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TIP MĚSÍCE
V pondělí 22. listopadu si od 19 hodin nenechte ujít divadelní
představení Vzpoura nevěst v místním kinosále.
Těšit se můžete na Zuzanu Slavíkovou, Kateřinu Macháčkovou,
Danielu Šinkorovou a další.

Poslední říjnový víkend oslavil horšovskotýnský divadelní
soubor padesát let od svého založení. K tomuto výročí
připravili divadelníci výstavu “Začalo to Popelkou…”,
která, jak název napovídá, mapuje jejich úspěšnou
činnost. Výstavu plakátů, fotografií i rekvizit
můžete zhlédnout v sále městského kulturního zařízení do 5. listopadu.
Na fotografii členové divadelního
souboru při nedávné akci Oživená stezka Královskou roklí.

www.horsovskytyn.cz
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 22. 9. a 6. 10. 2021
Projednala:
● žádost o odkoupení části pozemku
města parc. č. 1877 o výměře cca 20 m²,
ostatní plocha, k. ú. Semošice. Žadatel by
odkoupením části pozemku města propojil
své pozemky parc. č. 329, jehož součástí
je stavba č. ev. 2 a 333/2, k. ú. Semošice
a oplocením odkoupené části pozemku
by zamezil případnému poškozování objektu, který je těsně na hranici pozemků.
Dle platného územního plánu je pozemek
zahrnut do ploch veřejných prostranství.
V rámci výstavby vodovodu a kanalizace
v Semošicích budou v požadované části
uloženy přípojky k tomuto objektu. RM
ukládá OMIM připravit podklady do ZM
s doporučením schválit záměr města prodat část pozemku města parc. č. 1877 o výměře cca 20 m², ostatní plocha, k. ú. Semošice za cenu stanovenou dle Zásad tvorby
cen pozemků, které bude město prodávat;
● předloženou žádost společnosti VAK
projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2,
370 01 České Budějovice, IČ 28159721
o souhlas se stavbou vodovodní přípojky
pro dům Semošice, č. p. 52 na pozemku parc. č. 326, k. ú. Semošice a stavbou
vodovodní a kanalizační přípojky na vedlejším pozemku bez stavby, parc. č. 327,
k. ú. Semošice, dle situace z projektové
dokumentace, datum projektu IX/2021.
Stavbou bude dotčen pozemek města parc.
č. 1877, k. ú. Semošice. RM souhlasí se
stavbou vodovodních přípojek a kanalizační přípojky s následným napojením
na hlavní vodovodní a kanalizační řad za
podmínky, že přípojky budou vybudovány
souběžně se stavbou hlavního řadu a ostatních přípojek tak, aby nebylo později po
provedení úpravy komunikace nutné do
této úpravy vstupovat samostatně. Stavba
přípojek bude dojednána se zhotovitelem
stavby – společností LS stavby s.r.o. Veškeré náklady na stavbu přípojek nese investor stavby;
● cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, se sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na
technický dozor stavby na akci „Výstavba
chodníku v Horšově“ za cenu 38.300 Kč
bez DPH tj. 46.343 Kč s DPH 21% a návrh
příkazní smlouvy na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací
stavby „Výstavba chodníku v Horšově“.

RM schvaluje cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, IČ 08811547 na technický
dozor stavby na akci „Výstavba chodníku
v Horšově“ za cenu 38.300 Kč bez DPH tj.
46.343Kč s DPH 21%. RM schvaluje návrh
příkazní smlouvy mezi městem Horšovský
Týn a panem Stanislavem Tanczošem,  IČ
08811547. RM pověřuje starostu podpisem
této příkazní smlouvy;
● aktualizovaný návrh OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. RM ukládá odeslat návrh OZV
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství dozorovému orgánu MV ČR
a poté předložit zpět do RM;
● návrh OZV o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
RM ukládá odeslat návrh OZV o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství dozorovému orgánu MV ČR
a poté předložit zpět do RM;
● na základě usnesení č. 18 ze zasedání
ZM č. 19 ze dne 13. 09. 2021 návrh Darovací smlouvy mezi městem Horšovský
Týn a městysem Moravská Nová Ves o poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000 Kč
z rozpočtu města Horšovský Týn, jako příspěvek ke zmírnění škodlivých následků
na zdraví, majetku a životním prostředí
v souvislosti s   tornádem, které zasáhlo
Moravskou Novou Ves dne 24. 06. 2021.
RM postupuje návrh Darovací smlouvy do
zasedání ZM;
● žádost JUNIORFEST, z.s., Spojovací
827, 334 41 Dobřany, o poskytnutí příspěvku na Mezinárodní filmový festival JUNIORFEST 2021, který proběhne v termínu
05. 11. - 11. 11. 2021 opět v Horšovském
Týně ve výši 100.000 Kč na částečné organizační zajištění JUNIORFESTU 2021.
RM postupuje tuto věc do zasedání ZM;
● návrh smlouvy o dílo mezi městem
Horšovský Týn a Obrys VAS, projektový
ateliér s.r.o., Jasmínová 383/9, 326 00 Plzeň, IČ 09087648 na územní studii „Bytové domy při ulici Vrchlického v Horšovském Týně“. RM schvaluje návrh smlouvy
o dílo mezi městem Horšovský Týn a Obrys VAS, projektový ateliér s.r.o., Jasmínová 383/9, 326 00 Plzeň, IČ 09087648. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo;
● žádost o zbudování příjezdové cesty
z Oplotce na Štítarský Mlýn na pozemku

města parc. č. 1348/1, k. ú. Oplotec. Dle
žadatele by se jednalo o povolení výřezu
náletových dřevin   na náklady žadatele.
Sousední pozemky nejsou majetkem města. Provedeno místní šetření - navržená
cesta vede areálem bývalé pískovny, je
zarostlá, v terénu zcela nezřetelná, není
ani průchozí. Její zpřístupnění pro vozidla by si vyžádalo rozsáhlé kácení dřevin rostoucích mimo les, úpravu povrchu
a průběžnou údržbu. RM nesouhlasí se
zbudováním příjezdové cesty z Oplotce na
Štítarský Mlýn. Nejedná se o zřízení cesty
ve veřejném zájmu;
● žádost společnosti AGROŽIV Sdružení zemědělců, s.r.o., Vidice 1, 346 01
Horšovský Týn, IČ 62621343 o souhlas
města s přenecháním části propachtovaných pozemků města parc. č. 378, 397/28,
192/2, 164/1 v k. ú. Oplotec do náhradního
užívání třetí osobě na základě podpachtovní smlouvy. Žadatel uvádí, že důvodem je
zachování ucelených půdních bloků. RM
schvaluje žádost a souhlasí s přenecháním
části propachtovaných pozemků města
parc. č. 378, 397/28, 192/2, 164/1 v k. ú.
Oplotec do náhradního užívání třetí osobě. Podmínky pachtu pozemku stanovené
v původní pachtovní smlouvě budou implementovány do podpachtovní smlouvy,
její doba platnosti bude vázána na dobu
platnosti pachtovní smlouvy. Přesná výměra pozemků v terénu bude vyznačena
zaměřením;
● žádost SDH Semošice o vyplacení 2.
splátky ve výši 7.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž
předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Semošice za rok 2021. Oddělení ŽP MěÚ
potvrdilo splnění závazků. RM souhlasí
s vyplacením částky 7.000 Kč SDH Semošice za splnění závazků dle dohody;
● žádost SDH Podražnice o vyplacení 2.
splátky částky ve výši 7.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem,
jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Podražnice a částky 3.000 Kč za
údržbu hasičské zbrojnice. Odbor ŽP MěÚ
potvrdil splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky v celkové výši 10.000 Kč
SDH Podražnice za splnění závazků dle
dohody;
● žádost Sdružení pro obnovu kaple
,,Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o vyplacení
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částky ve výši 6.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž
předmětem je údržba veřejné zeleně v části Kocourov za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ
potvrdil splnění závazků. RM souhlasí
s vyplacením částky 6.000 Kč Sdružení
pro obnovu kaple ,,Srdce Ježíšovo“ v Kocourově za splnění závazků dle dohody;
● žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení částky ve výši 4.750 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem,
jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Horní Valdorf za rok 2021. Odbor
ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM
souhlasí s vyplacením částky 4.750 Kč
Spolku Nový Valdorf za splnění závazků
dle dohody;
● žádost o vyplacení částky ve výši
5.500 Kč za splnění závazků a úkolů dle
smlouvy s městem, jejímž předmětem je
údržba veřejné zeleně v části Svinná za rok
2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky
5.500 Kč za splnění závazků dle dohody;
● žádost ředitelky MŠ Horšovský Týn
o schválení ceny oběda pro cizí strávníky
v MŠ. Cena oběda činí 111 Kč. RM souhlasí s kalkulací ceny oběda v MŠ pro cizí
strávníky;
● žádost obchodní firmy Lukáš Vodička KV šrot, Horšovský Týn, IČO
74582429, o ukončení Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení, ze dne
4. 2. 2015, uzavřenou na dobu určitou do
31. 12. 2015, s automatickým prodlužováním o další kalendářní rok, s návrhem na
ukončení k datu 31. 12. 2021. RM schvaluje žádost obchodní firmy Lukáš Vodička
KV šrot, Horšovský Týn, IČO 74582429,
o ukončení Smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení, ze dne 4. 2. 2015,
k datu 31. 12. 2021;
● žádost spolku MMR Racing Horšovský Týn o souhlas s umístěním sídla spolku na adrese nám. Republiky 52,
Horšovský Týn. Souhlas vlastníka objektu - města Horšovský Týn bude součástí žádosti o zápis do veřejného rejstříku
spolků. RM souhlasí s umístěním sídla na
adrese náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn;
● návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na akci „Oprava severní části hradby
městského opevnění v městě Horšovský
Týn“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Václav Pivoňka, Horšovský Týn, IČ
10056408, jehož předmětem je navýšení
ceny díla o částku 208.340 Kč bez DPH
z důvodu vyššího rozsahu prací oproti
předpokladu projektanta. RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na akci   „Oprava severní části hradby
městského opevnění v městě Horšovský
Týn“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Václav Pivoňka, Horšovský Týn, IČ
10056408. RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1 po zajištění finan-

cování v RO č. 5/2021;
● žádost o prodej a pronájem nemovitostí v areálu Podhájí. Rada města dává přednost střednědobé výpůjčce areálu. RM
ukládá společnosti BYTES HT spol. s r.o.
zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce.  
Vzala na vědomí:
● informaci OMIM o žádosti o ukončení
smlouvy o nájmu na část pozemku parc.
č. 836/1 o výměře 81 m² a část pozemku
parc. č. 837 o výměře 93 m², vše v k. ú.
Horšovský Týn dohodou k 30. 9. 2021.
RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu na část pozemku
parc. č. 836/1 o výměře 81 m² a část pozemku parc. č. 837 o výměře 93 m², vše
v k. ú. Horšovský Týn. RM pověřuje starostu podpisem této dohody;
● informaci OMIM o uplynutí lhůty, po
kterou byl zveřejněn záměr města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č.
758/1, ozn. jako díl X/10 o výměře 152 m²
v k. ú. Horšovský Týn za účelem zřízení
zahrádky, udržování a požívání případných výnosů z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byla městu doručena
jedna žádost. RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 758/1, ozn. jako díl X/10
o výměře 152 m² v k. ú. Horšovský Týn.
RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy. Pacht se uzavírá na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Roční nájemné je stanoveno usnesením
ZM (výše nájemného 2,50 Kč/m² je od
roku 1999 každoročně navyšována o míru
inflace). RM pověřuje starostu podpisem
pachtovní smlouvy;
● rozhodnutí MPSV č. j. MPSV2021/140947-213 o poskytnutí doplatku
neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV
státního rozpočtu na rok 2021 určeného na
výkon agendy OSPOD za rok 2020 ve výši
505.506,36 Kč;
● nabídku na následné činnosti navrhované v souvislosti s provedenou Analýzou
a návrhovými opatřeními v odpadovém
hospodářství firmou ARCH consulting
s.r.o., se sídlem Sluštická 873/6, 100 00
Praha 10, IČO 28779479. RM nesouhlasí
s využitím nabídky spolupráce v odpadovém hospodářství s firmou ARCH consulting s.r.o., se sídlem Sluštická 873/6,
100 00 Praha 10, IČO 28779479;
● vyhodnocení a vyúčtování Anenské
pouti konané v roce 2021, které předložila
ředitelka Městského kulturního zařízení
Horšovský Týn p.o., RM projednala žádost
ředitelky MKZ H. Týn o převod zbývající
částky vybrané za reklamy včetně vrácení
daně ve výši 37.678,00 Kč na účet MKZ
H. Týn. RM souhlasí se zahrnutím částky ve výši 37.678,00 Kč do rozpočtu MKZ
H. Týn v RO č. 5/2021;
● informaci OMIM o žádosti od Studnařství H&T s.r.o., Draženov 78, 344 01
Domažlice, IČ 28032756 o souhlas se

