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TIP MĚSÍCE
Oslavte svátek dětí v horšovské oboře 28. května,
tentokrát na téma „Poznej naše hrdiny“.
Den dětí s IZS začíná od 14 hodin v areálu školního statku.

Měsíc květen přináší do našich srdcí radostnou energii,
je to měsíc lásky a rozkvětu i společenského vyžití.
První květnové dny si také připomínáme události
spojené s koncem 2. světové války a osvobozením západních Čech americkou armádou.
V H. Týně proběhne vzpomínková akce
6. května, které se zúčastní zástupce americké ambasády a přijede
konvoj historických vozidel.
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA DNE 16. 3. a 30. 3. 2022
Projednala:
● informaci starosty o jednání se zástupci SÚSPK ve věci možnosti změny trasy
vedení silnice II/193 městem Horšovský
Týn. Rada města ukládá starostovi požádat
Plzeňský kraj o směnu komunikací resp.
o stanovisko, zda je z pohledu vlastníka silnice II. třídy směna reálná;
● žádost HELI CZECH s.r.o. IČO
27490271, se sídlem Formánkova 436/2,
Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové o využití plochy na přistávání vrtulníků
na pozemku p. č. 1058/54 k. ú. Horšovský
Týn v majetku města. RM souhlasí s podmínkou, že si firma zajistí souhlas nájemce
a potřebná povolení;
● žádost společnosti Zdravotní klaun,
o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7, 190 00
Praha 9 o finanční dar z rozpočtu města pro
potřeby financování programů organizace
Zdravotní klaun, o.p.s., a to v souladu s posláním uvedeným v zakládací listině. RM
nesouhlasí s poskytnutím daru;
● žádost o pronájem veřejného prostranství za účelem konání Velikonočního jarmarku. Jedná se o zábor části chodníku
(cca 40 m²) u č. p. 4, nám. Republiky. RM
souhlasí se záborem veřejného prostranství podle žádosti za předpokladu dodržení
OZV č. 3/2020. Žadatelka se zavazuje, že
bude na chodníku zachován průchod, prodejní místa nebudou zasahovat do komunikace ani plochy parkovacích míst;
● oznámení KLUBU TŘETÍ ARMÁDA
PLZEŇ o průjezdu konvoje historických
vozidel americké armády Horšovským
Týnem dne 06. 05. 2022. Předpokládaný
příjezd na nám. Republiky Horšovský Týn
(parkoviště před zámkem) ve 14:45 hodin
a odjezd v 15:30 hodin. RM souhlasí s konáním akce;
● návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na akci "Sýpka" mezi městem Horšovský
Týn a firmou BOLID M s.r.o., Voršilská
2085/3, 110 00 Praha, IČ 26347741, jehož
předmětem je navýšení ceny díla o částku
1.876.933,52 Kč bez DPH tj. 2.271.089,56
Kč s DPH. RM schvaluje návrh Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Sýpka" mezi
městem Horšovský Týn a firmou BOLID M
s.r.o.  RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 2;
● nabídku společnosti MAZEPPA s.r.o.,
Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ

27187039 na administraci veřejné zakázky na stavební práce pro výběr zhotovitele
stavby „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně – dokončení 2022“ zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle
zákona č. 134/2016 Sb. za cenu 34.500 Kč
bez DPH tj. 41.745 Kč s DPH 21% a návrh
příkazní smlouvy. RM schvaluje nabídku
společnosti MAZEPPA s.r.o. na administraci veřejné zakázky na stavební práce pro
výběr zhotovitele stavby „Oprava objektu
sýpky v Horšovském Týně – dokončení
2022“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.
za cenu 34.500 Kč bez DPH tj. 41.745 Kč
s DPH 21%. RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn
a společností MAZEPPA s.r.o. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava objektu sýpky v Horšovském
Týně – dokončení 2022“. RM schválila výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem
„Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně
– dokončení 2022“ a ukládá OMIM zveřejnit výzvu na profilu zadavatele;
● cenovou nabídku firmy Dufek Group
s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01 Domažlice, IČ 08345384 na opravu hráze
MVN v Hašově za cenu 73.200 Kč bez
DPH. RM schvaluje cenovou nabídku firmy
Dufek Group s.r.o. na opravu hráze MVN
v Hašově za cenu 73.200 Kč bez DPH. RM
souhlasí s objednáním opravy hráze MVN
v Hašově;
● žádost SDH Horšovský Týn o nákup
nového dopravního automobilu pro potřeby
jednotky. RM souhlasí s pořízením nového
dopravního automobilu pro potřeby jednotky za podmínky, že bude přiznána dotace;
● návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
na akci „Výstavba kanalizace a vodovodu
v obci Semošice“ mezi městem Horšovský
Týn a firmou LS stavby s.r.o., Palackého
764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042, jehož
předmětem je navýšení ceny díla o částku
316.833,65 Kč bez DPH tj. 383.368,72 Kč
vč. DPH 21% z důvodu zohlednění skutečné
prostavěnosti v jednotlivých stavebních objektech (vodovodní řad vč. přípojek, kanali-

zační objekty). RM schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Výstavba
kanalizace a vodovodu v obci Semošice“
mezi městem Horšovský Týn a firmou LS
stavby s.r.o. RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 3;
● podnět ke kácení dřevin rostoucích
mimo les na obecním pozemku – 1 ks jedle na pozemku parc. č. 1089/1 a 1 ks borovice na pozemku parc. č. 2350/3, vše k. ú.
Horšovský Týn. RM souhlasí s pokácením
1 ks jedle na pozemku parc. č. 1089/1
a 1 ks borovice na pozemku parc. č. 2350/3, vše
k. ú. Horšovský Týn. RM ukládá OMIM podat žádost o vydání příslušného povolení ke
kácení těchto dřevin rostoucích mimo les;
● cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Horšovský
Týn – Stavební úpravy MK v ulici Josefa
Hory“ za cenu 19.300 Kč bez DPH tj. 23.353
Kč s DPH 21% a návrh Dohody o provedení
archeologického výzkumu. RM schvaluje
cenovou nabídku Západočeského muzea
v Plzni, příspěvkové organizace, na provedení archeologického výzkumu při akci
„Horšovský Týn – Stavební úpravy MK
v ulici Josefa Hory“ za cenu 19.300 Kč bez
DPH tj. 23.353 Kč s DPH 21%. RM schvaluje návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu mezi městem Horšovský
Týn a Západočeským muzeem v Plzni. RM
pověřuje starostu podpisem této dohody;
● žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. Horšovský
Týn o výměře 200 m² do 31. 12. 2022
a návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o pachtu
č. 222/4093. RM souhlasí s prodloužením pachtu části pozemku parc. č. 1039/1,
k. ú. Horšovský Týn o výměře 200 m² do
31. 12. 2022, v době provádění díla demolice v areálu Bažantnice bude přístup
umožněn pouze se souhlasem zhotovitele
díla. RM schvaluje návrh Dodatku č. 9 ke
Smlouvě o pachtu č. 222/4093. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku;
● žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/3 a části pozemku parc.
č. 1039/4, k. ú. Horšovský Týn do 31. 12. 2022
a snížení výměry propachtovaných pozemků na 500 m² z důvodu využití pouze této
části pozemků za účelem uskladnění palivového dřeva a návrh Dodatku č. 4 ke Smlou-
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vě o pachtu č. 222/4092/2019. RM souhlasí
s prodloužením pachtu části pozemku parc.
č. 1039/3 a části pozemku parc. č. 1039/4,
k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře 500
m² do 31. 12. 2022 za účelem uskladnění
palivového dřeva za podmínky, že pachtýř
z propachtovaných pozemků vyklidí vše,
co neodpovídá účelu pachtu vč. oplocení
a že pachtýř vyklidil část pozemku parc.
č. 1039/3 a část pozemku parc. č. 1039/4,
k. ú. Horšovský Týn o celkové výměře
4000 m², u kterých skončila doba pachtu
31. 03. 2022, v době provádění díla demolice
v areálu Bažantnice bude přístup umožněn
pouze se souhlasem zhotovitele díla. RM
schvaluje návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě
o pachtu č. 222/4092/2019. RM pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku;
● předloženou žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě dřevěného zahradního
domku na skladování zahradních a osobních věcí na pozemku parc. č. 800/52,
k. ú. Horšovský Týn. Stavba je umístěna
ve vzdálenosti 0,5 m od hranice pozemku
města parc. č. 800/1, k. ú. Horšovský Týn.
Žadatel je investorem stavby. Domek je
dřevěný o rozměrech 4 x 5 x 3 m,  střecha
pultová plechová barvy červené. Stavba
je bez oken, vchod je z pozemku žadatele,
dešťové vody. Nebudou stékat na pozemek
města, budou svedeny do nádrže a využívány na zalévání zahrady. RM souhlasí se
stavbou dřevěného zahradního domku za
podmínek, že nebude docházet ke stékání dešťových vod na pozemek města parc.
č. 800/1, k. ú. Horšovský Týn a stavba bude
provedena dle předložené žádosti;
● předloženou žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě dřevěného přístřešku na pozemku parc. č. 422/1, k. ú. Semošice.  Stavba je umístěna na místě stávající stavby,
která byla odstraněna, ze dvou stran byly
ponechány části obvodových zdí, které budou využity při stavbě přístřešku a zároveň
slouží jako oplocení pozemku. Velikost
přístřešku je 6 x 3,5 m, vchod je z pozemku žadatele, dešťové svody budou svedeny
na pozemku vlastníků a zachycovány do
nadzemní nádrže. Stavba je umístěna ve
vzdálenosti v rozmezí 1,3 - 1,7 m od hranice pozemku města parc. č. 1171/1, k. ú. Semošice. RM souhlasí se stavbou dřevěného
přístřešku s tím, že, stavba bude provedena
dle předložené žádosti;
● návrh Smlouvy o dílo mezi městem
a ML Strategy s. r. o. se sídlem Krátká 17,
345 62 Holýšov, jejímž předmětem je „Modernizace odborných učeben a zajištění
konektivity na ZŠ Horšovský Týn“ podávaný do plánované výzvy IROP 2. Celková cena za provedení díla je stanovena ve
výši 150.000 Kč. RM souhlasí s návrhem
smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy;
● nabídky na akci „Obnova střešního
pláště včetně komínů a klempířských prvků“ nám. Republiky 96, Horšovský Týn.

RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku od
firmy Jiří Krejčíř, Srby 24, 346 01 Horšovský Týn, IČ 65575075 s nabídkovou cenou
ve výši 770.541,74 Kč bez DPH. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo mezi
Městem Horšovský Týn a firmou Jiří Krejčíř, IČ 65575075;
● cenovou nabídku na propagaci města Horšovský Týn od Mediální skupiny
MAFRA, Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň na
24. 6. 2022 – Speciální magazín Náš kraj
v deníku MF Dnes a v týdeníku 5PLUS2
a to 1 strana za cenu 15.000 Kč, ½ strana
za cenu 8.000 Kč a nebo ¼ strany za cenu
5.000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny bez
DPH. RM souhlasí s pořízení propagace
města na ½ strany za cenu 8.000 Kč bez
DPH.
Vzala na vědomí:
● oznámení ředitelky Mateřské školy
Horšovský Týn (MŠ), že zápis do MŠ na
školní rok 2022/23 bude probíhat ve dnech
2. - 13. 5. 2022 v obou budovách MŠ. Přijímací řízení je určeno dětem předškolního
věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Přednostně budou přijímány děti s bydlištěm v Horšovském Týně a jeho spádovém obvodu dle
předem stanovených kritérií;
● proplacení dotace na účet města na
akci Mezinárodní cyklostezka CT3 H. Týn
– Semošice (identifikační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015177)
ve
výši 8.845.306,52 Kč;
● informaci OMIM o uplynutí lhůty, po
kterou byl zveřejněn záměr města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 3754/2
v k. ú. Horšovský Týn o výměře 21,5 m²
pod prodejním kioskem. RM po projednání
schvaluje návrh smlouvy o nájmu pozemku. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
určitou – na 1 rok. Nedojde-li k porušení
podmínek nájemní smlouvy, bude postupováno v souladu s § 2230 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v platném znění.
Výše nájemného byla stanovena na 3.000
Kč/rok. Nájemné bude každoročně navyšováno o inflační koeficient uznaný státem
a zveřejněný ČSÚ. RM pověřuje starostu
podpisem této smlouvy;
● informaci OMIM o žádosti o ukončení
nájemní smlouvy o přenechání pozemku
do nájmu na část pozemku parc. č. 74, díl
VIII/18 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
270 m² dohodou. RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu. RM
pověřuje starostu podpisem této dohody;
● informaci OMIM o uplynutí lhůty, po
kterou byl zveřejněn záměr města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 1523/2
v k. ú. Horšovský Týn o výměře 28 m² za
účelem využívání přenosné stavby garáže pro osobní automobil na tomto pozemku. RM po projednání schvaluje návrh
smlouvy o nájmu pozemku. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno na

2.000 Kč/rok. Nájemné bude každoročně
navyšováno o inflační koeficient uznaný
státem a zveřejněný ČSÚ. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy;
● informaci o žádosti ÚZSVM ve věci
případného převodu pozemků parc. číslo
310/1, 318, k. ú. Svinná u Štítar vlastníkovi sousedních pozemků. Převodem výše
uvedených pozemků by vše scelil do jednoho celku. Sousední pozemky nejsou ve
vlastnictví města. RM souhlasí s převodem
pozemků parc. č. 310/1, 318, k. ú. Svinná
u Štítar do vlastnictví fyzické osoby (vlastníkovi sousedních pozemků).
Souhlasila:
● s podáním žádosti o dotaci v dotačním
programu Plzeňského kraje pro rok 2022
„Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“
na pořízení věcného vybavení pro JSDHO
Horšovský Týn;
● s podáním žádosti o dotaci v dotačním
programu Plzeňského kraje pro rok 2022
„PODPORA VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SPECIALIZOVANÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY
V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2022“
na výstavbu cyklostezky Lazce – kat. Výrov, s mezinárodní cyklotrasou CT3, úsek
N.3 (Lazce).
Přidělila:
● na základě návrhu a doporučení bytové
komise byt č. 11, Jelení 92, Horšovský Týn
o velikosti 1+1, 2. patro, o výměře 33,40 m²;
● na základě návrhu a doporučení bytové komise byt č. 2, Jelení 97, Horšovský
Týn o velikosti 1+1 v přízemí, o výměře
56,90 m².
Seznámila se:
● s projektem společnosti Stopa bezpečí, s.r.o., se sídlem Františkánská 120/7,
301 00 Plzeň, IČO 08431205 „Peníze a jiná
strašidla“. Jedná se o seznámení s finanční
gramotností, základními pojmy na prvním
stupni základních škol. RM nesouhlasí se
zapojením do projektu;
● s výsledkem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení pod názvem „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“. Výzva byla
zveřejněna na profilu zadavatele. Ve stanovené lhůtě podalo nabídku sedm firem. RM
se shoduje s názorem hodnotící komise
a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
korespondenční adresa: Nad rybníčkem 40,
346 01 Horšovský Týn, IČ 26177005 s nabídkovou cenou ve výši 7.950.000 Kč bez
DPH tj. 9.619.500 Kč vč. DPH 21%. Dvě
společnosti byly vyloučeny – jedna společnost neobjasnila a nedoplnila údaje na
základě žádosti, druhá společnost nesplnila
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zadávací podmínky – prokázání technické
kvalifikace a neobjasnila a nedoplnila některé údaje na základě žádosti. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;
● s výsledkem výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce
pod názvem „Demolice areálu bažantnice,
Horšovský Týn“. Výzva byla zaslána čtyřem firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly tři nabídky. RM se shoduje
s názorem komise pro otevírání a hodnocení nabídek a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, firmě Dufek Group s.r.o. se sídlem Dvořákova 457,
344 01 Domažlice, IČ: 08345384 s nabídkovou cenou ve výši 4.816.231,57 Kč bez
DPH tj. 5.827.640,20 Kč vč. DPH 21%. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;
● s výsledkem výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Demolice Podražnice –
č. p. 17“. Výzva byla zaslána čtyřem firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené
lhůtě došly tři nabídky. RM se shoduje s názorem komise pro otevírání a hodnocení
nabídek a přiděluje tuto zakázku uchazeči
s nejnižší nabídkovou cenou, firmě Dufek Group s.r.o. se sídlem Dvořákova 457,
344 01 Domažlice, IČ: 08345384 s nabídkovou cenou ve výši 691.435,21 Kč bez
DPH tj. 836.636,60 Kč vč. DPH 21%. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;
● s výsledkem výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce
pod názvem „Horšovský Týn – Stavební
úpravy MK v ul. Josefa Hory“. Výzva byla
zaslána třem firmám. Na adresu zadavatele
ve stanovené lhůtě došly tři nabídky. RM
se shoduje s názorem komise pro otevírání
a hodnocení nabídek a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou,
firmě FINAL KOM s.r.o. se sídlem Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ: 02877155
s nabídkovou cenou ve výši 3.344.555,00
Kč bez DPH tj. 4.046.911,55 Kč vč. DPH
21%. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová,
tajemnice MěÚ

Předpokládaný termín příštího
jednání Zastupitelstva města je
16. 5. 2022 od 17:00 hodin v sále
MKZ Horšovský Týn.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je 15. 5. 2022. Příspěvky zasílejte
na email zpravodaj@mkzht.cz.
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Usnesení ze zasedání ZM
23/2022
konaného dne 04. 04. 2022
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení
Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
02. schvaluje program 23. zasedání ZM
v předloženém znění.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 22 ze dne 28. 02. 2022
04. bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM.
05. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM.
06. schvaluje prodej části pozemku 2322/1
– ostatní plocha v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca 10 m² (pod stavbou oplocení zahrady) vlastníkovi stavby oplocení na tomto
pozemku za minimální kupní cenu 1.138,50
Kč/m². Přesná výměra bude stanovena dle
geometrického plánu.  Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemku (náklady na vyhotovení geometrického plánu, správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí).
07. schvaluje prodej pozemků parc. č. 1971/8
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m²
(bez stavby RD čp. 29, Podražnice) a parc.
č. 1971/ 21 – zahrada o výměře 616 m², vše
v k. ú. Podražnice za kupní cenu 797 Kč/m².
Kupní cena bude uhrazena nejpozději v den
podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
08.
a) schvaluje   záměr města bezúplatně převést pozemky pod stavbami silnic II. třídy
a III. třídy v k. ú. Hašov p. č. 511/3 o výměře
67 m², p. č. 481/15 o výměře 484  m², v k. ú.
Horní Metelsko p. č. 649/2 o výměře 93 m²,
v k. ú. Borovice u Horšovského Týna p. č.
788/9 o výměře 146 m², v k. ú. Svinná u Štítar
p. č. 292/18 o výměře 1961 m², v k.ú. Horšovský Týn p. č. 2589/14 o výměře 264 m²,
p. č. 2592/3 o výměře 93 m², p. č. 2592/4
o výměře 155 m², p. č. 2592/6 o výměře
85 m², p. č. 2592/7 o výměře 144 m², vše ostatní plocha - silnice do vlastnictví Plzeňského
kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Plzeň, hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
p. o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň.
b) schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 790/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1213 m², k. ú. Borovice
u Horšovského Týna z vlastnictví Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 1760/18,
Plzeň, hospodaření se svěřeným majetkem
kraje – Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
zapsaného na LV 319 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice
pro obec Horšovský Týn, katastrální území

Borovice u Horšovského Týna do vlastnictví
města Horšovský Týn.
09.
a) schvaluje změnu návrhu RO č. 2 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022 takto:
v příjmové části rozpočtu, str. č. 2 kapitola
přijaté dotace, položka Příspěvek na výkon
státní správy se krátí o 167 tis. Kč na 15.767
tis. Kč, ve výdajové části, str. č. 3, skupina 2, položka parkování Pivovarská ul. se
navyšuje o 1.000 tis. Kč na 10.000 tis. Kč,
změny budou pokryty z položky na str. 5,
řádek 9 Skatepark, U rampa, která se snižuje o 1.167 tis. Kč na 2.833 tis. Kč.
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022
rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022
včetně schválených změn.
10. schvaluje poskytnutí finančních podílů
města na obnovu památek v rámci Programu
regenerace MPR v Horšovském Týně v roce
2022 následovně:
a) Dům č. p. 41, ul. Lobkovicova, Horšovský
Týn, obnova střešního pláště, příspěvek z MK
ČR 120.000 Kč a podíl města 25.600 Kč;
b) Dům č. p. 61, nám. Republiky, Horšovský Týn, vlastník HREKO invest s.r.o. – obnova – výměna krovu a střešního pláště,
příspěvek z MK ČR 153.000 Kč a podíl města 268.900 Kč.
11. bere na vědomí propočet nákladů na svoz
komunálního odpadu za rok 2021 na jednoho
poplatníka.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři
starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová,
tajemnice MěÚ

