovém svìtì žije Lyra
Belacqua, dvanáctiletý sirotek vyrùstající pod dohledem scholárù na Jordánské koleji v britském Oxfordu. Poslal jí sem ještì jako malou její pøísný strýèek, badatel lord
Asriel. Lyra ještì nic netuší, ale její život se už brzy od základu zmìní. Podle dávného proroctví má právì ona rozhodnout o osudu nejen vlastního svìta, ale i všech
ostatních...

KOUZELNÁ ROMANCE
23. ledna 2008
17.00 a 19.30 hodin
Film o pohádkové princeznì (AMY ADAMS) z minulosti, kterou zlá královna
(SUSAN SARANDON) pøemístí do souèasnosti, je spojením klasické pohádky spoleènosti Disney s pøíbìhem z moderního New Yorku. Záhy poté, co se ocitne v naší
dobì, je po setkání s pohledným právníkem (PATRICK DEMPSEY) princezna Giselle nucena mìnit své názory na život a lásku. Mùže ve skuteèném svìtì pøežít pohádková láska? KOUZELNOU ROMANCI režíroval Kevin Lima (Tarzan, Eloise
a Vánoce) podle scénáøe Billa Kellyho (Dožeò, co se dá). Pùvodních písnì pro Kou- Kouzelná romance
zelnou romanci složila v minulosti velice úspìšná dvojice autorù – skladatel Alan
Menken a textaø Stephen Schwartz (Pocahontas, Zvoník u Matky Boží).

HIT NA MÌSÍC ÚNOR 2008
VÁCLAV - 2. a 3. února 2008
Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou støechou. Pøestože je Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a problematický nezvladatelný kluk, my v nìm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší (a hlavou plnou milých lumpáren). Ostatní (témìø
celá vesnice) v nìm vidí jen problém. Dokonce i bratr František, který celý život
soupeøí s Václavem o lásku matky a otce.
Tyto dva svìty na sebe neustále naráží,
a tak Vác lav lí tá z jednoho prùšvihu
do druhého. Drama vrcholí soubojem bratrù o lásku Frantovy milenky Lídy, který
konèí trestným èinem. Václav se ocitá
ve vìzení, kde se stává terèem útokù spoluvìz òù i trau ma tic kých vzpo mí nek
na otce. Zachrání jej žádost o milost, která
je podmínìna peticí? Pomùže mu bratr
František a poté celá vesnice?

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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ZE SPORTU

VODÁCI

chotìšovské ligy, druhé kolo BLMF a první
kolo žákovské ligy v Horšovském Týnì.
Na holkách je vidìt, že je florbal hodnì baví a že se tomuto sportu chtìjí opravdu
vìnovat.

TRÉNOVÁNÍ
V BAZÉNU
Už se
nám ochla di lo, tak jsme
opustili
øeku
a
na stìho va li
se do bazé nu. Každý ètvr tek brázdíme
vody Domažlického bazénu a cvièíme nové
dovednosti.
Máme tam pár trénin kových lodí.
Ti nejmladší se nej prve uèí vylézat
z pøevrácené lodi a po zvládnutí tìchto
základù zkouší eskymácký obrat. Ne každý
se smíøí s tím , že je pod vodou hlavou dolù
a nohama v lodi. Ale i to se dá nauèit. Ti starší
už zdatní v eskymování se napøíklad uèí
pøevrácenou loï zvednou rukama místo
s pádlem. A samozøejmì k návštìvì bazénu
patøí i cvièení dovedností v plavání.

Po prv ním ko le flor ba lo vé re gi o nál ní
žákovské ligy je v èele FBC GO-GO Horšovský Týn
V nedìli 2. 12. 2007 se odehrálo první
kolo florbalové ligy starších žákù, kterou
poøádá Fbc GO-GO Horšovský Týn.
Pro letošní roèník se do této soutìže
pøihlásilo 8 týmù krom starších žákù poøádajícího klubu ještì Blížejov, Chotìšov, Nýøany, Staòkov, Tluèná, Vejprnice a Zbùch.
V roce 2003 jsme zaèali pracovat s mládeží. Vznikl u nás v kubu první žákovský
tým. A od té doby organizujeme rùzné turnaje a ligy pro dìti. Pro letošní rok je to liga
starších žákù, liga dívek a mladších žákù.
Výsledky po prvním kole
FBC GO-GO - Blížejov 7-5
Blížejov
- Vejprnice 6-3
Staòkov
- GO-GO 9-8 po nájezdech
Zbùch
- Chotìšov 4-5
Tluèná
- Zbùch
4-5
Vejprnice
- Nýøany
0-3
Nýøany
- Tluèná
5-7
Tabulka po prvním kole
1) FBC GO- GO Horšovský Týn
2-3) Blížejov
2-3) Tluèná
4) Nýøany
5) Chotìšov
6) Zbùch
7) Staòkov
8) Vejprnice
Chotìšov a Staòkov mají každý jeden zápas k dobru.

Fbc GO-GO dívky
Naše Holky mìly docela nabitý program.
Odehrály zápas proti maminkám, první kolo

Porážky z prvních zápasù jejich sportovní
karieri je nijak neodradily. Spíš je povzbudily k ještì vìtšímu úsilí pøi tréninkách.
Odmìnou jim i trenérùm byla jejich první
výhra 15. 12. 2007. Kdy v prvním kole
žákovské ligy, kterou poøádá náš klub, porazily holky ze základní školy v Chotìšovì.
Na na šich dív kách je vi dìt zna tel ný
pokrok. Nevyluèuji, že nìkteré z tìch mladších holek se v pøíštích kolech objeví v sestavì mladších žákù.Tak aby našim nejmladším
klukùm pomohly v ligách mladších žákù.

Fbc GO-GO pøípravka
Naši nejmladší odehráli své první zápasy
14. 12. 07 v Chotìšovì a 15. 12. 07 v Horšovském Týnì.
V Chotìšovì nás èekali tìžcí soupeøi. Ale
jelikož se nám podaøilo porazit alespoò
jednoho z nich a to tým Dobøan, odvezli
jsme si talíø za 4-té místo. Poøadatelé tohoto
turnaje si ale všimli, že nám v bránì vyrùstá
nová hvìzdièka a proto si nejmladší hráè turnaje Darek Kasteliè odvezl cenu za nejlepšího brankáøe.Dále byl odmìnìn i náš útoèník
Jonáš Krey sa, který byl vyhlášen 4-tým
nejužiteènìjším hráèem.
Po tìžkých bojích v Chotìšovì jsme
se hned druhý den ráno sešli u nás v H. Týnì
pøed tìlocviènou a šli jsme opìt zmìøit síly
s Blížejovem a Chotìšovem.Potvrdilo se,
že máme tým, který se dokáže velmi zdatnì
postavit i o nìco málo starším soupeøùm. Oba
zápasy jsme sice prohráli, ale chu• do dalšího
mìøení sil nám to urèitì nevzalo. Ještì musíme hodnì trénovat a i trošku zesílit, aby
støely našich hráèù byly úèinnìjší.
Za GO-GO Horšovský Týn
Karel Hencl

Dívky GO-GA, které se úèastnily prvního kola BLMF. Bohužel hodnì holek zùstalo doma pro nemoc

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

LEDEN 2008

***

Strana è. 15