stavbou vrtané studny k rodinnému domu
Podražnice č. p. 29, která má být umístěna na pozemku města parc. č. 1971/21
v k. ú. Podražnice. RM nesouhlasí se
stavbou vrtané studny na pozemku města
parc. č. 1971/21 v k. ú. Podražnice. RM
ukládá OMIM vyzvat vlastníka rodinného domu Podražnice č. p. 29 k narovnání
majetkoprávních vztahů tj. k odkoupení
pozemku parc. č. 1971/8 pod stavbou rodinného domu a pozemku parc. č. 1971/21,
na kterém má být umístěna stavba vrtané
studny;
● žádost o zajištění   uzavírky a záboru
veřejného prostranství v době pořádání
adventních akcí roku 2021 (Rozsvícení
vánočního stromu, Vánoční jarmark). RM
souhlasí s uzavírkou a záborem dle žádosti.
Přidělila:
● na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS byt
č. 21 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn,
o velikosti 1+0 o výměře 50,25 m².
Schválila:
● návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1021C21/30
ke stavbě „Horšovský Týn – Pod Loretou
● veřejné osvětlení, dešťová kanalizace
a vsakovací koše“ – část dešťová kanalizace a vsakovací koše, která se dotkne
pozemku parc. č. 2492/2, k. ú. Horšovský Týn – vlastníkem je Česká republika
– příslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad. Celková předpokládaná jednorázová náhrada činí 8.100
Kč, dojde-li výstavbou sítě k překročení
výměry, bude za každý m² účtována sazba
86 Kč/m². Splatnost náhrady je 45 dní ode
dne účinnosti smlouvy o zřízení věcného
břemene. Předložený návrh smlouvy je
platný po dobu 3 let od data uzavření této
smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy;
● návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č. 1023C21/30
ke stavbě „Horšovský Týn – Pod Loretou – veřejné osvětlení, dešťová kanalizace a vsakovací koše“ – část zemní kabel
veřejného osvětlení, která se dotkne pozemku parc. č. 2492/2, k. ú. Horšovský
Týn – vlastníkem   je Česká republika –
příslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad. Celková předpokládaná jednorázová náhrada činí 7.860
Kč, dojde-li výstavbou sítě k překročení
výměry, bude za každý m² účtována sazba
29 Kč/m². Splatnost náhrady je 45 dní ode
dne účinnosti smlouvy o zřízení věcného
břemene. Předložený návrh smlouvy je
platný po dobu 3 let od data uzavření této
smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy;
● návrh Kupní smlouvy č. SPU
351447/2021, která bude uzavřena mezi ČR
– Státním pozemkovým úřadem a městem
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Horšovský Týn. Jedná se o odkup dříví
o celkovém objemu 4,83 m³ za cenu 966 Kč,
které bylo vykáceno pro stavbu „Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn –
Semošice“. RM pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy.
Seznámila se:
● s výsledkem zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce
pod názvem Výstavba chodníku v Horšově. Výzva byla zaslána třem firmám. Na
adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly dvě nabídky. RM se shoduje s názorem
hodnotící komise 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 1.420.000 Kč
bez DPH tj. 1.718.200 Kč vč. DPH 21%.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Uložila:
● OMIM podat u ČR – Státního pozemkového úřadu žádost o pronájem části pozemku parc. č. 15 o výměře 697 m²
a části pozemku parc. č. 16 o výměře 437
m², vše v k. ú. Tasnovice do užívání za
účelem udržování pozemků: sekání trávy a údržba pozemků bezprostředně související s nemovitou kulturní památkou
města Horšovský Týn – Tasnovická tvrz.
RM schvaluje návrh Nájemní smlouvy
č. 93N20/30, která bude uzavřena mezi ČR
– Státním pozemkovým úřadem a městem
Horšovský Týn. Jedná se o nájem části pozemku parc. č. 15 o výměře 697 m² a části
pozemku parc. č. 16 o výměře 437 m², vše
v k. ú. Tasnovice. Roční nájemné činí 567
Kč, ročně bude navyšováno o míru inflace, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
RM pověřuje starostu podpisem Nájemní
smlouvy  č. 93N20/30.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
MěÚ

Předpokládaný termín
příštího jednání
Zastupitelstva města je
13. 12. 2021 od 17:00 hodin
v sále MKZ Horšovský Týn.

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 15. 11. 2021. Příspěvky
zasílejte na email
zpravodaj@mkzht.cz.
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn
Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Nábor nových strážníků Městské policie Horšovský Týn
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nabízíme tyto bonusy a benefity:
náborový příspěvek 50.000 Kč pro nové strážníky po zkušební době
možnost přednostního přidělení bytu
příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 4 dny placeného indispozičního volna
Více info na www.horsovskytyn.cz (Volná pracovní místa) nebo na tel. 379 415 112
Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst:

„referent/ka odboru majetku a investic města“
(investiční technik)
Požadované vzdělání: VŠ technického směru
Požadované dovednosti: příprava a zabezpečování realizace investičních akcí města,
orientace v oblasti zadávání veřejných zakázek, příprava a koordinace projektů pro
získávání finančních prostředků z dotačních titulů
Výhodou: praxe v oboru, autorizace v oboru
Přihlášky do 12. 11. 2021 do 10:00 hodin
Více info na www.horsovskytyn.cz nebo na tel. 379 415 117

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 úřední desce města nebo u paní Ježkové, tel: 379 415 138.

DEN VÁLEČNÝCH
VETERÁNŮ
11. listopadu 1918 byla ukončena
první světová válka. Tento den je
věnovaný památce válečných veteránů a slaví se celosvětově jako
Den veteránů
nebo Den vzpomínek.
Také zástupci města Horšovský
Týn se společně s členy kulturní
komise připojí k této celosvětové
akci a 11. 11. 2021 v 11 hodin uctí
památku na místním hřbitově.
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informace z radnice

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
Nová odpadová legislativa
Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (účinnost od 1. 1. 2021)
vychází z „Balíčku k oběhovému hospodářství“, který byl schválen Evropskou radou 05/2018. Jeho prioritou je výrazné omezení
skládkování odpadů, kdy členské státy usilují o zajištění toho, aby
od 2035 nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci
nebo jinému využití – zejména komunální odpad. Česká republika
na tento požadavek reagovala v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 40, kde zakazuje ukládání využitelných odpadů na skládku
od roku 2030.
Obce a města mají ve snaze dosáhnout uvedených cílů nelehký
úkol, a to vytřídit co největší možné množství využitelné složky
komunálních odpadů neboli minimalizovat množství skládkovaných komunálních odpadů.
Město Horšovský Týn si v letošním roce nechalo zpracovat od nezávislé poradenské společnosti Analýzu odpadového hospodářství
a následné návrhové opatření pro zajištění optimalizace odpadového hospodaření v našem městě. Z této analýzy vyplynulo, že naše
město „pokulhává“ v separaci odpadů  a taktéž v produkci biologicky rozložitelného odpadu; v roce 2020 činila míra separace pouze
24,5%, což není ani polovina hodnoty, kterou by měla v roce 2025
vykazovat (60%). Zato směsného komunálního odpadu a objemného odpadu produkuje naše město nadprůměrně.  Je tedy naším
úkolem provést celkovou revizi odpadového hospodářství v našem
městě a nastavit novou strategii v této oblasti, tak abychom dokázali splnit všechny povinnosti, které nám nová odpadová legislativa
ukládá. V opačném případě by to znamenalo neblahý dopad na
rozpočet města a taktéž „peněženky“ občanů.
Už nyní město Horšovský Týn podniká první dílčí kroky v této
oblasti - připravuje novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení
obecního systému odpadového hospodaření, která by měla omezit
produkci směsného komunálního odpadu. Taktéž byla provedena
oprávněnou osobou analýza sběrné sítě – stanovišť sběrných nádob
pro separovaný odpad, kterou bylo zjištěno optimální zahuštění
sběrné sítě.
O všech změnách v oblasti odpadového hospodářství bude město
Horšovský Týn občany průběžně informovat. Již nyní je nicméně
zřejmé, že bez zapojení a aktivity ze strany občanů nebude možné
splnit cíle, kterých musíme podle nové odpadové legislativy dosáhnout.  
Na závěr město Horšovský Týn připomíná občanům, že již současná obecně závazná vyhláška ukládá občanům třídění využitelných
složek komunálního odpadu (nejedná se tudíž o žádnou novinku).
Využitelné složky komunálního odpadu jsou:
- biologické odpady
- papír
- plasty včetně PET lahví
- sklo
- kovy
- nebezpečné odpady
- objemný odpad
- jedlé oleje a tuky
- textil
- nápojové kartony
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU
JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
HORŠOVSKÝ TÝN A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (FACEBOOK).

Program zlepšování kvality ovzduší –
výměna zastaralých kotlů na pevná paliva
(které nebudou splňovat nejméně 3. třídu
ČSN EN 303-5)
od 1. 9. 2022
Dne 27. ledna 2021 byl vydán ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihozápad
CZ03: Aktualizace 2020 (dále jen PZKO), čímž tento program nabyl účinnosti. PZKO byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o ovzduší) z důvodu přetrvávajícího překročení
imisního limitu pro karcinogenní benzo(a)pyren. Tato znečišťující látka je do ovzduší vypouštěna většinou z lokálních topenišť
(zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na uhlí a dřevo). Z výše
uvedených důvodů je třeba realizovat opatření ke snížení znečištění ovzduší, mezi které patří:
• výměna stávajících zastaralých kotlů na pevná paliva, které
budou muset být od 1. 9. 2022 odstaveny z provozu – nebudou
splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5
• instalace akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce.
Ustanovení § 17 odt. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší v sobě
zahrnuje dvě povinnosti provozovatele spalovacího stacionárního
zdroje (majitel kotle):
1) povinnost pravidelně nejméně jednou za tři roky zajistit kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
ze strany odborně způsobilé osoby. Za odborně způsobilou osobu
se považuje osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
2) povinnost provozovatele na vyžádání předložit doklad o provedení této kontroly obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Cílem kontroly technického stavu a provozu je ověřit, zda je kotel
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce
a povinnostmi provozovatele spalovacího stacionárního zdroje
podle zákona o ochraně ovzduší. Kvalitu spalovacího procesu
zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest,
kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje.
Dále je nutné provádět kontrolu spalinové cesty dle vyhlášky
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, kterou
provádí kominík s živnostenský listem (u spotřebičů do 50 kW 1x
ročně, nad 50 kW 2x ročně). Kontrolou se posuzuje bezpečnost
hořlavých konstrukcí, materiálu a předmětů, podle toho, jak je
provedena spalinová cesta, posouzení komína z hlediska požární
bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je volný a bezpečný přístup ke komínu a dvířkám, posouzení zajištění požární
bezpečnosti stavby, posouzení stavebně technického stavu.
Na výměnu kotlů je možné čerpat kotlíkové dotace, o kterých Vás
budou informovat zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje:
377 195 601 – Marcela Bártová
377 195 100 – Mgr. Jana Farková
377 195 620 – Bc. Lucie Franková
377 195 759 – Ing. Lucie Hájková
KOTLÍKOVÉ DOTACE VYŘIZUJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE – INFORMACE JSOU ZVEŘEJNĚNY
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN
A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ (FACEBOOK).
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