SÁZENÍ STROMŮ
V sobotu 9. 4. 2022 proběhlo sázení stromů v rámci akce "Stín pro Horšovský Týn"
v okolí dětského hřiště ve Vančurově ulici.
Do akce se zapojila i veřejnost. Vysazeno
bylo celkem 31 stromů, které dodala firma
Šumavské zahrady s.r.o. Děkujeme všem,
kteří se i přes nepřízeň počasí akce zúčastnili. Také děkujeme SDH Horšovský Týn
za přípravu zázemí.
za odbor kanceláře starosty
Andrea Kollerová

slovo starosty
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NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ, KONCEPCE
ROZVOJE ZŠ, ÚZEMNÍ STUDIE NOVÉ
OBYTNÉ ZÓNY U BAŽANTNICE,
TO VŠE V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Ve čtvrtek 21. dubna se uskutečnila v sále městského kulturního
zařízení veřejná prezentace výsledků přípravných projektových
prací:
• MŠ Vančurova - návrh stavby
Na základě zadání města Horšovský Týn byla zpracována úvodní
studie, která prověřila kapacity mateřských škol ve spádové oblasti
Horšovského Týna a možnost přestavby MŠ Vančurova. Podle současných demografických údajů vyplývá, že ve zkoumané spádové
oblasti je nedostatek míst v mateřských školách pro předškolní děti.
MŠ Pionýrů i MŠ Vančurova jsou v současné době plně obsazeny
a nemají rezervy pro predikovaný nárůst počtu dětí v předškolním
věku. MŠ Pionýrů neumožňuje navýšení kapacity, a proto bylo přistoupeno k rozvaze na zkapacitnění MŠ Vančurova. Na základě této
potřeby byl nejprve zpracován koncept přestavby MŠ Vančurova,
který prověřil možnosti jejího rozvoje a navýšení kapacity na šest
tříd, cca 150 dětí. Na základě konzultací se zástupci města a mateřské školy se dospělo ke konceptu postupné přestavby v několika
etapách. Jsou navrženy čtyři etapy a samostatná etapa úpravy prostoru před mateřskou školou ve vazbě na okolí. Při postupné rekonstrukci a dostavbě nových pavilonů musí být zachována průběžná
kapacita 100 míst (4 tříd). Na základě stanovení koncepce dostavby
a částečné přestavby byl návrh dopracován a zobrazen ve finální
podobě, po realizaci všech etap. V rámci návrhu byl řešen i prostor
před školou a nejbližší plocha v okolí budov ve vazbě na zahradu.
Samotná zahrada a její vybavení nebyla předmětem návrhu.
• Územní studie obytné zóny u bažantnice
Základním cílem studie je návrh kvalitního obytného prostředí
v intencích územním plánem dané urbanistické koncepce a s ohledem na místní podmínky. Studie by měla prověřit možnosti zástavby vzhledem k limitům území. Účelem územní studie je návrh
koncepce řešení veřejné infrastruktury. Prioritní je zejména návrh
koncepce dopravního řešení a návrh rozsahu a umístění veřejných
prostranství. V návaznosti na tyto priority pak územní studie určuje koncepci řešení nakládání s dešťovými a splaškovými vodami
včetně zásobování pitnou vodou. Dále ÚS stanoví podrobnější podmínky prostorového uspořádání jednotlivých pozemků rodinných
domů, tzn. parcelaci, včetně pozice vjezdu na pozemek a umístění
stavby RD na pozemku. Územní studie vymezuje pro každé 2 ha
zastavitelné plochy plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m² (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace).
• Základní škola Horšovský Týn - koncepce rozvoje
Plánovaná „Revitalizace areálu základní školy v Horšovském
Týně“ vychází z komplexního funkčního zadání v podobě elaborátu „Prověřovací studie – Základní škola Horšovský Týn“ zpracovaný autorským týmem pod vedením Ing. arch. Václava Masopusta
v květnu 2021. Revitalizace ZŠ zahrnuje několik stavebních objektů, které jsou navrženy jak z pohledu architektonického, tak
z pohledu stavebně konstrukčního tak, aby výsledný elaborát byl
jasným a jednoznačným zadáním pro případné další projektové
práce a prezentaci záměru široké veřejnosti. Jedná se o tyto stavební objekty:
• SO.1 JÍDELNA S VARNOU A SPORTOVNÍ HALA (SO.1a),
TRAKT ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ (SO.1b)
• SO.2 PŘESTAVBA SEVEROZÁPADNÍHO KŘÍDLA STÁVAJÍCÍ BUDOVY ZŠ
• SO.3 PŘESTAVBA SEVEROVÝCHODNÍHO KŘÍDLA

•
•

STÁVAJÍCÍ BUDOVY ZŠ
SO.4 REKONSTRUKCE ZBYLÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ
BUDOVY ZŠ
SO.5 PARKOVÝ ALTÁN

Nejzajímavější je stavební objekt SO.1. Jedná se o novou výstavbu multifunkční sportovní haly (45x24m) se zázemím pro školní
výchovu i sportovní spolky včetně navýšení kapacity provozu ZŠ
- prostory družiny, kabinety, dílny, prostory pro zájmové činnosti
a nová jídelna s varnou a adekvátním zázemím.
starosta města
Ing. Josef Holeček

Město nabízí k prodeji 2 stavební parcely
v Horšově za účelem výstavby rodinného domu,
každý pozemek je o výměře cca 1192 m² - přesná
výměra bude stanovena geometrickým plánem.
Bližší informace k prodeji jsou k dispozici
na webových stránkách města (Úřední deska)
nebo u paní Ježkové, tel: 379 415 138.

www.horsovskytyn.cz
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informace z radnice
Informace o množství uloženého
směsného komunálního odpadu za první
čtvrtletí roku 2022
a důvody potřeby změny odpadového
hospodářství obce
•

Město Horšovský Týn stanovilo obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství povinnost osobám označit nádoby
na směsný komunální odpad etiketou o svozu vydanou
městem a určilo počet nádob v závislosti na počtu uživatelů
objektu (vychází z orientačního údaje 25 litrů směsného
komunálního odpadu na osobu a týden).
•
Důvody k tomuto kroku byly dva:
•
1. Město Horšovský Týn nemělo přehled o počtu
a umístění vyvážených nádob
•
K polovině dubna, kdy je tento článek psán, bylo vydáno
1489 známek. Z těchto čísel je patrné, že došlo ke snížení
počtu sběrných nádob (odhaduje se, že loni bylo ve městě
vyváženo 2700 nádob).
•
2. Motivace občanů k řádnému třídění využitelných
složek komunálního odpadu a tím snížení produkce
směsného komunálního odpadu.
•
K lednu letošního roku (kdy se ještě vyvážely sběrné
nádoby bez ohledu na označení) bylo svezeno a uloženo na
skládku v Lazcích z těchto nádob
téměř 100 tun odpadu (99,95 t).
•
V únoru se jednalo o 74,89 tun a v březnu 78,95 tun
(v těchto měsících již byly vyváženy jen označené nádoby).
Z těchto dat je naprosto viditelné, že došlo ke snížení
množství ukládaného odpadu na skládku.
•
A proč byly zvoleny tyto kroky?
•
Nový zákon o odpadech, který je platný
od 1. 1. 2021 cílí na dosahování limitů maximální produkce
směsného komunálního odpadu a velkoobjemového
odpadu (tedy odpadu, který „mizí“ na skládce) na jednoho
obyvatele a minimální míru třídění. Pokud obec stanovených
cílů nedosáhne, nejen že se budou zvyšovat náklady na
odpadové hospodářství, ale může být i sankcionována.
•
Tento zákon je nekompromisní a stanovuje, že v roce
2025 by míra třídění měla dosáhnout 60%, v roce 2030 již
65% a v roce 2030 70%.
•
Již od roku 2030 nebude možné ukládat některé odpady
na skládku – u komunálních odpadů se jedná o tři druhy:
sklo, kovy, zeminu a kamení.
•
Od roku 2035 dojde k zákazu skládkování využitelných
odpadů a jen 10% z celkové hmotnosti komunálního
odpadu bude možné skládkovat. Taktéž je každým rokem
navyšována sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za
ukládání odpadu na skládku.
•
Z výše uvedeného je patrné, že obcím byl legislativou
stanoven nelehký úkol. V našem městě míra třídění dosáhla
v roce 2021 cca 34% (více v příštím díle Zpravodaje). Je
zřejmé, že stanovených cílů nelze dosáhnou ze dne na
den, proto město připravuje změny, které by měly vést
ke snižování množství směsného komunálního odpadu
a dosažení požadované míry separace od 1. března do
30. listopadu každý čtvrtek.
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SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
V PLZEŇSKÉM KRAJI
v rámci semináře budou poskytnuty informace k dotačnímu programu
„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ pro nízkopříjmové
domácnosti
KDY: 02. 05. 2022, OD 16:00
KDE: Velký sál MKZ, Náměstí Republiky 105, Horšovský Týn
Program semináře:
1. Základní podmínky dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění
v domácnostech 2021+“ na podporu výměny stávajících kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním pro nízkopříjmové domácnosti.
2. Postup elektronického podání žádosti v aplikaci eDotace.