LISTOPAD V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Tak máme po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ale ve společnosti i ve sdělovacích prostředcích zůstávají otevřená témata. Nejdůležitějším úkolem je nyní jmenovat novou vládu.
Půjde-li vše hladce a na schůzi Poslanecké sněmovny PČR, která začne
8. listopadu, se podaří ustavit novou dolní komoru a zvolit jejího předsedu, přejde pravomoc přijmout povinnou povolební demisi premiéra
Andreje Babiše a jeho kabinetu právě na nového šéfa komory. Ten by
zároveň mohl jmenovat nového premiéra a jeho ministry. Důležitou roli
zde hraje pan prezident, který je bohužel nemocný a dle prohlášení jeho
ošetřujících lékařů v současné době není schopný vykonávat svůj úřad.
Všichni mu přejeme brzké uzdravení. Řešením tak může být aktivování
článku 66 Ústavy ČR (rozhodnutím Sněmovny a Senátu zbavit nemocného prezidenta jeho pravomocí a přenést je na další ústavní činitele).Máme
tu však i další důležitá témata. Do konce roku zbývají už jen dva měsíce.  
Máme tu podzimní počasí, s tím související topnou sezónu, zahrádkáři
zazimovávají své zahrádky a řidiči povinně nasazují zimní pneumatiky.
S podzimním počasím narůstají i zdravotní problémy, koronavirus nabírá na intenzitě, a to i v základní škole, kde jsou již zavřeny některé
třídy. Podobně je tomu tak i v okolních městech. Statistiky hovoří jasně,
70 % nově nakažených jsou neočkovaní. Bohužel se začátkem topné sezony došlo i k prudkému nárůstu cen energií a pohonných hmot, tato situace
je ale i v okolních zemích. Vláda chystá opatření v podobě kompenzací
či snížení daní, uvidíme. A teď už nebudu psát o negativních zprávách,
tak už jen ty dobré. Počátkem listopadu navštěvujeme ve větší míře hroby
svých zesnulých přátel a rodinných příslušníků při příležitosti Památky
zesnulých, je to kulturní tradice naší civilizace. Městská policie i policie
ČR budou monitorovat okolí hřbitova, ale i tak je třeba, aby řidiči zbytečně nenabízeli potenciálním zlodějům snadnou kořist i tím, že v autě nechají cenné věci. Jedenáctý listopad je od konce 1. světové války vnímán
jako Den válečných veteránů a obětí válek. Po roce 2000 se začal tento
den slavit i v České republice. Na válečné oběti vzpomeneme tento den
také v Horšovském Týně a v 11 hodin uctíme památku zapálením svíčky
a položením květin u pamětní desky na místním hřbitově.
V závěru měsíce října vyvrcholily oslavy 50 let trvání našeho divadelního souboru. Jsou nedílnou součástí kulturního života v našem městě,
které reprezentují na scénách napříč regiony i národních přehlídkách. Za
jejich činnost a úspěchy jim patří velký dík. V pátek 5. listopadu bude
v Domažlicích slavnostně zahájen již 14. ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2021, který potrvá až
do 11. listopadu. Jsem velmi rád, že tento festival zakotvil v našem městě a že i my můžeme festivalovým hostům nabídnout komfortní zázemí digitálního kina a reprezentativní prostory Státního hradu a zámku
Horšovský Týn, kde mimo jiné proběhne i slavnostní zakončení festivalu. Vedle těchto výjimečných příležitostí si však mohou občané našeho
města užívat podzimní nálady zámeckého parku, doporučuji dopolední
hodiny, to zde bývá fantastické mikroklima, a třeba hodit i nějaký ten
kousek pečiva divokým kachnám nebo labutím. Věřte, že takové zázemí
v podobě parku, který samovolně přechází v les, nemá každé město a je
třeba si toto uvědomit a vážit si toho. Jak už bylo naznačeno v úvodu, za
necelé dva měsíce tu máme Vánoce. Město však žije i stavebním ruchem.
Stavba nového mostu přes  Radbuzu finišuje, aby byla do Vánoc hotová,
vše se vyvíjí podle harmonogramu. V místní části Semošice se dokončuje
výstavba kanalizace a vodovodu, do konce listopadu by měla být hotova
i cyklostezka z Horšovského Týna do Semošic. Město dokončilo letošní
plán v opravě památek. Hotová je již rekonstrukce hradební zdi ve vnitrobloku za Amaretem, hotová je oprava fasády, nové dveře a sklepní okna
v Jelení ulici, hotová je oprava sochy sv. Donáta. Pokračuje se v opravě
barokní sýpky. Úspěšně proběhly čerpací zkoušky u nového vrtu v Tasnovicích, pokračuje se na opravě rybníka v Dolním Metelsku, měla by být
zahájena výstavba chodníku do Horšova. Bude zahájeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby nového koupaliště. Vedle toho se dokončují projektové práce, aby se v příštím roce mohly zahájit další dlouho slibované
akce. Je to například rekonstrukce Pivovarské ulice s tolik potřebným
parkovištěm, rekonstrukce vodovodu v Nádražní ulici, výstavba zázemí
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vodákům, skatepark, rekonstrukce Husova náměstí, dělá
se na studiích navýšení kapacity mateřské školy, celkové
rekonstrukce základní školy, na studii další etapy výstavby rodinných domů, ať už to bude v lokalitě Lidické ulice
nebo bažantnice či v lokalitě U potoka.
starosta města
Ing. Josef Holeček

BLAHOPŘÁNÍ
Město Horšovský Týn srdečně blahopřeje paní Terezii
Paumerové, dlouholeté zastupitelce města k dosažení
významného životního jubilea.
Starosta města
Ing. Josef Holeček

společenská rubrika
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve dnech 14. října a 19. října 2021 se v obřadní síni radnice uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života, na které bylo pozváno 61 dětí. Ing. Josef Holeček, starosta města
a David Škopek, místostarosta města, přivítali do  života 26
nových občánků našeho města a předali dětem a rodičům
malý dárek.
Město Horšovský Týn bude rodiče informovat o dalším termínu vítání občánků zaslanou pozvánkou (dle vývoje epidemiologické situace).
Klub společenských akcí
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knihovna
ŘÍJEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HORŠOVSKÝ TÝN

Městská knihovna
v Horšovském Týně
Vás zve na slavnostní vernisáž

Literárního
shrabování 2021
v úterý 23. listopadu
od 15 hodin
v sále MKZ
v Horšovském Týně
Můžete se těšit
na autorské čtení
a doprovodný program.

Knihovnice se těší na Vaši návštěvu.

V říjnu bylo v horšovskotýnské knihovně opravdu živo. Přišly nás navštívit děti
ze zdejší základní školy, se kterými jsme si povídali o knihovně a o knížkách.
Představili jsme si knížku Knihožrouti  od Kláry Smolíkové, ze které jsme si
přečetli ukázku. Vysvětlili jsme si také, co to znamená, když se někdo do knihy
„zakousne“ nebo co se stane tomu, kdo si na knize „vyláme zuby“.
Na besedu přišli také žáci ZŠ a OŠ Horšovský Týn. Společně jsme si vyprávěli
pohádku, hledali rozdíly a nesmysly, povídaly jsme si a hráli pexeso. Všechny
děti byly moc šikovné a věříme, že si návštěvu u nás užily.
Žáci ZŠ a OŠ Horšovský Týn, kteří chodili ve školním roce 2020/2021 do 2. a 3.
třídy, byli slavnostně pasováni na čtenáře. Aby se děti mohly stát rytíři Řádu
čtenářského, musely nejprve dokázat, že se naučily číst. Všichni zkoušku splnili
tím, že přečetli kousek textu na tabuli. Poté je ředitelka školy Mgr. Jana Mazancová pasovala mečem na čtenáře, stejně jako král pasoval udatné muže na rytíře.
Děti si jako dárek odnesly knížku pro prvňáčka Katka a klokan ze šuplíku, která
byla vydána výhradně pro tuto příležitost. Dostaly také odznak čtenáře, který
vyzdobila krásnou sovičkou MgA. Marcela Jeřábková, které tímto velice děkujeme. Děti dále obdržely průkaz čtenáře. Pokud s tímto průkazem a alespoň
s jedním z rodičů přijdou do konce června 2022 do naší knihovny, zdarma je
zaregistrujeme a dostanou čtenářský průkaz. Těšíme se na nové mladé čtenáře!
Na informační lekci o knihovně přišli studenti SOŠ a SOU Horšovský Týn. Seznámili se s knihovnou, dozvěděli se informace o službách a akcích knihovny
a někteří se hned stali našimi čtenáři. Věříme, že se jim bude v naší knihovně
líbit.
V rámci Týdne knihoven od 4. do 8. října byla vyhlášena amnestie pro dlužníky
a registrace nových čtenářů zdarma. Jsme rády, že řada z vás tuto možnost využila a knihovna přivítala nové čtenáře. V úterý 5. října měli návštěvníci navíc
možnost využít akci knihovny, na které se dozvěděli informace o novinkách
v knihovně, prohlédli si nové knihy v našem knihovním fondu, vyzkoušeli si,
jak používat online katalog a čtenářské konto a samozřejmě nechybělo posezení
u dobré kávy.
Za Městskou knihovnu Horšovský Týn Lucie Hůttová

informační centrum
UMÍSTĚNÍ V ANKETĚ OBLÍBENÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) vyhlásila opět anketu o nejoblíbenější turistické informační centrum. Naše informační centrum se stalo v letošním roce členem A.T.I.C.
ČR. Tím jsme se poprvé mohli do ankety také zapojit.
A hned jsme získali krásné 2. místo v Plzeňském kraji.
Velký dík patří všem, kteří jste nás v anketě podpořili
a ocenili naši práci. Moc si toho vážíme, že jste spokojeni
s našimi službami a doufáme, že nám zachováte přízeň
i nadále.
Andrea Bauerová

www.horsovskytyn.cz
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

TIPY NA DÁRKY
Blíží se vánoční čas, a proto neváhejte a navštivte informační centrum
k nákupu drobných dárků. Oblíbené jsou trička s motivem, plátěné tašky,
batůžky, nástěnný kalendář, hrnečky, svíčky, čokolády a další. Pro čtenáře
můžeme nabídnout nejen knihy o historii města, ale také s regionální tématikou či knihy pro děti.
Filmovým nadšencům udělá radost dárková karta do kina Horšovský Týn,
kde uvádíme nejen filmové novinky z Česka, ale také ze zahraniční produkce.
Informační centrum

DÁRKOVÉ POUKAZY
Přemýšlíte, čím obdarovat své blízké?
n, které Vám připraví
Využijte nabídky MKZ Horšovský Týn,
edstavení v roce 2022.
dárkové poukazy na vybraná divadelní představení

NALEVO OD VÝTAHU

2. února 2022 od 19 hodin, kinosál Horšovský Týn
Populární divadelní komedie, ve které si zahrají
Roman Vojtek, Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová nebo Vilém Udatný.

Účinkuje Divadlo Palace.

LOUTKOVÁ REVUE - VESELÁ POUŤ
13. února 2022 od 16 hodin, kinosál Horšovský Týn
“V představení nás navštíví Jů a Hele a společně se přeneseme
do světa hudby a míst plných kouzel, zábavy a legrace.”
Účinkuje Divadlo Loudadlo.

LOTRANDO A ZUBEJDA
9. dubna 2022 od 16 hodin, kinosál Horšovský Týn
Pohádkový muzikál s písničkami Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře na motivy stejnojmenné ﬁlmové pohádky.

ze školních lavic

Účinkuje Společnost Agáta.

ZÁŘÍ VE ŠKOLE ADÉLCE
Dárkové poukazy Vám rádi zhotovíme i na přání.
V prodeji v Informačním centru Horšovský Týn,
5. května 50, H. Týn, tel. 379 415 151, www.mkzht.cz.
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Září jsme si parádně užili, pojďte ho s námi znovu prožít
pomocí těchto řádků. Zahájení školního roku proběhlo
v podobě veliké oslavy svátku a narozenin školy. Děti
vytvořily dva dorty a plno praktických dárků. Díky
spolupráci učitelů, žáků a rodičů vznikla hostina, kde
si pochutnal úplně každý. Říká se, že láska prochází žaludkem – tento školní rok jsme si hned od jeho počátku
zamilovali. Abychom se naučili spolupracovat a utvořili
opět neporazitelný tým, vyrazili jsme na dobrodružnou
expedici. Již jako zkušení horalové jsme i letos vyjeli
do Krkonoš. Cestování nám umožnil náš žlutý autobus,
který jsme naplnili dětmi, jídlem, nejrůznějším vybavením a dvěma psími kamarády. Hory nás okouzlily
množstvím barev v podobě přicházejícího podzimu, velikých borůvek, brusinek a hub. Dary přírody jsme s radostí sbírali a konzumovali – borůvkové knedlíky, koláče, bramboračka, míchanice. Plni energie jsme zdolali
34 km a pokořili Sněžku. Hned druhý den jsme odhalili,
jak funguje meteorologická stanice, která byla na trase

ze školních lavic
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dlouhé 31 km. Krásná panoramata jsme si nakreslili a odvezli
s sebou domů. Právem jsme pyšní na všechny účastníky zájezdu
– každý z nás překonal sám sebe a o mnohé se obohatil. Těšíme
se na další společné zážitky!
Adéla Bozděchová

VAN GOGH OČIMA ŽÁKŮ
ZŠ ZÁMECKÝ PARK
Impulsem k mému rozhodnutí více se při hodinách výtvarné výchovy věnovat Vincentu van Goghovi bylo zhlédnutí nádherného
filmu S láskou Vincent, plného jeho „oživlých“ obrazů. Od podzimu 2019 jsme se tedy s žáky nechali inspirovat dílem i osobností
tohoto slavného holandského malíře a vytvořili mnoho pěkných
individuálních i skupinových prací. Naše snažení jsme plánovali na jaře 2020 zakončit školním představením zmíněného filmu
a tradiční výstavou v MKZ. Jenže člověk míní a koronavirus
mění! Pandemická opatření obě akce a později i další dva termíny
výstavy zrušila. V loňském velmi omezeném školním roce jsme
v práci pokračovali a poslední výkresy vznikly letos v září a říjnu.
Z plánovaného období jednoho školního roku byly najednou téměř
tři! Od 15. do 26. listopadu budeme tedy v sále místního MKZ
vystavovat práce žáků více ročníků než obvykle, někteří autoři
už nejsou našimi žáky, ale jejich povedená díla rádi představíme.
Na výstavě s názvem Dva roky s Vincentem van Goghem najdete
mnoho osobitých portrétů a autoportrétů, slunečnic, obilných polí
či hvězdných nocí v nejrůznějších podobách, pojetích i výtvarných technikách. Přijďte se podívat, jak si s tématem žáci poradili
a jak se jim práce povedly!
Mgr. V. Štípková
S

Základní škola a MKZ Horšovský Týn
pořádají

15. – 26. 11. 2021 v sále MKZ
výstavu žákovských prací

SOŠ a SOU Horšovský Týn
všechny srdečně zve
na již tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK
Kdy: v úterý 7. 12. 2021 od 9.00 hod
Kde: na dvoře školy v Littrowě ulici
Program:
prodej vánočního cukroví,
vánočních dekorací a vazeb,
drobných dárků, keramiky,
občerstvení zajištěno.
Přijďte si vybrat!

DVA ROKY
S VINCENTEM
VAN GOGHEM
Srdečně zveme všechny rodiče, přátele školy
a širokou veřejnost!

NABÍDKA PRACOVNÍHO POMĚRU
Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice,
příspěvková organizace
Přijmeme kvalifikovaného pracovníka/pracovnici na pozici
mzdový účetní, pokladník, zásobovač
Zájemci se mohou hlásit na ředitelství školy
(tel: 379 422 381, 728 945 301; e-mail: reditel@zshtyn.cz)

Akce se bude řídit aktuální
epidemiologickou situací a nařízenými
opatřeními
www.horsovskytyn.cz
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22. 11. 2021 od 19.00 hodin

Kinosál Horšovský Týn

Předprodej vstupenek od 4.10.2021: Regionální informační centrum H. Týn, 5. Května 50,
tel: 379 415 151 nebo online na www.kinohorsovskytyn.cz

STP, KC a Město Horšovský Týn

Senioři,
rozhýbejme se plaváním!
4.11. 2021
18.11. 2021
2.12. 2021
Plavecký bazén Domažlice
Sledujte aktuální opatření o COVID-19

ODJEZD AUTOBUSU Z HORŠOVSKÉHO TÝNA
DO DOMAŽLIC /A ZPĚT/

Hasičárna: 13,20 hodin
Kostel sv.Petra a Pavla: 13,25 hodin
Zastávka na Domažlice: 13,35 hodin

Vstup do bazénu si platí každý sám.

10
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pozvánky
Městské kulturní zařízení Horšovský Týn zve všechny děti na

POHÁDKU S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
Veselá pohádka
s písničkami o princezně,
která by se ráda vdávala,
o čertovi Luciášovi a o tom,
co se všechno stane,
když se spolu setkají.
Zvítězí peklo nebo láska?
účinkuje CziDivadlo Praha

3. prosince 2021 od 16:00 hodin
kinosál Horšovský Týn
Pro každé dítě je připraven dáreček od Mikuláše.
Předprodej vstupenek od 4. 10. 2021 v Informačním centru H. Týn,
5. května 50, tel. 379 415 151 nebo online prodej na www.kinohorsovskytyn.cz.

6. prosince 2021 od 19:00 hodin
kinosáá l Hosš ovskýá Týá n
Přš edpřodej vstupenek od 4. 10. 2021 v Infořmáčš níám čentřu, Hořsš ovskýá Týá n,
5. kveš tná 50, tel.: 379 415 151 nebo online přodej ná www.kinohořsovskýtýn.čz

www.horsovskytyn.cz
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Městské kulturní zařízení Horšovský Týn pořádá

Adventní „Koncert pod okny“
12. prosince 2021 od 16:00 hodin

Městské kulturní zařízení Horšovský Tý
T
Týn
n
a ZŠ a OŠ Horšovský Tý
T
n Vás zvou na
Týn

VÁNOČNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVU
PRACÍ ŽÁKŮ ŠKOL:
ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Dětský domov Horšovský Týn
Výchovný ústav a Děstský domov se školou Hostouň
Dětský domov Staňkov
Robinson Klenčí pod Čerchovem

13. - 16. prosince 2021
Žesťový soubor města Plzně
- tentokrát ve složení Ondřej Michalec a Jan Vitinger - trubky
a Jiří Nauš s Petrem Frídem - trombony

Po: 12:00 – 16:00, Út – Čt: 8:00 – 16:00
výstavní sál MKZ Horšovský Týn

vystoupí postupně na čtyřech veřejných místech v Horšovském Týně:

Ukázky a ochutnávky:
středa 15. 12. od 9 do 15 hod.

- na Smetanovo náměstí
- u dětského hřiště ve Vančurově ulici
- u restaurace Sídliště (ul. II. pětiletky)
- u vánočního stromu na náměstí Republiky

Akce se uskuteční za dodržení aktuálních
protiepidemických opatření.

farnost zve
ZVEME VÁS NA POŽEHNÁNÍ
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Čas přípravy na Vánoce se nazývá Advent. Znamená příchod a pochází z latinského “adventus“.
První adventní věnec byl vyroben ze starého dřevěného kola v roce
1839 v Hamburku německým protestantským teologem J. H. Wichernem. (zdroj: wikipedie.cz) Založil ve městě školu pro chudé
děti a ty se ho v předvánoční době často ptaly oblíbenou dětskou
otázku. Kdy už budou Vánoce?
A tak na dřevěné kolo nalepil 19 malých červených svíček pro všední dny a 4 bílé svíce pro neděle.
Dnešní adventní věnec se skládá ze čtyř svíček, které jsou vnímány
jako Ježíšovo požehnání na každou světovou stranu. Také představují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům. V minulosti byla součástí i pátá svíčka bílé barvy. Dávala se doprostřed věnce. Lidé ji
zapalovali na Štědrý den po západu slunce.
Symbolika adventního věnce:
1. svíčka symbolizuje Naději (fialová)
2. svíčka Mír (fialová)
3. svíčka Přátelství (růžová)
4. svíčka Lásku (fialová)
a 5. svíčka symbolizovala Ježíše (bílá).
V dnešní době si lidé vybírají rozličné barvy podle vlastního vkusu.
Zveme Vás na požehnání Vašich adventních věnců. Přineste si je
k nám do kostela dne 28. 11. 2021 (první adventní neděle - začínáme mší svatou v 11:00) Budeme se těšit.
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nenechte si ujít
Městské kulturní zařízení Horšovský Týn Vás zve na

DAKARSKÉ ZLATO 2020
VÍTĚZSTVÍ ODVAHY A SRDCE
aneb “Když máš umřít a nechce se ti”

19. listopadu 2021 od 19 hodin
velký sál MKZ Horšovský Týn

Setkání s Jaromírem Jírou

o vítězství v náročném závodě
Rallye Paříž Dakar - Intercontinental Rally
na čtyřkolce, ale také o jeho statečném boji
se zákeřnou nemocí

listopad 2021 1 číslo 11

Juniorfest

JUNIORFEST V HORŠOVSKÉM TÝNĚ NABÍDNE DESÍTKY FILMŮ
Čtrnáctý Juniorfest proběhne ve městě od 5. do 11. listopadu a přinese do místních sálů desítky filmů pro mladé i starší diváky. Slavnostní zahájení festivalu proběhne sice v Domažlicích, ovšem naopak
Horšovský Týn bude během celého týdne hostit několik významných
osobností českého filmu.
Nejvyšší festivalové ocenění Zlatá rafička letos převezme herečka
Ivana Chýlková, a to v neděli 7. listopadu v 17:00. Druhé ocenění
bude uděleno herci Petrovi Nárožnému, konkrétně ve středu 10. listopadu v 18:00. Oba ceremoniály proběhnou v Erbovním sále Státního
hradu a zámku Horšovský Týn za účasti blízkých přátel a hereckých
kolegů oceněných osobností.
Víkendový filmový program bude patřit především pohádkám a dětským snímkům. Jim Knoflík a bláznivá třináctka představí dvojici
kamarádů v boji proti zlostnému pirátskému gangu. Sloník na cestách převypráví příběh slona bez paměti, který se přes noc proměnil
v celebritu. Sláva je ale krátkodobá a slon se stane hlavním podezřelým v případu zvláštních únosů. Během Juniorfestu se promítne také německá fantasy komedie Škola kouzel nebo norsko-česká
koprodukce Dračí princezna. Neděle nabídne Princovu cestu – dva
přátele čeká cesta, která vede skrze podivuhodné velkoměsto až do
neprobádaných hlubin lesa.
Pondělní večer nabídne oblíbenou pohádku Princezna zakletá v čase,
úterní pak televizní seriál Ochránce s Lukášem Vaculíkem v roli
školského ombudsmana. U obou projekcí organizátoři festivalu jednají o účasti zapojených herců a tvůrců; u projekce jednoho z dílů
Ochránce bude divákům navíc zprostředkována tematická přednáška. Středa nabídne Oázu - srbský koprodukční film z prostředí ústavu
pro mentálně postižené.
Předprodej vstupenek bude zahájen 20. října tradičně na www.juniorfest.cz. Vstupenky budou zároveň k prodeji hodinu před každým
představením v místě konání.

Čtrnáctý Juniorfest potrvá do čtvrtku 11. listopadu, kdy bude slavnostně zakončen opět v Erbovním sále. Poté bude následovat ještě
jeho online varianta, která proběhne od 12. do 21. listopadu na DAFilms.cz. Zde mohou diváci z pohodlí domova sledovat například irskou komedii Jak jsem randil s Amber nebo argentinské Vzpomínky
teenagera.
Nejaktuálnější informace o letošním ročníku naleznete na webových
stránkách festivalu nebo na Facebooku MFF Juniorfest.