3. Legislativní požadavky kladené na občany v oblasti ochrany ovzduší.
Zájemci se mohou semináře zúčastnit bez nutnosti předchozího přihlášení.
Seminář je bezplatný.

společenská rubrika
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 12. dubna 2022 se v obřadní síni radnice uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života. Starosta města Ing. Josef Holeček přivítal do života deset nových občánků našeho města
a předal dětem a rodičům malý dárek.
Město Horšovský Týn bude rodiče informovat o dalším termínu
vítání občánků zaslanou pozvánkou.
Klub společenských akcí

VZPOMÍNKA
Odešel jsi tiše, jak osud si přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 6. května 2022 uplyne první
smutný rok, kdy nás navždy opustil
náš drahý, milovaný manžel, otec,
dědeček, pradědeček, bratr, tchán,
strýc a švagr, pan Miloslav Sláma
z Tasnovic.
S láskou vzpomínají manželka, děti, bratr s rodinou
a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
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knihovna

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HORŠOVSKÝ TÝN
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu,
pořádaná každoročně v měsíci březnu. Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
(SKIP). Každý rok se k této akci svými aktivitami hlásí více než 400 veřejných knihoven z celé České republiky.
Městská knihovna Horšovský Týn pořádala v březnu besedy určené především dětským čtenářům. Navštívila nás spisovatelka Danka Šárková z Krkonoš, která si pro žáky druhých tříd připravila velice zajímavou besedu
o svých knížkách, doplněnou o promítání. Po skončení besedy měly děti
možnost si její knížky koupit a nechat si je od autorky podepsat. Knihy Danky Šárkové pro děti i pro dospělé máme v knihovně k zapůjčení. Žáci třetích
a čtvrtých tříd přišli do knihovny na besedu Knížkohrátky se spisovatelkou
Monikou Kudelovou. Díky ní a její knížce Vyjmenované příběhy zjistili, že
vyjmenovaná slova mohou být i zábava. Pro žáky pátých tříd měla připravený velmi zajímavý program MgA. Marcela Jeřábková. Děti se dozvěděly,
jaké existují druhy loutek, jak se vyrábějí, zkusily si loutky vodit a měly
i možnost navrhnout si vlastní loutku.

Pro prvňáčky si připravila besedu paní knihovnice. Povídali jsme si o knížce
Kamil neumí lítat, která je krásně ilustrovaná a poučná. S dětmi, které ještě
do školy nechodí, jsme si povídali o knihovně, přečetli jsme si pohádku a nakonec si děti mohly prohlédnout knížky. Pravidelně každý měsíc navštěvují
knihovnu žáci ZŠ a OŠ Horšovský Týn. Ani v březnu tomu nebylo jinak.
Tentokrát jsme zkoušeli upéct dort podle knihy Povídání o pejskovi a kočičce
a namalovali jsme kytičky do vázy, abychom přivolali jaro.
Knihovnice nezapomněly ani na dospělé čtenáře a pozvaly na besedu pana
Ing. Petra Šiku, lektora autorských seminářů a zakladatele Akademie třetího
věku. Petr Šika se ve svém cyklu pořadů Zábavná historie věnuje zajímavým
tématům ze života našich dávných i nedávných předků. Do naší knihovny
přijel již podruhé a návštěvníci měli možnost si poslechnout historky z dějin
kriminalistiky. Přednáška byla navíc obohacena zajímavým promítáním.
V březnu měli čtenáři také možnost registrace zdarma. Jsme velice rády, že
řada z vás tuto možnost využila, a těšíme se na setkání v knihovně.
Vaše knihovnice

www.horsovskytyn.cz
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NOC S ANDERSENEM
V knihovnách po celé republice proběhla v noci z 1. na 2. dubna tradiční Noc s Andersenem. Noc strávenou v knihovně plnou dobrodružství, letos jubilejní dvacátou, si užili i malí čtenáři Městské knihovny
v Horšovském Týně.
V pátek večer se v knihovně sešlo jedenáct dětí, tři knihovnice a fotografka Míša. Po přivítání jsme se vypravili na horšovskotýnský zámek, kde nás uvítala služebná Bětka a zavedla nás na nádvoří. Tam už
na nás čekal mnich, který nám vyprávěl pověst o bílé paní Ziguně. Ta
prý na zámku straší. Děti čekal nelehký úkol. Dojít do sklepení a podepsat se na vysvobozovací listinu, aby bílá paní našla konečně klid.
Když děti splnily svůj úkol, čekala nás prohlídka zámecké knihovny
s panem kastelánem. Téměř jsme si ani nestihli prohlédnout všechny
zajímavé knihy, neboť přijela očekávaná vzácná návštěva – sám Hans
Christian Andersen, který dětem vyprávěl o svém životě. Po návratu
do knihovny jsme soutěžili a povídali jsme si až do noci.
V sobotu ráno program pokračoval. Po snídani jsme si povídali o svých
oblíbených knihách. Poté nás přišla navštívit Martina Gilchová ze
spolku Tlapky v naději, která vede útulek pro psy v Horšovském Týně.
Přivedla s sebou i své dva pejsky. Řekla nám, jak se máme chovat ke
psům, aby byli zdraví a spokojení a uvedla i příklady, kdy se lidé ke
svým čtyřnohým kamarádům zrovna moc hezky nezachovali.
Na závěr děti dostaly pamětní list a malý dáreček. Věříme, že se Noc
s Andersenem v knihovně všem líbila a budou na ni dlouho vzpomínat.
Knihovnice děkují všem, kteří se na programu Noci podíleli: zaměstnancům zámku v Horšovském Týně, členům Divadelního ochotnického souboru při MKZ Horšovský Týn, manželům Vrbovým, Martině
Gilchové ze spolku Tlapky v naději a fotografce Míše Janovcové. Velké poděkování patří také Městu Horšovský Týn, které knihovnu a její
akce podporuje.
Vaše knihovnice

ze školních lavic
NA NÁVSTĚVĚ U HASIČŮ

ZDARMA SEMINÁŘE
PRO SENIORY
Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat
tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.
Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. ve spolupráci
s Městskou knihovnou Horšovský Týn pořádá:

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
čtyřhodinový seminář pro 10 účastníků

Kdy: čtvrtek 26. 5. 2022 od 8:30 do 12:30 hod.
Kde: Městská knihovna Horšovský Týn,
nám. Republiky 102, Město, 346 01 Horšovský Týn
Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon. Po domluvě můžeme i zapůjčit.
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek.

Zájemci se mohou hlásit na tel: +420 379 422 572,
+420 731 614 064, email: knihovna@htyn.cz
nebo osobně v knihovně (pondělí 9-12 a 13-18,
středa, čtvrtek 9-12 a 13-17, pátek 9-12 a 13-15)
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Děkujeme pánům hasičům Proškovi, Beníškovi, Opatrnému, že
věnovali svůj čas dětem z naší školky. Ukázali jim, co vše skrývá
jejich hasičárna, hasičské auto. Vysvětlili, co obsahuje práce hasiče, a zlatým hřebem bylo stříkání s hadicí.
Odcházeli jsme plni dojmů.
Za Mateřskou školu Vančurova Horšovský Týn
Alena Lechnýřová

květen 2022 1 číslo 5

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství Mateřské školy v Horšovském Týně oznamuje, že
zápis do mateřské školy na školní rok 2020/21 se uskuteční
v pondělí 2. 5. 2022 od 8.00 do 15.30 hodin v obou budovách
MŠ. Přihlášky lze podávat do 16. 5. Bližší informace najdete
na stránkách mateřské školy www.mshtyn.cz
Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla
od 3 do 6 let věku.
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou
podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu
na území ČR podle §33 odst. 1 písm.) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín
zápisu 15. 6. 2022 8.00 -10.00 hod.
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do Mateřské školy Horšovský Týn budou přednostně přijímány děti: s bydlištěm v Horšovském Týně a jeho spádovém
obvodu: Nová Ves, Horšov, Horní Metelsko, Dolní Metelsko,
Hašov, Svinná, Tasnovice, Oplotec, Kocourov, Věvrov, Borovice, Podrážnice, Semošice, Horní Valdorf, Dolní Valdorf,
Lazce, Svatá Anna podle níže uvedených kritérií:

ze školních lavic
snowboardisté, ale i úplní začátečníci, kteří stáli na lyžích poprvé. Jedno jsme však měli společné: radost z pohybu na čerstvém
vzduchu, radost z objevování - pro některé nového sportu - anebo
čistou, prachobyčejnou radost z bytí. Do sytosti jsme si užívali
také běžky. Rozděleni do několika skupin jsme se vydávali po
svých trasách a přicházeli na chatu se soumrakem. Někteří jeli na
Černou horu jiní třeba k Pražské boudě, každý podle svých možností. Běžecké trasy jsme si za několik dní užili skvěle. Velkým
zážitkem se pro děti i dospělé ukázal ski alpiningový závod. Jeho
trasa vedla přímo okolo naší chaty. Přijel také pan majitel Dakoty,
aby zde s naší pomocí zřídil občerstvovací stanici. Děti se toho
zhostily skvěle. Jako malí skřítci podávaly závodníkům kelímky
s čajem. Braly to velmi seriózně, a tak při tom všem ještě velmi
hlasitě fandily a povzbuzovaly závodníky. Nejoblíbenější pokřik
zněl: „Borci do toho!“ Věřím, že všechny borce, kteří se těchto
velmi náročných závodů účastní, pokřik opravdu povzbudil.
Takové výlety jsou jedny z věcí, co dělají naši školu naší školou.
My všichni se na akce velmi těšíme a velmi si je užíváme. Možná
proto se snad každý rok najde několik bývalých žáků, kteří se pro
tyto zážitky vrací i po ukončení studia v Adélce a putují s námi.
Co dodat? Snad jen to, že už se těšíme na příští dobrodružství.
Marie Šerá

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící v Horšovském Týně a spádovém obvodu
2. děti čtyřleté s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící
v Horšovském Týně a spádovém obvodu  
3. děti tříleté s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící v Horšovském Týně a spádovém obvodu
4. děti mladší tří let s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící
v Horšovském Týně a spádovém obvodu. Ty budou přijímány
v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole
5. děti s bydlištěm mimo obec s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím
U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od
nejstaršího.
Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte.
A. Lechnýřová, Mateřská škola Horšovský Týn