čtenáři nám píší
ČÁST MOHUTNÉ HRÁZE
BABYLONSKÉHO KOUPALIŠTĚ MUSELA
BÝT ODSTRANĚNA
Toto známé přírodní koupaliště je turisticky atraktivní lokalita, která
láká v letních měsících spoustu návštěvníků k opalování a koupání,
ale i během ostatních měsíců je hojně využíváno jak k pěší turistice,
tak i pro cyklisty.
V současné době je však rybník o rozloze dvanácti hektarů celý vypuštěný, a to z důvodu propadu hráze. O bližší informace ohledně
vzniklého problému jsem požádal pana Martina Semeckého, který
má na starosti rybářství u domažlických městských lesů: „Důvodem
vypuštění Babylonského rybníka je špatný stav výpustného potrubí,
které je zde původní a je z jedlového dřeva. Nejprve se to projevilo
tím, že se na hrázi rybníka za požerákem (výpustné zařízení) objevila
"propadlina" - místo o průměru cca 70 cm, kde se začala propadat zemina z hráze a část pozemní komunikace vedoucí po hrázi. Naše obavy o poškozeném potrubí potvrdila firma vybavená endoskopickou
kamerou a informovala nás o kritickém, životu nebezpečném stavu
hráze.“
„Oprava hráze bude probíhat v období od 15. 9. 2021 až do 30. 11.
2021. Následně bude rybník pomalu napouštěn. Tento proces je závislý na počasí a může trvat až měsíc. Hlavní přítok kvalitní vody
po celý rok zajišťuje potok Bystřice. Přítok si zde můžeme regulovat
podle potřeby a po dohodě s Povodím Vltavy asi jeden kilometr nad
rybníkem.
Výlovy rybníka provádíme každoročně v období jara a podzimu

a za účelem tržní produkce. Rybí obsádka nasazená do rybníka
musí obsahovat jen takové množství ryb, jaké rybník snese a dokáže rybám zajistit dostatek potravy a prostoru,‘‘ dodal na závěr
Martin Semecký.
V roce 2010 proběhlo první odbahnění rybníka za 80 let.
Babylonské koupaliště je od roku 1930 v majetku města Domažlic.      
Fotografie: horstyn.rajce.idnes.cz
Čedík Jaroslav

www.horsovskytyn.cz
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PŘEHLED AKCÍ – LISTOPAD – PROSINEC 2021
25. 10. – ZAČALO TO POPELKOU...
Výstava u příležitosti 50. výročí založení Divadelního ochotnického souboru
Horšovský Týn. Od 8 do 16 hodin.
5. 11.
sál MKZ Horšovský Týn

4. 11.
18. 11.
2. 12.

28. 11.

pořádá MKZ Horšovský Týn

19. 11. –
21. 11.

SENIOŘI, ROZHÝBEJME SE PLAVÁNÍM!
Plavecný bazén Domažlice

28. 11.

Divadelní inscenace a tvořivá dílna pro nejmenší diváky a jejich rodiče
v podání divadelního souboru E.M.A. vypráví. Od 15:00 hodin.
Kapacita na tvořivé dílny omezena (rezervace na mamyart@seznam.cz).

pořádá Tvořivé dílny MAMY, z. s. H. Týn

28. 11.

pořádá Tvořivé dílny MAMY, z. s. H. Týn

PO – PÁ: 8:00 – 16:00 hodin.
Výstava v sále MKZ Horšovský Týn

pořádá ZŠ Horšovský Týn

3. 12.

6. 12.

VÍTĚZSTVÍ ODVAHY A SRDCE

pořádá MKZ Horšovský Týn

7. 12.

11. 12.

11. 12.

pořádá MKZ Horšovský Týn

12. 12.

27. 11.

pořádá Městská knihovna Horšovský Týn

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

13. 12. –
16. 12.

pořádá MKZ Horšovský Týn

ADVENTNÍ VĚNCOVÁNÍ
14:00 – 18:00 hodin
Info a přihlášení: 732 415 747, charita.htyn@seznam.cz.
Komunitní centrum Horšovský Týn

pořádá Tvořivé dílny MAMY, z. s. H. Týn

Beatles ve fraku aneb filharmonici hrají nejslavnější melodie skupiny
Beatles. Účinkuje: Smyčcový kvartet Yolo. Od 17:00 hodin.

pořádá Farní charita
a Komunitní centrum H. Týn

pořádá MKZ Horšovský Týn

Žesťový soubor města Plzně vystoupí postupně na čtyřech veřejných místech
v Horšovském Týně. Od 16:00 hodin.

19. 12.

pořádá MKZ Horšovský Týn

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Prodejní výstava prací žáků škol.
MKZ Horšovský Týn

Doprovodný program dle aktuální situace. Od 17 hodin.
náměstí Horšovský Týn

27. 11.

ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
9:30 – 12:00 hodin. Přihlášky: mamyart@seznam.cz

Horšovský Týn

Slavnostní vernisáž, autorské čtení, doprovodný program
Od 15:00 hodin
sál MKZ Horšovský Týn

pořádá SOŠ a SOU H. Týn

KONCERT POD OKNY

LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ
23. 11.

Prodej vánočního cukroví, dekorací a vazeb, drobných dárků, keramiky,
občerstvení zajištěno. Od 9:00 hodin.

kinosál Horšovský Týn

Divadlo Palace uvádí komedii.
V hlavních rolích Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, Daniela
Šinkorová, Lída Rašilovová, Richard Trsťan. Od 19 hodin.
kinosál Horšovský Týn

pořádá MKZ Horšovský Týn

CHRISTMAS BEATLES NIGHT

pořádá Tvořivé dílny MAMY, z. s. H. Týn

VZPOURA NEVĚST
22. 11.

TRAVESTI SHOW SCREAMERS
Vánoční speciál. Od 19:00 hodin.

KokoAteliér Horšovský Týn.

Od 15:00 hodin.
Rezervace na mamyart@seznam.cz.
KokoAteliér Horšovský Týn

pořádá Tvořivé dílny MAMY, z. s. H. Týn

dvůr školy v Littrowě ulici H. Týn

ADVENTNĚNÍ
20. 11.

ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
9:30 – 12:00 hodin. Přihlášky: mamyart@seznam.cz

VÁNOČNÍ JARMARK SOŠ A SOU H. TÝN

Aneb "Když máš umřít a nechce se ti". Setkání s Jaromírem Jírou o vítězství
v náročném závodě Rallye Paříž Dakar - Intercontinental Rally na čtyřkolce,
ale také o jeho statečném boji se zákeřnou nemocí. Od 19 hodin.
velký sál MKZ Horšovský Týn

pořádá MKZ Horšovský Týn

kinosál Horšovský Týn

pořádá Mateřský klub
při Komunitním centru H. Týn

DAKARSKÉ ZLATO 2020

POHÁDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
"O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH

KokoAteliér H. Týn

pořádá spolek Tlapky v naději, z. s.

Komunitní centrum Horšovský Týn

pořádá MKZ Horšovský Týn

kinosál Horšovský Týn

4. 12.

12:00 – 17:00 hodin,
přihlášky: mchtyn@seznam.cz, 770 179 232

Adventní koncert známého českého houslového virtuosa v doprovodu
předního českého klavíristy Lukáše Klánského. Od 17 hodin.

Účinkuje CZIDIVADLO Praha. Od 16:00 hodin

CHARITATIVNÍ BAZÁREK
na podporu opuštěných pejsků
PÁ 16:00 – 19:00 hodin,
SO, NE 9:00 – 13:00 hodin

VÁCLAV HUDEČEK
ZA DOPROVODU LUKÁŠE KLÁNSKÉHO

kinosál Horšovský Týn

DVA ROKY S VINCENTEM VAN GOGHEM

BAZAR DĚTSKÉHO ZBOŽÍ

19. 11.

16:00 – 18:00 hodin, areál ZŠ Horšovský Týn, cesta začíná u vchodu z parku.
Andělé s andělskými úkoly, tvořivá dílna, Ježíškova schránka, fotokoutek,
mlsání, zpěv koled, skřítek Emílek...

pořádá STP, KC a Město Horšovský Týn

hotel Šumava Horšovský Týn

19. 11.

pořádá Farnost Horšovský Týn

ANDĚLSKÁ CESTA

sál MKZ Horšovský Týn

15. 11. –
26. 11.

Od 11:00 hodin
kostel sv. Petra a Pavla Horšovský Týn

O SMOLÍČKOVI
14. 11.

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

pořádá MKZ Horšovský Týn
ve spolupráci se ZŠ a OŠ H. Týn

VÁNOČNÍ JARMARK A ŽIVÝ BETLÉM
náměstí a nádvoří zámku Horšovský Týn

pořádá MKZ Horšovský Týn

Předprodej vstupenek a bližší informace v Regionálním informačním
centru Horšovský Týn, 5. května 50, e-mail: info@mkzht.cz,
www.mkzht.cz nebo online prodej na www.kinohorsovskytyn.cz

svatomartinská nabídka

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

POZVÁNKA NA ZÁMEK I DO RESTAURACÍ
Na 11. listopadu každoročně připadá den svatého Martina, který je již po
staletí spojen s hodováním, svatomartinskou husou a také prvním vínem
nového ročníku.
Nenechte si ujít Slavnost svatomartinských vín v prostorách zámecké konírny.
Místní restaurace si nejen na tento den připravily pro své návštěvníky
speciální Svatomartinskou nabídku. Přijďte si vychutnat lákavá menu.
ZÁMECKÁ RESTAURACE
HORŠOVSKÝ TÝN

SVATOMARTINSKÉ MENU
10. - 16. listopadu 2021
Domácí husí paštika
(k prodeji i s sebou)
Husí stehno, červené zelí,
bramborové lokše
Dezert
Svatomartinská růžová vína
tel.: 379 423 483

Svatomartinské

menu

Od 11. 11. – 14. 11. 2021

Drůbeží vývar s nudličkami a zeleninou
Pikantní husí paštika s mandlemi a brusinkami,
cibulové chutney, máslové tousty

Restaurace Kobra Horšovský Týn
Vás zve na Svatomartinskou husu
ve dnech 12. 11. , 13. 11.
a 14. 11. 2021

Trhaná svatomartinská husička servírovaná
v domácím lokši s bílým zelím
Dozlatova pečená svatomartinská husa, červené zelí,
bramborový a karlovarský knedlík
Domácí vdolek s povidly a šlehaným tvarohem
0,15l Bílé svatomartinské víno

Doporučujeme
předem objednat
na telefonu
777 878 425
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PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S IVANEM VIČAREM

Mamy Art z. s.

z uplynulých akcí

Na konci září představila v sále kulturní zařízení paní Jana Tomáško- VZPOMÍNKOVÝ MEMORIÁL
vá novou knihu Ivana Vičara „Čím V POŽÁRNÍM ÚTOKU
budu – poraď strýčku“.
Jedná se o bohatě ilustrovanou knížku pro děti školního věku. Zábavnou
formou seznamuje čtenáře s čtyřiačtyřiceti různými povoláními a řemesly tak, aby si dovedli učinit představu o tom, co ti lidé vlastně dělají.
Čtyři děti školou povinné provází po
čtyři dny poněkud záhadný strýček
Přeslička se svým psíkem Knoflíčkem. Cestují kouzelným autobusem,
kouzelnou tramvají, pomocí létacího
pláště, na ponících, na lesní kládě, na
létacích židlích, kamionem, hasičským autem či traktorem. Vedle
mnoha obrázků a barevných ilustrací najdou čtenáři v knížce i řadu
pořekadel, básniček či říkanek. Knihu a další z autorovy tvorby lze
zakoupit v Informačním centru Horšovský Týn.
Za přátelskou atmosféru celého podvečera patří poděkovat všem přítomným, zejména paní Janě Tomáškové, Haně Vičarové i samotnéV sobotu 25. září 2021 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horšovmu autorovi.
Za MKZ Horšovský Týn Andrea Bauerová ský Týn 21. ročník Vzpomínkového memoriálu v požárním útoku.
Soutěž opět probíhala na perfektně připraveném městském stadionu
s umělým povrchem v Masarykově ulici. Za téměř letního počasí si
tuto tradiční akci nenechalo ujít 24 sportovních družstev ve třech
kategoriích: dvanáct družstev v kategorii sport – muži, šest družstev v kategorii sport – ženy a šest soutěžních družstev v kategorii
PS8 – PS12. Požární útoky prováděla vždy dvě sportovní družstva
najednou a z každé kategorie postoupila čtyři družstva s nejlepším
součtem časů do takzvaného finále, ze kterého pak vzešlo konečné
pořadí. Jako v loňském roce probíhalo finále vyřazovacím způsobem, kdy o třetím místě rozhodoval lepší čas z finálového útoku.
První místo si po nádherných soubojích odvezlo družstvo žen z SDH
Milavče, v kategorii PS8 – PS12 zvítězilo jako v roce 2020 sportovní
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z uplynulých akcí
družstvo SDH Kdyně „A“ a všichni přítomní byli svědky nádherného finále, ve kterém v kategorii sport – muži zvítězilo družstvo
SDH Štítary. Děkujeme tímto městu Horšovský Týn za finanční
příspěvek na konání této tradiční soutěže, dále Plzeňskému kraji
a firmám BigMat – Evropská síť stavebnin, Steatit s.r.o. a Stavebniny 007 Horšovský Týn za poskytnuté finanční dary. Dále děkujeme FC Dynamo Horšovský Týn, a zvláště panu Petru Šporerovi
za perfektní přípravu stadionu. Dále děkujeme SDH Oplot a SDH
Mračnice za zapůjčení časomíry a terčů.
Více informací, fotografie a videa naleznete na www.sdhhtyn.cz
nebo na sociálních sítích.
Petr Lahoda – SDH Horšovský Týn

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn
VZPOMÍNKOVÝ MEMORIÁL 2021

21. ročník
Soutěžní družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Horšovský Týn
Vidice
Oprechtice
Újezd
Milavče
Kdyně "A"
Štítary
Vidice
Hluboká
Oprechtice
Blížejov
Horšovský Týn
Štítary
Oplotec
Hluboká
Horšovský Týn
Milavče
Kdyně "B"
Čermná
Podrážnice
Předmíř
Mračnice
Všekary
Horní Metelsko

Kategorie
Ženy
Ženy
Muži
Muži
Ženy
PS 12
Muži
Muži
Muži
Ženy
PS 12
Muži
Ženy
Muži
Ženy
PS 12
Muži
PS 12
PS 12
PS 12
Muži
Muži
Muži
Muži

1. čas
(s)
24,94
N
16,74
N
21,68
17,99
16,26
16,40
20,59
18,50
23,61
19,63
18,48
28,38
21,91
27,26
20,49
64,34
25,03
54,38
36,47
29,38
20,13
16,16

2. čas
(s)
23,60
21,62
16,16
15,61
22,53
18,22
16,33
23,82
25,18
20,16
22,30
20,70
21,74
23,54
21,76
23,59
21,62
24,17
24,29
34,87
20,87
16,25
17,44
16,52

Součet Celkové
časů
pořadí
48,54
5
N
6
32,90
3
N
12
44,21
1
36,21
1
32,59
1
40,22
5
45,77
9
38,66
4
45,91
2
40,33
6
40,22
2
51,92
10
43,67
3
50,85
4
42,11
7
85,51
5
49,32
3
89,25
6
57,34
11
45,63
8
37,57
4
32,68
2

Horšovský Týn 25. září 2021
Kategorie PS8 - PS12 - finále

1. místo

Kdyně "A" - 21,35
Kdyně "A" - 18.93
Horšovský Týn - N
Kdyně "A"
Blížejov - 22,47
Blížejov - N
Čermná - 24,22

Kategorie sport - ženy - finále
1. místo
Oprechtice - 40,91
Milavče - 23,13
Milavče - 22,11
Milavče
Štítary - 18,31
Štítary - 32,57
Hluboká - 20,52

Kategorie sport - muži - finále
1. místo
Štítary - 15,42
Štítary - 15,87
Všekary - N
Štítary
Horní Metelsko - 15,50
Horní Metelsko - 16,58
Oprechtice - 16,40

KOCOUROV ŽIL POUTÍ
Za krásného slunného odpoledne se dne 25. 9. 2021
uskutečnila v osadě Kocourov již osmá pouť.  Z důvodu
koronavirových opatření se
jednalo se o náhradní termín.
Zahájení poutě bylo ve 14:00
hod. V kapli byla výstavka
obrazů malířky p. Aleny Mrázové z Horšovského Týna,
v přístřešku před kaplí byla
prezentace činnosti Dámského klubu Komunitního centra Horšovský Týn spojená
s prodejem jejich zajímavých
a praktických děl.
V kapli byly k nahlédnutí složky s fotodokumentací o průběhu výstavby
kaple, též byly k nahlédnutí archiválie znázorňující historii kaple od
jejího vzniku v 19. století až po současnost. K zakoupení byly pamětní
listy z vysvěcení kaple Msgre. F. Radkovským dne 28. 9. 2013, poštovní známky s přítiskem kaple a pohledy kaple s turistickým razítkem.
Velký zájem byl ze strany dětských účastníků poutě o atrakce pana Duchoně – řetízkový kolotoč, střelnici a „skákadlo“. Při hudebním doprovodu skupiny Jardy Hájka („Brambůra“) se účastníci poutě dobře bavili, i si zatančili. V parčíku na návsi si návštěvníci mohli prohlédnout
nově upravené artefakty koček, jejichž zkrášlení zařídil Václav Duba
ml. se svou přítelkyní a dětmi.   
Pořadatelé hodnotili průběh poutě jako zdařilý a věří, že i v dalších letech bude o tuto akci zájem. Příští pouť se snad uskuteční v tradičním
červnovém termínu.
Za občanské sdružení Josef Pivoňka
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LETOŠNÍ PODZIM SE NESL VE JMÉNU KARLA JANA TRAUTTMANSDORFFA
Během září a října jste měli možnost navštívit výstavu o životě
a době Karla Jana Trauttmansdorffa na horšovskotýnském zámku,
ke které byla vydána také publikace. Ta je k zakoupení v Informačním centru Horšovský Týn.
První doprovodnou akcí byla Oživená stezka Královskou roklí.
V neděli 3. října se zámecký park vrátil v čase na začátek 20. století. Zdejší panství navštívil anglický král Edward VII. a spolu s knížetem Karlem vyrážejí na projížďku. Více než stovka návštěvníků
se dozvěděla mnoho zajímavostí jak o zámeckém parku, tak o životě a zábavě místní šlechty. Tou byly především hony v místních
lesích.

Velké poděkování patří zejména panu Luďku Thomayerovi za výklad a scénář k celé akci. Dále děkujeme společnosti Lesy ČR - lesní správa Horšovský Týn, Trubačům OMS Domažlice, sokolníkovi
Václavu Šporerovi, správě hradu a zámku Horšovský Týn, členům
místního divadelního souboru: paní Haně Žákové, Miloslavě Baxové, Blance Petlánové,  Michalu Pivoňkovi, Richardu Kolkovi a Janu
Rosendorfskému.
MKZ Horšovský Týn

První zastávkou před lovem byla návštěva u vrchního nadlesního
Franze Willa, který s manželkou Gertrudou vyhlížel vzácné hosty.
Ta pro urozené střelce napekla věhlasné koláče.

Po náročném lovu je již netrpělivě čekala kněžna Josefína s komornou Anny na glorietu. Za nedlouho dusot koňských kopyt
a zvuk trubačů ohlašoval blížící se příjezd kočáru.
Vzácnou návštěvu a všechny přítomné pohostily dámy kávou a lívanci s borůvkovou marmeládou.
Jednou ze zastávek
bylo i stanoviště lesní
pedagogiky. Přítomní
skládali puzzle, odhadli
výšku stromu bez použití metru, zaskákali si
jako veverka či srnka
a mnoho dalšího. Dozvěděli jsme se zajímavosti z činnosti lesní
správy Horšovský Týn.
Trubači neodmyslitelně
patří i k honům. Nejinak
tomu bylo na královské
stezce zámeckého parku. Úplný závěr patřil
sokolnickým ukázkám
dravců a sov.
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Tlapky v naději z. s.

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

TLAPKIÁDA, ANEB ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE SE PSY
V neděli 19. září se uskutečnil již 4. ročník Tlapkiády, aneb Zábavného
odpoledne se psy. Organizátorem této akce je spolek Tlapky v naději,
z.s., jehož členové se starají o chod útulku pro psy v Horšovském Týně.
Již tradičně probíhala Tlapkiáda na prostranství v sadech Petra Bezruče
v Horšovském Týně. Odpoledne bylo plné zábavy, soutěží a zajímavostí
určených nejen pro pejsky a jejich páníčky, ale pro všechny příznivce
a milovníky zvířat.
Dospělí i dětští soutěžící měli možnost předvést, co jejich čtyřnohý miláček dovede v disciplíně nazvané Psí eso. V kategorii Psí šikula se
hodnotilo plnění určených úkolů a jako vždy největší událostí byl aport
buřtem a minové pole. Vše hodnotila skvělá porota, která také určila
vítěze v kategorii Podoba pán a pes. Poslední kategorií byla Cena Tlapek, o jejímž vítězi rozhodli organizátoři akce. Lidští i psí vítězové byli
odměněni hodnotnými dary.
Mezi jednotlivými soutěžemi jste se mohli seznámit se zástupci „bull
plemen“, dozvědět se něco o jejich historii, chovu a vlastnostech. Bylo
možné si prohlédnout zástupce těchto plemen, kteří jsou vítězi a nositeli
několik cen. Samozřejmě nechyběly ukázky psích sportů, a návštěvníci
tak  měli možnost sledovat tyto psy v akci.
Všichni měli možnost si ve stánku s občerstvením zakoupit něco dobrého k jídlu a pití a nechyběl zde samozřejmě prodejní stánek spolku
Tlapky v naději, ve kterém nabízíme k prodeji trika, hrnečky, placky,
přívěšky a spoustu dalšího. Velkým lákadlem pro všechny byla tombola, ve které byly praktické, zajímavé a hodnotné ceny, které nám darovali sponzoři. Dalším stánkem byl stánek salonu Royalpets a pro děti
byly v dalším stanu připraveny soutěže a kreativní tvoření, které pro ně
přichystala Myška Lola.
Výtěžek z této akce bude použit na chod útulku pro psy Tlapky v naději
v Horšovském Týně.
Děkujeme všem soutěžícím, všem návštěvníkům a milovníkům zvířat.
Moc děkujeme všem sponzorům. Děkujeme všem, že se s námi podílíte
na péči o zatoulané, opuštěné a týrané psy a že vám nejsou lhostejné
jejich osudy, a těšíme se na další ročníky Tlapkiády. Haf.
Tlapky v naději, z.s.