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU
Zima. Co toto slovo v Adélce věští? Tento pojem pro nás neznamená „pouze“ výlety na běžkách v okolí Vranova, ale především
pro nás adélčany znamená každoroční (pokud nám to tedy nepřekazí covid či jemu podobný rošťák) zimní pobyt na horách.
Letos nám to konečně vyšlo a my se vydali směrem k milovaným Krkonoším. Jenom co jsme dorazili do Pece pod Sněžkou,
ocitli jsme se v úplně novém světě. Všude byly kopce a kopečky
běloučkého sněhu, průzračné rampouchy a ve vzduchu jakási pohoda a klid. Autobus nás tedy vysadil a pro bagáž přijela rolba.
Zavazadla, výbavu i naše dva poklady v podobě paní kuchařek
k chatě Dakotě vyvezla rolba, zatímco my ostatní jsme ochotně
šlapali po svých. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat
paní Adamcové a paní Holendové za „babičkovskou“ péči o naše
hladové krky. Děkujeme! 	
Druhý den jsme se probudili do nádherného počasí s ideálními
podmínkami pro lyžování. Hned po snídani a kontrole úklidu
pokojů místním hejkalem Michalem :) se všichni s nadšením
„vrhli“ na sjezdovku. Někteří zkušení lyžaři, někteří protřelí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
přijme od 1. září 2022
učitele (učitelku) angličtiny, ICT a vychovatele (vychovatelku) pro domov mládeže.
Požadavky podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Uchazeči na místa učitelů mohou být i absolventi vysoké školy
ekonomického nebo technického zaměření.
Kontakt: Ing. Miluše Fousová, tel.: 602 457 421, email: fousovam@sos-souhtyn.cz,
Ing. Jarmila Ledvinová, tel: 602 569 942, email: ledvinova@sos-souhtyn.cz

ZLATÉ PÁSMO V KLAVIHLÁSCE
Základní uměleckou školu
Horšovský Týn reprezentoval
na soutěžní přehlídce "Klavihláska 2022" žák Michael
Foist ze třídy paní učitelky
Václavy Herzerové.
Za jeho krásný výkon mu odborná porota udělila zlaté pásmo.
Gratulujeme a děkujeme paní
učitelce za přípravu žáka na
soutěž.
ZUŠ Horšovský Týn

www.horsovskytyn.cz
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FOLKLORNÍ SOUBOR KLÍČEK
O SOBĚ DAL VĚDĚT
Žáci Základní umělecké školy v Horšovském Týně v letošním
roce opravdu nezahálí. Na jaře si do sbírky přidali další úspěchy
v krajských soutěžních kolech, tentokrát v oborech Hra na dudy,
Komorní hra s dudami a Soubory lidové hudby.
Dudáckou kategorii v Plzni reprezentovala Hana Ježková, která
získala 1. místo v sólové hře, a dudácké duo Kateřina Faloutová
a Hana Ježková obsadilo krásné 2. místo.
Velký úspěch si z krajského kola soutěže Souborů lidové hudby
přivezl folklorní soubor Klíček. Získal 1. místo s návrhem na
postup do celostátního kola, které se bude konat v Mikulově.
O tom, kdo se celorepublikového kola skutečně zúčastní, zatím
není rozhodnuto.
Za tyto úspěchy patří velké uznání všem žákům, a samozřejmě
jejich učitelům Anně Černé, Miroslavu Šimandlovi, Petru Kreysovi a za choreografii děkujeme Gabriele Černé.
ZUŠ Horšovský Týn

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
ZUŠ Horšovský Týn zve širokou veřejnost na ZÁVĚREČNÝ
KONCERT, který se koná dne 4. 6. 2022 od 17:00 hodin.
V sálu hotelu Šumava se představí žáci všech třech oborů:
hudebního, literárně-dramatického a výtvarného.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO ZUŠ HORŠOVSKÝ TÝN
PRO ŠK. ROK 2022/23
Termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů:
02. 06. 14:00-18:00 hod. - LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
02. 06. 13:30- 17:30 hod. - HUDEBNÍ OBOR
04. 06. 10:00-14:00 hod. - VÝTVARNÝ OBOR
Přijímací zkoušky do ZUŠ jsou určeny pro děti od 5-ti let.
Konají se v hlavní budově ZUŠ.
Předpoklady pro přijetí žáka:
VÝTVARNÝ OBOR:
schopnost sledování reality
vyjádření fantazie na určené téma
kompozice
HUDEBNÍ OBOR:
schopnost rytmická - vytleskat rytmus
schopnost intonační - zazpívat (zopakovat tón, melodii)
zpěv libovolné písně

PODĚKOVÁNÍ – ZUŠ HORŠOVSKÝ TÝN
V neděli 10. dubna 2022 proběhl na půdě ZUŠ Horšovský Týn
první ročník Klavírní přehlídky – Klavihláska 2022. Na první
ročník se sjelo 32 soutěžících z devíti základních uměleckých
škol v Plzeňském kraji. Vedle klasických kategorií se soutěžilo
také v kategoriích populárních a do soutěže se mohli přihlásit
žáci z Plzeňského kraje studující hru na klavír na základní umělecké škole nebo soukromě. Odborná porota ohodnotila soutěžící
na zlatá, stříbrná pásma a udělila také diplomy za mimořádné
interpretační výkony. Účastníci si odvezli věcné ceny.
Velký dík patří Základní umělecké škole v Horšovském Týně
za poskytnutí prostor, vstřícnost a milou atmosféru. Především
děkujeme paní ředitelce Aleně Svobodové, paní učitelce Martině Samkové z literárně-dramatického oboru za skvělou přípravu
žáků Filipa Zocha a Terezky Bartkové, kteří s hravostí a nadhledem celý den moderovali. Dále děkujeme paní učitelce Vendulce
Herzerové a Michalu Poulovi. Gratulujeme všem soutěžícím za
krásné, inspirativní výkony, jejich pedagogům za přípravu a rodičům za pevné nervy a podporu. Budeme se těšit na další ročník
Klavírní přehlídky – Klavihláska 2023.
MgA. Michaela Vacková
organizátorka soutěže
předsedkyně klavírní sekce Plzeňského kraje

Tajemník: Petr Vacek, Porotci: Jan Esterle, Michaela Vacková,
Alena Vacková, Milada Nejdlová, Petra Janovičová
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:
komunikativnost
kreativita
přirozenost
pohyblivost
Zájemci o studium si odešlou Přihlášky do ZUŠ elektronicky
(www.izus.cz)

informační centrum
TURISTICKÁ SEZÓNA 2022
První víkend v dubnu byla zahájena Turistická sezóna 2022.
I my v Horšovském  Týně jsme ji zahájili, a to turistickou procházkou.
„Desátého dubna v deset, sešlo se nás deset!“
Společně jsme se vydali od informačního centra po nové cyklostezce
do obce Křenovy. Tam nás čekalo uvítání paní starostkou Ing. Lenkou Volkmannovou. Také prohlídka nejmenšího muzea vah v České
republice, drobné občerstvení a posezení nad fotografiemi z bohatého
kulturního a společenského života v této vesničce. Poté jsme se vydali
přes Křenovský les, Peřinu a Planinu, kolem skládky Lazce, Šibeniční
vrch zpět do Horšovského Týna.
Celý den panovalo aprílové počasí. Přesto se celodenní výlet povedl
a všichni jsme si odnesli prima zážitek a dobrý pocit, že jsme udělali
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informační centrum

něco pro své zdraví a poznali, jak se žije jinde než v Horšovském
Týně. Poděkování patří křenovské starostce a všem účastníkům turistické procházky.
Těšíme se na další příští setkání či výšlap.

Na další poznávací procházku se vydáme v neděli 8. května 2022
s průvodcem Luďkem Thomayerem a připomeneme si stavebně významné budovy v Horšovském Týně. Sejdeme se ve 14 hodin u informačního centra. Projdeme kolem Schmidovy vily k vile advokátů
Kahlera a Hellera. Další zastávkou bude stavba ve stylu loveckých
chat nebo zámečků se sochou sv. Huberta, medailonem Panny Marie
a dalšími loveckými motivy na fasádě - Koptova vila. Kolem Giebischovy vily, parkem přes vilu notáře Schnabla až k vile Bäumlových,
kde žila všestranná umělkyně a malířka Paulina Bäuml. Naše jarní
poznávání zakončíme ve vile MUDr. Rudofského, která sloužila pro
potřeby zdravotnictví a dnes zde sídlí Základní škola a Odborná škola Horšovský Týn.
Připravujeme také další ročník turistické soutěže „Domažlicko s mobilem v kapse“, kterou pořádá Svazek Domažlicko. Letošní téma hry
„Na kameni kámen“ zavede soutěžící na krásná a zajímavá místa
a památky Domažlicka a Tachovska.
Soutěžit se bude od 1. 6. do 31. 10. Více o soutěži a jednotlivých cílech v příštím čísle zpravodaje.
Bližší informace i propagační materiály můžete získat v Regionálním informačním centru Horšovský Týn na náměstí v Horšovském
Týně.
Otevírací doba v květnu 2022:
Pondělí – pátek 8:00 – 16:00 hodin
Sobota – neděle, svátky 9:00 – 16:00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Andrea Bauerová, pracovnice RIC Horšovský Týn
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KINO HORŠOVSKÝ TÝN
KVĚTEN 2022
Prokopa Holého 128, tel.: 379 422 404.
Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem představení.

Ne 1.
15:00
animovaný
SR, CZ

Čt 5.
18:00
komedie/
romantický
SR,CZ

So 7.
20:00
akční/fantasy/
horor
USA

MIMI A LÍZA: ZAHRADA

Ne 15. UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

+ PŘEDFILM ZUZA V ZAHRADÁCH
Dvě nejlepší kamarádky – nevidomá Mimi a Líza učí nás i děti
vidět přírodu i věci, které nás obklopují trochu jinak.
Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová
Hrají (hlasy): Linda Rybová, David Prachař,...
české znění / přístupný / 56 +12,5 minut / 110,- Kč

15:00

PRO DĚTI

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Na začátku bylo krásné ráno, ale pokud se hrdinům komedie „Láska
hory přenáší“ něco může pokazit, zaručeně se to pokazí.
A nebude to jen ztracený ženich...
Režie: Jakub Machala, Hrají: Anna Fialová, Marek Lambora, Natalia
Germani, Richard Stanke, Lenka Krobotová, Matej Landl...
české znění / přístupný od 12 let / 90 minut / 120,- Kč

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 3D

Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci
spojenců vstupuje do nebezpečných paralelních světů, aby se utkal
se záhadným soupeřem. Režie: Sam Raimi,
Hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen...
české znění / přístupný od 12 let / 127 minut / 150,- Kč

TIP

Ne 8. LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
18:00
komedie/
romantický
SR,CZ

Na začátku bylo krásné ráno, ale pokud se hrdinům komedie
„Láska hory přenáší“ něco může pokazit, zaručeně se to pokazí.
A nebude to jen ztracený ženich...
Režie: Jakub Machala, Hrají: Anna Fialová, Marek
Lambora, Natalia Germani, Richard Stanke, Lenka
DEN MATEK
české znění / přístupný od 12 let / 90 minut / 120,- Kč

St 11. THIS MUCH
18:00
hudební
VB

drama
CZ

Nick Cave zblízka v kinech. Jak vznikaly desky Ghosteen a
Carnage? V hudebním dokumentu nahlédnete do tvůrčího procesu
Nicka Cavea a Warrena Ellise. Režie: Andrew Dominik
Hrají: Nick Cave, Warren Ellis, Marianne Faithfull
titulky / přístupný od 12 let / 105 minut / 250,- Kč

TIP

Příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s Václavem
Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš. Z jejich
příběhu se stala legenda.
Režie: Tomáš Hodan, Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek
Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Pokorný...
české znění / přístupný od 12 let / 95 minut / 60,- Kč

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

Čt 12. ŽENY A ŽIVOT
18:00
komedie
CZ

Filmová komedie o začátcích, koncích a šancích. Od tvůrců ﬁlmu
Sezn@mka a Chlap na střídačku.
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří Lábus, Veronika
Freimanová, Petr Buchta, Aneta Krejčíková...