TAE-FORMING
cvičení pro ženy (formování postavy, protažení)

PONDĚLÍ
a

STŘEDA
18,30 – 19,30h
Polní 114 (KONSTRUKTPOL)
Horšovský Týn
více info na tel. 733 119 690
Tae-forming:
je cvičení aerobního typu, cvičí se na svižnou hudbu,
je to směs Tae-ba, aerobiku, bodyformingu
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MAKI #36 V NĚMECKÉM ENDURANCE MASTRU POPRVÉ V ČECHÁCH
Dne 9. 10. 2021 se Maki #36 opět zúčastnila dalšího závodu v Německém seriálu Endurance Masters, který se poprvé jel tentokrát v Čechách. Závod se jel na endurové trati v Drmoulu, která se Maki moc
líbí a tak se i hrozně na závod těšila. Bylo krásné počasí, sice zima,
ale o to více se i v druhé rozjížďce prášilo, ale Maki se s tím bravurně
poprala.
První třicetiminutová rozjížďka se jela hned ráno v půl deváté. Maki
se postavila na startovní čáru spolu s devíti soupeři a na čáře před nimi
byly o něco starší jezdci (jiná kategorie). Maki vystartovala zhruba
někde v půlce a během prvního kola se drala už ku předu. Zhruba v 15.
minutě vedla nejen ve své kategorii, ale předjela i všechny z první kategorie, takže po první rozjížďce se umístila ve své kategorii na 1. místě
a rovněž absolutně na 1. místě.
Druhá rozjížďka se jela cca po 45 minutách. Maki si odpočinula a celá
nažhavená šla do druhé rozjižďky, kde byla odhodlaná dojet opět první.
Start byl tentokrát trošku horší, Maki zaspala a odstartovala předposlední. To jí ale neodradilo a i přes to jak se v druhé rozjížďce prášilo se
rvala kupředu. Zhruba v půlce závodu svedla boj s posledním soupeřem ze své skupiny kde došlo i k lehkému karambolu, ale Maki to ustála na jedničku a opět se ukázalo jak jezdí hlavou a jak rychle reaguje,
strhla řidítka a obratem se vrátila zpět na trať kde se opět pustila za
posledním svým soupeřem. Hnala ho před sebou kolo na kolo nějaké
tři kola až do tě doby kdy ho uštvala a soupeř udělal chybu. Maki opět
zareagovala a využila rychle jeho chyby a dojela do cíle první těsně za
soupeřem z druhé kategorie.
Takže si odvezla krásné 1. místo z tohoto závodu, byla šťastná a pyšná
na sebe, protože tímto závodem opět obhájila opět své dosavadní celkové prvenství.
Jejím cílem je v tomto seriálu za sezonu 2021 obhájit titul mistra, tak
ji nadále fanděte a držte palce. Ta holka na to má, má to v sobě, tu
bojovnost a houževnatost.
6. 10. 2021 se zúčastní mistrovství v Offroad Maratonu v kategorii
quad do 500ccm, kde pojede dvouhodinový maraton, tak držte palce
a příště dáme report.
Markéta Picková

ZPRÁVY Z FLORBALU – ZÁPASOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Začala nám herní sezóna a naši svěřenci a svěřenkyně do uzávěrky
Zpravodaje zabojovali v kategorii starších žáků a mladších žáků. Zápasy mladších žáků přibližuje Karel Hencl:
„V sobotu 7. 10. vyrazili naši mladší žáci na svůj první turnaj po skoro
roční covidové přestávce.
Zápasy starších žáků okomentoval Michal Novotný:
„Nová sezóna přeboru starších žáků pro nás začala úspěšně a po Někteří si ani nestihli za dva předcházející roky zahrát v elévech a skotřech výhrách vezeme z Toužimi devět bodů. V prvním zápa- čili rovnou do soutěže mladších žáků.
se jsme porazili Klatovy 9:3, následně FBC Plzeň 9:2 a na závěr Bohužel se tímto i značně snížil počet mladých sportovců v našem klupořádající Toužim po přestřelce 16:8. Klatovy představily mladý bu, a to se projevilo i na tomto turnaji, kdy v našich barvách bojovalo
tým, který solidně kombinoval, ale naši hoši a slečna měli fyzicky pouze sedm hráčů v poli a dva gólmani.  Snad už do příštího kola vyrai herně navrch a zaslouženě vysoko vyhráli. FBC Plzeň od začátku zíme ve větším počtu a budeme bojovat hlavně se soupeřem, a ne s naší
zápasu hodně běhala a nám chvíli trvalo, než jsme se s tím srov- únavou.
nali. Od stavu 5:0 soupeř hodně fauloval, ale u rozhodčího jim to V prvním utkání jsme se střetli hned s nejsilnějším soupeřem dne, Slaprocházelo, nakonec rozhodla větší šikovnost našich hráčů a bylo vií bílou. Prohráli jsme vysoko 1:8. Výsledek je trošku krutý k tomu,
z toho další vysoké vítězství. V posledním zápase s Toužimí naši jak hra vypadala, ale nedá se nic dělat. Ve druhém zápase jsme porazili
hráči trochu podlehli sebeklamu po předchozích vysokých výhrách Interobal 4:2 – zápas nebyl moc atraktivní pro diváky, chybělo mu tema mysleli si, že se soupeř porazí sám. V prvním poločase jsme de po z obou stran. V dalším zápase jsme narazili na Tachov a prohráli 2:4
facto hráli bez obrany a soupeř nás trestal ze samostatných nájez- – zápas byl vyrovnaný, ale v závěru už nám došly síly. Někteří se dostali
dů. Ve druhé půli se obranná hra zlepšila a brzo jsme soupeři od- na střídačku za zápas dvakrát, a to je velmi málo, protože ve florbale jde
skočili o čtyři branky a zápas definitivně zlomili v náš prospěch.“ hlavně o rychlost a tu bez odpočinku nemáte. V posledním zápase jsme
se utkali se Slavií Red a remizovali 3:3. Zápas velmi podobný tomu s
Výsledky:
Tachovem.
GO-GO – Klatovy 9:3
Celkové hodnocení turnaje: za nás trenéry spokojenost s předvedenou
GO-GO – FBC Plzeň 9:2
hrou. Kluci a slečna se snažili hrát opravdický florbal, kdy se snažili
GO-GO – Sokoli Toužim 16:8
kombinovat, míčky vyvážet a ne jen vyhazovat někam zběsile do útoku.
Sestava: Dan Duršpek – Petr Müller, David Cihlář, Lukáš Řeboun, Takže florbalově dobré! Že nám docházely síly, s tím se nedá v tomto
Viktor Kaiser, Jan Lešek, Kateřina Vartová, Luboš Rajtmajer
počtu nic dělat.
Super určitě je, že každý z hráčů nechal na palubovce 100% svých do-
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přesunuli k neznámému soupeři do Spáleného Poříčí. Přestože již
družstvo posílil Vašek Mráz, prohrálo 10:5 (Mráz 3, Písařík 1, Novotný 1). Celkové klání bylo velmi vyrovnané s řadou výsledků 3:2.
I v deblu prohráli Mráz s Písaříkem 3:2. Poprvé v soutěži. V příštím
kole budou hrát naši hráči již v domácím prostředí.
Zdeněk Písařík

HO

Skončilo léto a soutěžním sportovcům začaly podzimní části sezony
2021/2022. Stejně tak i stolním tenistům Horšovského Týna, kteří reprezentují město v krajské soutěži. Anulovaná sezona 2020/2021 začínala stejně a víme, jak to dopadlo. Musíme věřit, že se loňská situace
nebude opakovat. Oddíly musí dodržovat přísná hygienická opatření.
Je to rozhodnutí svazu pro všechny soutěže stolního tenisu. Domácí
družstva musí archivovat údaje hostujících týmů ohledně prodělané
nemoci covid, očkování včetně dat a podpisů hráčů. Jak už to v životě bývá, nic není jednoznačné včetně podmínek. Oddíly, které trénují
a hrají ve školách, neměly prakticky žádnou šanci pro trénink během
covidové krize. To je případ i našich hráčů. Tělocvičny byly zavřené.
Naopak oddíly, které působí v různých hernách a klubovnách, možnosti měly. To je konstatování. Dle zpráv z oddílů je i řada hráčů, kteří již
v aktivní činnosti nepokračují nebo se věnují jiným aktivitám.
Naši hráči začali soutěž v sobotu 18. 9. 2021 a sice ranním zápasem
v Sušici. Zvítězili 10:3 (Němec 3, Mráz 3,5, Písařík 2,5, Herzer 1). Ve
čtyřhře zvítězili Mráz s Písaříkem. V odpoledním zápase v Klatovech
našim hráčům uniklo vítězství o vlásek, když těsně prohráli 10:8 (Mráz
2,5, Písařík 2,5, Herzer 2, Němec 1). Ve čtyřhře Mráz s Písaříkem opět
zvítězili. V dalším kole naši nejprve dopoledne zajížděli do Horažďovic. Hráli s favoritem soutěže a bohužel pouze ve třech hráčích. Prohráli 10:4 (Němec 2, Písařík 1, Novotný 1). K odpolednímu zápasu se

My nejmenší se scházíme v pondělí a středu a pro mnohé z nás je to
první setkání se sportem. A vlastně organizovanou činností vůbec.
Na začátku tréninku se zahřejeme rozběháním a nějakou míčovou
hrou, potom se zkoušíme skamarádit s florbalkou a míčkem. Ale
protože je kulatý a hala z kopce, tak nám moc často utíká, kam nechceme. Slalomy mezi kužely, přihrávání si nás sice baví, nejlepší je
ale střílet na branku. A je jedno, jestli je v ní někdo z nás nebo trenér.
Uprostřed tréninku zase hra, abychom se trochu proběhli a potom
zase florbal. Zkoušíme i zápas proti sobě… ale to nám zatím moc
nejde. Ale to se zlepší. Na konci zase hra, potom krátké proběhnutí
a potom protažení. Na konci si ještě plácneme a domů. Není to moc,
ale vždyť některým z nás je teprve pět a půl a tkaničky jsou našim
největším nepřítelem. Domů jdeme unaveni a s úsměvem na rtech.
A mamka nebo taťka se může koukat, jak nám to jde.
Cílem je kluky a holky naučit režimu, nějakým pravidlům a povinnostem. Florbal není to nejdůležitější, ale pomalinku si budou
přestávat hrát a začnou více makat,
tréninky budou trochu namáhavější
a náročnější. A i když jako trenéři
jdeme na trénink s tím, co chceme
dělat, děti to často otočí o 180 stupňů, protože ne vždy se daří, ne vždy
se chce…
Go-Go Horšovský Týn

L

STOLNÍ TENIS

ZPRÁVY Z FLORBALU – TRÉNINKY
PŘÍPRAVKY

TAB

vedností a schopností, to je velký příslib toho, že se budeme jen lepšit.
V prvním koši této soutěže nás pro příští turnaj udrželi: gólmani – Dan
Duršpek, Michal Lepič, hráči v poli – Kačka Vartová, Tomáš Řeboun,
Viktor Kaiser, Robin Kaiser, Vojta Táborský, Honza Lešek a Matouš
Fejt.  Trenéři Michal Novotný a Karel Hencl.“
Na toto reagoval náš věrný fanoušek a podporovatel Pavel T.: „Za mne
jako dlouholetého diváka velká spokojenost. Myslím, že v rámci svých
schopností nechali všichni na hřišti opravdu vše. I když možností ke
zlepšování je samozřejmě dost.“

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn
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ATLETI Z H. TÝNA NA MČR ŽACTVA
Hned šestice atletů hájící na zářijovém Mistrovství České republiky
žactva barvy AC Domažlice má své bydliště v Horšovském Týně.
Největšího úspěchu v kariéře dosáhla VANESA HRONÍKOVÁ, která se představila v hodu kladivem a celou dobu útočila na medailové
umístění. Nakonec z toho bylo „pouze„ čtvrté místo v novém osobním
rekordu 42,56m!
Svoji premiéru si na MČR odbyla i JINDŘIŠKA LANGOVÁ. Vloni
na podzim si začala pohrávat s diskařským náčiním o váze 0,75 kg
a cílem bylo se za rok dostat na šampionát žactva. Cíl nakonec byl hluboce pokořen, když se Jindře podařilo postoupit i do finálové osmičky, kde obsadila konečné 6. místo rovněž v novém osobním rekordu
35,37m.
Premiéru na dráhovém MČR si odbyl i ŠIMON FLEK, Šimon běžel
1500m s nejlepšími borci z celé ČR. Dvě kola se držel na pozici okolo
7., 8. místa. Poté již mu začaly docházet síly a nakonec z toho bylo desáté místo a čas 5:00,33. Šimon následně startoval i v obou štafetách,
kam spíše na zkušenou s velkou akcí jela další trojice nominovaných.
PETR MÜLLER a JAKUB NĚMEC se představili ve štafetách na
4x60m a 4x300m. Výsledkově nakonec jim vyšla lépe kratší štafeta,
kde byli na 13. místě s časem 30,65 s. V dlouhé štafetě obsadili 20.
místo (2:51,71).
Benjamínkem výpravy byla PAVLÍNA VOZÁROVÁ, která rovněž
startovala v obou štafetách. V krátké štafetě po problému na předávce
nakonec holky doběhly s velkou ztrátou poslední, jednatřicáté. V nedělním programu si vylepšily trochu chuť a podařilo se jim překonat
oddílový rekord v dlouhé štafetě na 4x300m výkonem 3:13,84. V rámci MČR z toho bylo 21. místo.
Mladí atleti si ověřili, že mohou závodit s nejlepšími, a již nyní se
poctivě připravují na další sezónu.