české znění / přístupný / 87 minut / 130,- Kč

So 14. PRAŽSKÝ VÝBĚR:
20:00
hudební
CZ

české znění / přístupný / 91 minut / 120,- Kč

PRO DĚTI

Čt 19. FILM ROKU
18:00
komedie/
drama
ŠP

Penélope Cruz jako slavná a excentrická režisérka dostala za úkol
natočit ten nejlepší ﬁlm všech dob. Má neomezený rozpočet a velké
umělecké ambice, ovšem největším úkolem bude zkrotit své herce.
Režie: Mariano Cohn, Gastón Duprat, Hrají: Penélope Cruz,
Antonio Banderas, Melina Matthews, Oscar Martínez...

titulky / přístupný od 15 let / 114 minut / 120,- Kč

TIP

So 21. ŽENY A ŽIVOT
20:00
komedie
CZ

Filmová komedie o začátcích, koncích a šancích. Od tvůrců ﬁlmu
Sezn@mka a Chlap na střídačku.
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří Lábus, Veronika
Freimanová, Petr Buchta, Aneta Krejčíková...

české znění / přístupný / 87 minut / 130,- Kč

Čt 26. TOP GUN: MAVERICK
18:00
akční/drama
USA

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell,
se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z
nejoblíbenějších ﬁlmů vůbec.
Režie: Joseph Kosinski
Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller...

české znění / přístupný od 12 let / 131 minut / 140,- Kč

TIP

Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s
názvem Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely v O2 aréně
v prosinci roce 2016. Režie: Michael Kocáb
Hrají: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok...

20:00
komedie/akční
CZ

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do ﬁlmových pláten!
Režie: Emil Křižka
Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák,
Dušan Sitek, Sára Erlebachová, Petr Sýkora...

české znění / přístupný od 12 let / 110 minut / 120,- Kč

So 28. TOP GUN: MAVERICK
20:00
akční/drama
USA

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell,
se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z
nejoblíbenějších ﬁlmů vůbec.
Režie: Joseph Kosinski
Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller...

české znění / přístupný od 12 let / 131 minut / 140,- Kč

Ne 29. TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
18:00
komedie/akční
CZ

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do ﬁlmových pláten!
Režie: Emil Křižka
Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák,
Dušan Sitek, Sára Erlebachová, Petr Sýkora...

české znění / přístupný od 12 let / 110 minut / 120,- Kč

Online prodej vstupenek na www.kinohorsovskytyn.cz

SYMPHONY BIZARRE

české znění / přístupný / 95 minut / 120,- Kč

Dobrodružství neobyčejného Chickyho, který se narodil jako
napůl kuře a napůl zajíc.
Režie: Ben Stassen

Pá 27. TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

I KNOW TO BE TRUE

Čt 12. POSLEDNÍ ZÁVOD
10:00

animovaný/
rodinný
BE, FR

TIP

květen 2022 1 číslo 5

s předstihem

Zveme Vás na Noc kostelů, která se
uskuteční v pátek 10. 6. 2022. Program,
který bude probíhat v kostele sv. Petra
a Pavla (Horšovský Týn), upřesníme
v příštím čísle Zpravodaje.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Farnost Horšovský Týn

www.horsovskytyn.cz
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z činnosti spolků

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

STP, KC a Město Horšovský Týn

4. května 2022
16 – 18 hod.
PROMÍTÁNÍ FILMU
s tématikou pěstounské
péče + diskuze
KOMUNITNÍ CENTRUM
HORŠOVSKÝ TÝN

Senioři,
rozhýbejme se plaváním!
7. 4., 5. 5., a 2. 6. 2022
Plavecký bazén Domažlice
Sledujte aktuální opatření o COVID-19
ODJEZD AUTOBUSU Z HORŠOVSKÉHO TÝNA
DO DOMAŽLIC (A ZPĚT)

Hasičárna 13,20 hodin
u Hrbáčka 13,30 hodin
Vstup do bazénu si platí každý sám.
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V neděli 27. března se v Horšovském Týně mohl opět uskutečnit dětský maškarní karneval, který pořádala pionýrská skupina Stopaři.
Bylo velmi příjemné po dvouleté pauze vidět úsměvy a radostné tváře
dětí, které si přišly užít nedělní odpoledne. Karnevalový rej masek byl
určen dětem všech věkových kategorií. Masky musely zaujmout porotu složenou z pořadatelů, ale i z řad rodičů a přátel, kteří doprovázeli
své ratolesti. Úkol to vůbec nebyl jednoduchý, neboť masky byly více
než povedené a zajímavé. Pro nás pořadatele vše začalo o pár hodin
dříve přípravou tomboly a lehkou výzdobou sálu. Nafouknout asi 200
balónků a zkrátka nachystat vše tak, abychom před druhou odpoledne
mohli pustit první karnevalové masky a návštěvníky. Na programu
bylo několik soutěží a nekonečné tancování a řádění za doprovodu
skvělého a zkušeného DJ Iva. Nechyběly známé staré dětské písně
a melodie, ale ani ty nejnovější "pecky". Letošní karneval zpestřilo
vystoupení tanečního souboru působícího při MKZ v Horšovském
Týně pod vedením paní Anety Kastlové. Děvčata svým energickým
vystoupením příjemně oživila atmosféru v sále a patří jim veliké poděkování.
Karnevalové odpoledne v nás zanechalo skvělý zážitek a dobrý pocit
z pohledu na veselé, radostné a spokojené dětské publikum. Proto,
pokud nám bude přáno, se již nyní můžete těšit na karneval v příštím
roce.
Naše velké díky patří i všem, kteří nám pomáhali se samotným pořadatelským úkolem. Děkujeme paní Marii Zídkové, paní Ivaně Matějkové, členům Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn a v neposlední řadě všem instruktorům a vedoucím z řad naší PS.
Velké poděkování patří také všem sponzorům, kteří přispěli do naší
štědré tomboly, kde vždy každý lístek vyhrává.
* Městské kulturní zařízení Horšovský Týn
* Čerpací stanice Shell, H. Týn, Ing. Pavel Kolář
* Zámecká restaurace H. Týn, Veronika Baumannová
* CK BUS TOUR – Foltýnová s.r.o., H. Týn
* Obchodní centrum JOKO H. Týn
* Lékárna Mariina - Jiří Presl, H. Týn
* Natura, H. Týn, Martina Pytelková
* Obchod Hrbáček, H. Týn
* Praktik – elektro, drogerie H. Týn, Milan Sloup
* Pekařství Kuric s.r.o., pekárna H. Týn
* Papírnictví - prodejna Radbuza H. Týn
* Vladimír Fictum - opravy a prodej jízdních kol H. Týn
* Pionýrská skupina Stopaři Horšovský Týn

PS Stopaři

MATEŘSKÝ KLUB – SBÍRKA HRAČEK
PRO UKRAJINSKÉ DĚTI
V průběhu měsíce března jsme uspořádaly sbírku hraček pro děti
z Ukrajiny, které budou ubytované v hotelu Šumava v Horšovském
Týně. Díky vaší štědrosti se sešla opravdu velká spousta krásných
hraček a výtvarných potřeb, které jsme velmi rády předaly pracovníkům města. Doufáme, že herní koutek v hotelu udělá dětem radost.
Rády bychom tímto také poděkovaly maminkám z našeho klubu za
pomoc při třídění hraček a věcí do sbírky!
Ještě jednou díky!
Za Mateřský klub při Komunitním centru Horšovský Týn
Bára Pavlíková.
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 15. 5. 2022.
Příspěvky zasílejte na email zpravodaj@mkzht.cz.

www.horsovskytyn.cz
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z uplynulých akcí
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Po dvouleté přestávce se mohla uskutečnit tradiční velikonoční
výstava bez omezení.
A stálo to opravdu za to!

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn
běla ani ukázka tkaní koberců na
tkalcovském stavu klientů Sociálně terapeutické dílny v Meclově.
Návštěvníci ochutnali vynikající
mazance a cukrářské výrobky,
které upekli ZŠ a OŠ Horšovský
Týn. MKZ Horšovský Týn děkuje všem vystavujícím, předvádějícím a také návštěvníkům velikonoční výstavy.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ
VELIKONOČNÍ
KRASLICI
Součástí velikonoční výstavy bylo i hlasování v soutěži O nejhezčí velikonoční kraslici.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: 0- 6 let (7 soutěžících), 7 – 14 let
(3 soutěžící) a 15 let a více (29 soutěžících). Všechny kraslice byly
originální, tvůrčí a nápadité.
A zde už jsou výsledky hlasování:
kategorie 0- 6 let
1. místo Ondřej Bauer
2. místo Otík Gombár
3. místo Vilík Gombár
Prostory výstavního sálu zcela zaplnily výrobky dětí ze Základní školy a odborné školy Horšovský Týn, Výchovného ústavu
z Hostouně, Soukromé školy Adélka Mašovice, Dětského domova v Nové Vsi, Dětského domova ve Staňkově, Robinsona Klenčí
pod Čerchovem či klienti Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
v Meclově.

kategorie 7 – 14 let
1. místo Tereza Ludvíková
2. místo Rozi Tesařová
3. místo Eva Boubelová
kategorie 15 let a více
1. místo Anna Bergerová
2. místo Libuše Kubíková
3. místo Iveta Levorová,
Markéta Bauerová

VELIKONOČNÍ STOPOVAČKA
Velký úspěch dle ohlasů soutěžích měla i velikonoční stopovačka. Ve čtvrtek 14. 4. a v pátek
15. 4. vyrazilo na stezku označenou barevnými fáborkami více
než 180 dětí.

Středa 6. dubna patřila ukázkám a ochutnávkám. Pomlázky pletl
Josef Jansa, košíky Jiří Mužík, drátěné zápichy a výrobky z drátů
vyráběla Dana Soukupová, výrobky ze dřeva Marie Mužíková,
šité dekorace Jana Šimková, svíčky z včelích plástů Petra Fronková, perníčky zdobila Petra Štogerová a Jana Sobotníková. Nechy-
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Odměnou za vyplněnou tajenku
bylo nejen ozdobení břízky u informačního centra, ale i balíček plný
dobrot.
Stopování s luštěním si užili jak malí tak
i velcí.

Andrea Bauerová,
MKZ Horšovský Týn

z uplynulých akcí

květen 2022 1 číslo 5

PRODLOUŽENÁ
Letošní jarní Kurz tance a společenské výchovy pro mládež v Horšovském Týně má za sebou „Prodlouženou“. Ta se uskutečnila v pátek
8. dubna v sále Šumava a tradičně byla pro všechny účastníky kurzu
v kostýmech. Tentokrát bylo téma „Voda“.
Taneční kurz pořádá Městské kulturní zařízení Horšovský Týn pod
vedením manželů Nadi a Pavla Cíchových z Taneční školy Dance Stod.
Taneční kurz v Horšovském Týně vyvrcholí Závěrečným plesem v pátek 27. května od 20:00 hodin v sále hotelu Šumava. K poslechu, ale
především k tanci bude hrát Simply Cover Band z Plzně a mladí tanečníci se předvedou nejen při slavnostním předtančení.
Vstupenky si můžete zakoupit v Regionálním informačním centru
Horšovský Týn od 16. 5. 2022.

VELIKONOČNÍ KONCERT
Na Boží hod velikonoční, v neděli 17. dubna, připravilo Městské kulturní zařízení Horšovský Týn ve spolupráci s Farností Horšovský Týn
koncertní pásmo Střípky ze života Dvořákova, jež se konalo u příležitosti výročí 180 let narození významného českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Na akordeon hrála Jitka Baštová a na loutnu
Jindřich Macek. V jejich podání se přítomní zaposlouchali do skladeb
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a dalších. Součástí bylo i mluvené slovo o našem významném hudebním skladateli.

Andrea Bauerová,
MKZ Horšovský Týn

www.horsovskytyn.cz

19
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

V HORŠOVSKÉM TÝNĚ VYSADILI
31 NOVÝCH STROMŮ
V rámci akce „Stín pro Horšovský Týn“ proběhlo v sobotu 9. 4.
2022 od 9 hodin na Malém předměstí, v prostoru ulic Vančurova
a Lidická v Horšovském Týně sázení vzrostlých stromů. Město
na tento projekt obdrželo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 207 tis. Kč. Sázení stromů provedla zahradnická firma Šumavské zahrady s.r.o, která dovezla sadební a další
potřebný materiál. Na předem určených místech byly vyhloubeny
jámy pro výsadbu. Poté firma předvedla vzorovou instruktáž a sázení stromů občanům, kteří se přišli do této akce zapojit a společně tak vysadili všech 31 nových stromů. Cílem takovýchto
projektů je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření
kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů,
ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. I přes nepříznivé
aprílové počasí se vše povedlo .
Více fotografií z akcí naleznete na:
https://horstyn.rajce.idnes.cz/
Jaroslav Čedík

názory a ohlasy
SÝPKA –
ZBYTEČNĚ ZTRACENÉ MILIONY
Velká budova barokní sýpky stará více jak 300 let je nepřehlédnutelným objektem v našem městě. Stavební stav i samotný vzhled
této stavby však po mnoho let nijak nepřispívá ke kráse a atraktivitě našeho města, spíše naopak. Během let se objevovaly různé
návrhy na využití a opravu sýpky, realizace vždy ztroskotala na
potřebě opravdu velkého balíku peněz, rovněž i požadavky památkářů a požární předpisy – vnitřek je celý dřevěný – situaci
v žádném případě neulehčovaly.
Když se tedy koncem září 2016 naskytla možnost získat pro město až 90% státní dotaci na sýpku, nebylo nad čím váhat. Termín
pro podání žádosti byl šibeniční -únor 2017- vzhledem k tomu,
co všechno muselo být k žádosti přiloženo. Vše se stihlo o příslovečný fous, pouze několik dnů před konečným termínem. V následujícím textu se pokusím shrnout co nejpřesněji s ohledem na
časový odstup další průběh oprav sýpky. Zdůrazňuji, že téměř
všechny údaje jsou z veřejných zdrojů a jsou dohledatelné v zápisech z jednání rady města nebo zastupitelstva města.  
Po vyhodnocení naší žádosti o dotaci obdrželo na jaře 2017 město
informaci, že tato žádost splňuje všechny náležitosti, a tedy byla
městu schválena 90% dotace na celkovou opravu. Tato oprava
zahrnovala zejména krov, střešní krytinu, částečně i podlahové
trámy a podlahy, fasády, okna i renovace dveří a hlavně zpřístupnění objektu pro veřejnost. To je navíc vybudování WC, včetně
bezbariérového, pokladny, zázemí a expozice. Zpřístupněny měly
být dvě podlaží ze čtyř, víc hasiči nepovolili. Následovalo výběrové řízení na dodavatele stavby, ve kterém zvítězila firma Wraget
SB s celkovou cenou okolo 20 000 000,- Kč a tehdejší rada města
ve složení Mothejzík, Škopek, Lahoda, Křivka, Vlasák tuto firmu
jednomyslně schválila. Budou-li dodrženy podmínky dotace, získá tedy město okolo 17 000 000 korun od státu, ze „svého“ mělo
město tehdy dát   necelé 3 000 000,- Kč. V září 2017 byla opět
radou města schválena smlouva o dílo s termínem dokončení září
2018. Bohužel firma Wraget SB neplnila stanovený harmonogram
prací. Ty se neustále opožďovaly i přes naléhání ze strany města.
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Nová rada města po volbách 2018 ve složení Holeček, Škopek,
Peteříková, Karbanová, Plášil rozhodla počátkem roku 2019 o odstoupení od smlouvy s touto firmou. Ve stejném období pan starosta Holeček na jednání zastupitelstva opakovaně ujišťoval, že
čerpání dotace není v žádném případě ohroženo a vše je O.K.. Až
půl roku po odstoupení od smlouvy v červnu 2019 přichází první
podstatný krok k obnovení prací na sýpce, a to, že rada města
schválila za cenu 63 000,- Kč aktualizaci projektové dokumentace k výběrovému řízení na nového zhotovitele opravy sýpky.    
V roce 2020 vypsala rada města opakovaně celkem čtyři výběrová řízení a v červnu rozhodla o zrušení posledního, čtvrtého
řízení, s tím, že je ve výběrovém řízení pouze jediný účastník.
Co je ale pro město největší ztráta, rada města zároveň rozhodla
o odstoupení od státní dotace, a to téměř rok a půl před uplynutím
termínu čerpání dotace! Tento termín končil dle zápisu kontrolního výboru v listopadu 2021. Město tedy přišlo zcela zbytečně
o spoustu peněz.
Začátkem roku 2021 byla zakázka na opravu sýpky zadána bez
výběrového řízení firmě Tesařství Matějka a po zásahu Úřadu pro
hospodářskou soutěž pro možné porušení zákona ze strany města
bylo v dubnu vypsáno řádné výběrové řízení dle zákona a nová
cena byla – světe div se - o více jak 600 000,- Kč nižší. I díky
tomuto zásahu máme teď na sýpce firmu Bolid M, kterou pan starosta tak chválí ve svém březnovém článku. V dubnu 2022 schválilo zastupitelstvo další navýšení ceny za práce na sýpce o cca
3 000 000,- Kč. Náklady města tak již hodně přesáhly 10 milionů
Kč a dvě skromné dotace z Plzeňského kraje nemohou v žádném
případě vyrovnat ztrátu mnoha milionů z původní státní dotace,
kterou rada města nevyužila. I přes velké výdaje však bude sýpka
opravena pouze napůl, a hlavně nebude zpřístupněna pro veřejnost a turisty, což byl hlavní cíl rekonstrukce. Velmi krásně je zrekonstruovaná sýpka například ve Spáleném Poříčí i dalších městech. Obrázek o situaci nechť si udělá každý dle svého uvážení.  
Václav Mothejzík,
člen Zastupitelstva města Horšovský Týn
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ESKYMÁCI V DOMAŽLICKÉM BAZÉNU
Každoročně začíná vodácká sezona závody v eskymování. Eskymácký obrat je způsob záchrany při převržení lodi. Po převržení
lodi se vodák za pomoci pádla či rukou obrátí hlavou zpět na hladinu, kde se přece jen lépe dýchá. Při závodění se jedná obrat celé
lodi o 360 stupňů. Na jedné straně hlavou dolů a na druhé vynořit.
Tyto závody se tradičně pořádaly v Plzni jako Český pohár v eskymování. Bohužel naposledy se organizovaly v roce 2019.
Vodácký oddíl „7“ měl minulou sezonu dostatek nováčků, které bylo třeba tento obrat naučit. Pilně jsme jezdili na nácviky do
bazénu v Sušici a také v Domažlicích. A aby to našim vodákům
nebylo líto, že se eskymácký obrat naučili a nemohou se předvést,
rozhodli jsme se udělat si oddílový přebor v eskymování. Slovo
dalo slovo a v domažlickém bazénu se dne 16. 3. 2022 během jedné jediné hodiny utkalo 16 závodníků.
Každý soutěžící musel v první disciplíně předvést, kolik dovede
během třiceti vteřin dokončit eskymáckých obratů. Druhá disciplína znamenala přejezd bazénu tam a zpět. Během cesty tam
jsme museli dokončit tři eskymácké obraty a cestou zpět také.
Samozřejmě se měřil čas. Každé vyjetí z dráhy znamenalo jednu trestnou vteřinu navíc k času. Od výsledného času se odečítal
počet obratů z první disciplíny. Za každý obrat jedna vteřina. Výsledný čas určil konečné pořadí.
Všichni borci předvedli, že se tento cvik přes zimu naučili velice
pěkně. Soutěžilo se na singlkanoi či kajaku a v různých věkových
kategoriích. Nakonec jsme v šesti kategoriích rozdali 14 medailí 6 zlatých, 5 stříbrných a 3 bronzové.
Horšovskotýnští vodáci společně s hosty z Karlových Varů předvedli, že se umí pobavit i sami mezi sebou. Soutěživý večer byl
zakončen rozdáním diplomů, pamětních listů, medailí i drobných
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odměn všem zúčastněným. A na závěr celého večera
čekala na všechny zúčastněné sladká odměna v podobě
nanuku Eskymo, jak jinak.
Děkujeme všem borcům za předvedené výkony a nasazení. Celému realizačnímu týmu za hladký průběh
přeboru. Zároveň se omlouváme přítomným hostům
v bazénu a plavčíkům za poněkud bouřlivý večer.
Závody se mohly uskutečnit díky finanční podpoře
města Horšovský Týn a Plzeňského kraje. Děkujeme,
že nám umožňujete se stále věnovat sportu.
Doufejme, že se příště už potkáme na přírodní vodě.
Ahoj
vodáci

VODÁCKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Po dlouhé odmlce způsobené pandemií covid-19 se
v roce 2022 rozjíždí závody vodního slalomu. Ty první
se konaly ve dnech 9. a 10. dubna 2022 v Českém Vrbném u Českých Budějovic na Vltavě. A byl o ně velký
zájem. Závody byly rozděleny na lehčí horní trať a dolní
trať s těžší slalomovou dráhou. Pro velký zájem závodníků nemohl jeden závodník startovat na obou tratích, ale
musel si vybrat pro závod jen jednu. Za Horšovský Týn
se rozjeli závodníci Vláďa Bouda, Tomáš Kliment, Matěj
Kvasnička, Markéta a Eliška Hojdovy. Dařilo se. V mrazivém počasí se do vody příliš nechtělo, ale stálo to za to.
Do lehčí horní trati se pustil  Tomáš Kliment v kategorii
C1M a po oba dva dny skončil na krásném 5. místě jako
žák starší. Vláďa Bouda si tuto trať sjel v kategorii K1M
a umístil se na 13. v sobotu a 14. místě v neděli. Jeho velké plus je, že si zde vyzkoušel naostro eskymácký obrat,
který v zimní sezoně poctivě trénoval v bazénech. A tento obrat zvládl na jedničku.
Dolní těžší závodní trať jely sestry Hojdovy Eliška
a Markéta a přidal se k nim Matěj Kvasnička, všichni
v kategorii K1.
Matěj Kvasnička zajel v sobotu celkové 56. místo
a 6 místo v kategorii žáci starší. V neděli se mu již tolik nedařilo, ale celkové 63. místo a 12. místo v kategorii
žáci starší je jeho velikým úspěchem.
Eliška v sobotu zajela celkové 18. místo a 5. místo v kategorii dorostenka starší. V neděli se umístila na 16. místě
a 6. místě v kategorii dorostenka starší. Markétě se vedlo
o poznání lépe. Ze sobotního celkového 13. místa a 5. místa v kategorii dorostenka mladší se v neděli posunula na
celkové 6. místo a 3. místo v kategorii dorostenka mladší.
Horšovskotýnští vodáci zahájili sezonu na prvních jarních soutěžích medailí a celkovou dobrou formou. Díky
finanční podpoře města Horšovský Týn a Plzeňského
kraje můžeme kvalitně trénovat a  pak prodávat výsledky
tréninků na závodech. Za podporu děkujeme.
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AKTIV SPORT JIŽ ÚSPĚŠNĚ REPREZENTUJE
HORŠOVSKÝ TÝN NA ZÁVODECH
V sobotu 2. dubna v Koutě na Šumavě vyběhli horšovskotýnští mladí atleti
poprvé se značkou Aktiv Sport Horšovský Týn, a tak přímo reprezentovali
naše město. I přes velice nepříznivé počasí se závodů zúčastnilo 18 členů
Aktiv Sportu, v neděli 10. dubna pak v Tachově za stejně náročných povětrnostních podmínek závodilo 16 našich dětí.
Nejvíc se dařilo Adamu Soukupovi, který si připsal vítězství v obou závodech. Úspěšná byla i Dorota Wagnerová, která vyhrála v Tachově a v Koutě
byla druhá. Medaile si dále odvezli i Kateřina Šilhánková, Adam Rubáš,
Patrik Čech, Pavel Svojanovský, Gabriela Fajtová, Jasmína Paitlová, Magdaléna Šilhánková a Lukáš Řeboun. I další závodníci předvedli velice kvalitní výkony.
O Velikonocích bude kategorie mladšího a staršího žactva na soustředění ve
Stříbře. Dále následují přespolní běhy v Plzni – Liticích a na domažlickém
Škarmanu.
Poslední týden v dubnu již pořádáme závody v Horšovském Týně v rámci
seriálu Gerresheimer atletická liga 2022 – pro žáky prvního stupně to budou
štafetové soutěže, pro žactvo první jarní závody v technických disciplínách.
V první polovině května nás čekají školní soutěže, přičemž okresní a krajské finále Štafetového poháru pořádáme na našem městském stadionu v Masarykově ulici. Přijďte povzbudit naše týmy osobně při domácích závodech.
Zdeněk Šilhánek, Aktiv Sport Horšovský Týn

STOLNÍ TENIS
Hned počátkem dubna, v sobotu 2. 4., vyjeli Tejňáci k soupeřům do Dobřan
a odpoledne pak do Staňkova. V Dobřanech v nově rekonstruované hale domácí
hráče jasně přehráli 10 : 2 a definitivně se usídlili v tabulce před nimi na třetí
pozici. Úvodem vyhráli oba debly a vytvořili si náskok dva nula. Další body Mráz 3,5, Šteffel 2,5, Herzer 2,5, Písařík 1,5. Odpoledne pak zvítězili ve Staňkově nad sestupujícími domácími 10 : 3. Po vítězných deblech další body - Šteffel
3,5, Mráz 3,5, Herzer 1,5, Písařík 1,5. V sobotu 9. dubna sehráli Tejňáci v domácím prostředí poslední dvojkolo krajské soutěže. I když o postupujícím a sestupujících bylo již rozhodnuto, hrálo se o prestiž a radost z vítězství naplno. Dopoledne naši jasně přehráli již sestupující Sušici 10 : 3. Poprvé celé utkání také
absolvoval stále se lepšící Pavel Plachý. Body - Šteffel 3, Mráz 3,5, Herzer 3,5.
Odpoledne pak naši oplatili sousedům v tabulce Klatovům porážku z podzimu
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a zvítězili 10 : 3. O vyrovnanosti hráčů hovoří těsná vítězství Honzy
Herzera 3 : 2 nad Kovalem a Nedomou a také vítězství 3 : 2 Radka
Šteffela nad Andreou Hnojskou. Andrea jinak pravidelně nastupuje za
ligový tým klatovských žen a ve volnu hraje za muže Klatov. Z naší
skupiny sestupuje do okresních soutěží sedm mužstev a do nejvyšší
krajské postupují Horažďovice. V příští sezoně už by mělo hrát ne
čtrnáct, ale dvanáct týmů. Necháme se překvapit. Vedle pravidelných
tréninků čekají naše hráče i turnaje, které se kvůli covidu delší dobu
nekonaly. Všem přejeme pokud možno klidné jaro a radost z pohybu.
TTC Horšovský Týn

PIONÝRSKÁ SKUPINA STOPAŘI
ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST NA AKCI

28.5.2022
od 15:00
u klubovny za základní školou
registrace a další informace na: http://stopari.pionyr.cz/beh2022/

inzerce
Čalounictví,
Semošice 32, tel: 737 939 378
čalounění, opravy nábytku, výroba a prodej matrací
dle přání, výroba taburetek (bobíků), prodej molitanu
www.calounictviblazkova.wz.cz

Realitní kancelář –
Týnské nemovitosti s.r.o.
se sídlem Nádražní 342, Horšovský Týn,
nabízí služby spojené s prodejem či koupí
nemovitostí.
Finanční poradenství zdarma.
Telefon: 736 202 120, 724 722 669
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TIP

HORŠOVSKÝ TÝN

PŘIJĎTE SI VE
ČTVRTEK PRO DÁREK
DO DOMÁCNOSTI

STAČÍ NAKOUPIT NAD 399 Kč.
Nabídka pla

od 5.5.2022 do vyčerpání zásob.

Prodejní doba:
PO – PÁ 7:00 - 18:00 hod.

SO 7:00 - 13:00 hod.

NE 7:00 - 12:00 hod.

Těšíme se na Vás a nabízíme široký výběr našeho zboží.
Bližší informace obdržíte na prodejně COOP TIP Horšovský Týn, Velké Předměs , ul. Dvořákova č.p. 302.
Společně podporujeme náš region
... a to dává smysl
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SUPER
AKCE !
MĚŘENÍ ZRAKU
přímo na prodejnách

NAŠE POBOČKY:

DOMAŽLICE - U pošty - Tel.: 777 999 913
DOMAŽLICE - U Penny - Tel.: 777 999 916
KDYNĚ - Náměstí 22 - Tel.: 777 999 918
H. TÝN - Zdravotní středisko - Tel.: 739 757 556
HOLÝŠOV - Sokolovská 447 - Tel.: 731 224 004
STAŇKOV - náměstí T.G.M. - Tel.: 731 224 004
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brýlová čočka

ZDARMA

- platí pro vybrané typy multifokálních
čoček (při zakoupení obruby)
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SLEVA

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

50%

Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s
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VODA TOPENÍ



▪ VÝKUP A PRODEJ

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

Horšovský Týn  +420 702 078 624
Holýšov  +420 702 078 625
Domažlice  +420 731 056 055
Nám. Republiky 2, 346 01 Horšovský Týn
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