ze sportu
dili šesté místo za výkon 31,76 s.
Míroslav Man byl donominován na 60m překážek a těsně si zaběhl
nový osobní rekord 11,11s.
HORŠOVSKOTÝNSKÉ VÍCEBOJE ŽACTVA
Premiérově se v září na našem stadiónu uskutečnily i vícebojařské
závody mladšího a staršího žactva. Mladší žactvo mělo na programu pětiboj složený z 60m překážek, hodu míčkem, 60m, skoku dalekého a 800m.  Starší žactvo bojovalo v trojboji 60m, skok
daleký a koule. V konkurenci závodníků z okresu Domažlice nakonec uspěli v mladším žactvu Pavel Svojanovský, David Cihlář
a Štěpán Petrásek. U dívek vyhrála Pavlína Vozárová a třetí místo
obsadila Kateřina Dubová. Ve starších žákyních se v trojboji na
stupně vítězů postavila Kristina Gadlinová.
PŘESPOLNÍ BĚHY
V rámci Běžeckého poháru mládeže a Běžce Chodska junior se
naši závodníci ještě představili na těchto akcích: Hvězdné házení
v Domažlicích, plzeňský Kardioběh, capartický Memoriál Matěje
Maura, Běh Zelenovem, Běh babylonskými lesy, klatovský Běh
Hůrkou.
V rámci Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje po osmi  
z deseti závodů vede svoji kategorii Patrik Čech a Kateřina Šilhánková, Simona Cihlářová a Adam Soukup jsou průběžně druzí, David Steidl a Dorota Wagnerová čtvrtí.

PŘÍPRAVKY A JEJICH ÚSPĚCHY
NA OBLASTNÍM MISTROVSTVÍ
Na konci září vyvrcholily soutěže přípravek Oblastním mistrovstvím
jednotlivců. I zde se našla řada úspěšných reprezentantů z našich řad,
kteří si odvezli na krku medailové ocenění v bilanci sedmi zlatých,
dvou stříbrných a tří bronzových.
Medailisté:
1. místo
Simona Cihlářová (600 metrů)
Daniel Simkovič (60 metrů)
Daniel Simkovič (150 metrů)
Adam Soukup (60 metrů překážek)
David Steidl (60 metrů překážek)
Pleticha, Kletečka, Cihlářová, Steidl (4x200 metrů)
Čech, Řeboun, Simkovič, Soukupová (4x200 metrů)
2. místo
Simona Cihlářová (hod kriketovým míčkem)
Daniel Čech (skok daleký)
3. místo
Daniel Čech (hod kriketovým míčkem)
David Steidl (hod kriketovým míčkem)
Dorota Wágnerová (600 metrů)
MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍHO ŽACTVA
Mladší žáci nemají ve své kategorii republikový šampionát, a tak jejich největší akcí je mezikrajové utkání, kde se utká vždy ve skupině
pět výběrů krajů. V našem případě to je tým Prahy, Středočeského
kraje, Karlovarského, Jihočeského a Plzeňského kraje. Do výběru Plzeňského kraje se dostali z horšovskotýnské tréninkové skupiny dva
borci: PAVEL SVOJANOVSKÝ A MIROSLAV MAN.
Pavel byl nominovaný do tří disciplín: 60m, vrh koulí a štafeta. Body
bral za výkon v tříkilové kouli, když poprvé hodil deset metrů. Na
60m zaostal těsně osobním rekordem časem 8,34 s. a ve štafetě obsa-
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ZÁVODY V TŘEBECHOVICÍCH
Podzim již dává o sobě vědět, ale vodákům to nevadí. Jejich sezona letos začala později a tak není divu, že je ještě v plném proudu.
Na řece Orlici se v Třebechovicích jel další závod, kterého se zúčastnila skupinka tří vodáků z vodáckého oddílu „7“ Horšovský
Týn. A jako obvykle se umístili na „bedně“. Na těchto závodech
Markéta Hojdová potvrdila svou dobrou formu a jako žákyně
starší vyhrála v sobotu i neděli v kategorii C1W, K1W a v kategorii C2X se sestrou Eliškou Hojdovou v sobotu byla na 2. místě
a v neděli obsadili místo 3. Eliška Hojdová v sobotu i neděli měla
stabilní výsledky v kategorii C1W obsadila 5. místo, v kategorii
K1W to bylo místo 4. jako dorostenka mladší. Jakub Hartl doplnil sestry Hojdovy ve výpravě a jako dorostenec starší se umístil
v kategorii C1M v sobotu i v neděli na krásném 5. místě.
Těchto závodů jsme se mohli zúčastnit díky finanční dotaci Měs-

NÁRODNÍ KVALIFIKAČNÍ ZÁVODY
VE VELTRUSECH
O víkendu 9. 10. 2021 a 10. 10. 2021 na řece Vltavě se jely 1. a 2.
národní kontrolní závody ve vodním slalomu. Tyto závody byly
posunuty pro pandemická opatření až na konec sezony.
Národní kontrolní závody se jedou v 6 závodech a výsledné pořadí dává možnost vyjet si výkonostní třídu 2+ a tím pro další
vodáckou sezonu mít zajištěn start na  závodech Českého poháru
ve vodním slalomu, což je nejvyšší soutěž v republice.
Za oddíl „7“ Horšovský Týn  nastoupila do soubojů Eliška a Markéta Hojdovy v kategorii K1W.
Soupeřilo celkem na 190 závodníků v 5 kategoriích.
Sestry Hojdovy si nevedly vůbec špatně a jejich úsilí se vyplatilo.
Po konci závodu zvládly být obě do 16. místa v celkovém žebříčku Národních kontrolních závodů a tím si zajistily starty na
Českém poháru v roce 2022.
Jana Matulková, odchovankyně vodáckého oddílu „7“ Horšovský
Týn, nyní jezdící za Duklu Praha , se v kategorii C1W umístila
na 2. místě a umístěním na 23. místě v sobotu a 21. místě v neděli
v kategorii K1W si taktéž zajistila postup do soutěží Českého poháru ve vodním slalomu pro rok 2022. Tím potvrdila, že Horšov-

ta Horšovský Týn a Plzeňského kraje. Ostudu jsme neudělali a rostou
nám noví kvalitní závodníci. (výsledky: www.slalomworld.com)
Vodáci

ský Týn bude mít pro rok 2022  zastoupení i v kategorii K1W.
To vše díky finanční podpoře města Horšovský Týn a Plzeňského kraje.
(Výsledky z www.slalomworld.com)
Hojdová Markéta
sobota – kategorie K1W – 1. místo žákyně starší, celkové 10. místo
neděle – kategorie K1W – 1. místo žákyně starší, celkové 23. místo
Hojdová Eliška
sobota – kategorie K1W – 9. místo dorostenka mladší, celkové 17. místo
neděle – kategorie K1W – 11. místo dorostenka mladší, celkové 22. místo
Matulková Jana
sobota – kategorie C1W – 2. místo
kategorie K1W – 23. místo
Celkový žebříček Národních kontrolních závodů 2021
Hojdová Markéta – 10. příčka
Hojdová Eliška – 16. příčka
Matulková Jana – 16. Příčka
Všechny postup do ČP 2022.

Vodáci

NÁRODNÍ KONTROLNÍ ZÁVODY
O víkendu 18. a 19. září 2021 se bojovalo na Vltavě v Národních
kontrolních závodech a s nimi se jely závody Českého poháru juniorů. Závody se konaly v Praze-Troji na umělém slalomovém
kanálu. Na start se postavilo přes 220 závodníků.
Účast byla hojná a za vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn se zúčastnily dvojice sourozenců: Denis Wendl a Samuel Wendl a sestry Eliška a Markéta Hojdovy. A jak už začalo být téměř zvykem,
neudělali Horšovkému Týnu ostudu.
Eliška Hojdová se umístila v kategorii K1W v sobotu na 10. místě
jako dorostenka mladší a celkově na 17. místě. V neděli si pak
o stupínek polepšila a bylo z toho 9. místo dorostenka mladší
a celkové 17. místo.
Mladší ze sester Markéta vybojovala v sobotu v kategorii K1W
3. místo jako žákyně starší a celkové 21. místo. A v neděli to bylo
ještě lepší, protože to bylo 1. místo jako žákyně starší a celkové
26. místo.
Denis Wendl v kategorii C1M v sobotu skončil na 2. místě závodících do 23 let a celkově 18. místě. V  neděli to bylo opět 2. místo
závodících do 23 let a celkové 22. místo.
Spolu s Vítkem Pohankou pak ovládli kategorii C2M a skončili
po oba dva dny na 1. místě. V sobotu to bylo celkové 3. místo
a v neděli 2. místo v celkovém hodnocení.
Samuel Wendl si v kategorii C1M vybojoval 10. místo jako do-
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rostenec starší a celkové 31. místo. V  neděli to bylo 10. místo a celkové
32. místo v pořadí.
Jana Matulková bývalá odchovankyně vodáckého oddílu „7“ Horšovský
Týn, nyní hájící barvy oddílu Dukla Praha, se v sobotu i v neděli v kategorii C1M umístila na 1. místě a v kategorii K1Ž v sobotu obsadila 16.
místo. V neděli to bylo už 7. místo.
Všichni závodníci ukázali, že i Horšovský Týn s línou řekou Radbuzou může být dobrou základnou pro schopné sportovce. Díky spolupráci s městem Horšovský Týn a Plzeňským krajem se nám daří si udržet
opravdu dobrou formu. Děkujeme.
(výsledky: www.slalom-world.com, foto: archiv VO“7“)
Vodáci

ze sportu
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KLATOVSKÉ SLALOMY VE STRAKONICÍCH
Začíná podzim, ale vodácká sezona ještě nekončí. Vlivem pandemických opatření se některé závody přesunuly, a tak se i o víkendu 2. a 3. října 2021 jely Klatovské slalomy ve Strakonicích. Vodácký oddíl „7“ reprezentovalo tentokráte
sedm závodníků. Startovali i naši veteráni a neudělali nám žádnou ostudu.
Na start se postavilo cca 317 závodníků a naši se drželi opravdu statečně a opět
stáli na „bedně“.
Nejlépe se dařilo Zdeňku Pivoňkovi a Jakubu Hartlovi. Ti si domů vezli medaile.
Jana Matulková, bývalá odchovankyně vodáckého oddílu „7“ Horšovský Týn,
nyní jezdící za Duklu Praha, se předvedla a ukázala, že základy z Horšovského
Týna se nezapomínají a jsou kvalitní. V sobotu vyhrála kategorii C1W, K1W
a s Vítkem Pohankou i kategorii C2mix.
Strakonické závody prověřily naši zdatnost napříč věkem a kategoriemi. A nemáme se zač stydět.
(výsledky www.slalomworld.cz.)
Závodníky vodácký oddíl „7“ připravuje za finanční podpory města Horšovský
Týn a Plzeňského kraje.
Z výsledků máme velkou radost.

ZÁVODY OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ V KRAKOWĚ
Tyto závody se uskutečnily o víkendu 2. 10. 2021 a 3. 10. 2021 v polském Krakově.
Díky svým výkonům sestry Hojdovy mohly startovat na tomto mezinárodním
závodě. Na mezinárodní závody vycestovaly  s SCM.  A jako obvykle se umístily v popředí. Město Horšovský Týn opět zanechalo stopu v polském Krakově.
Mladší Markéta Hojdová startující v kategorii K1W do 14 let se celkově umístila na 2. místě.
Starší Eliška Hojdová v kategorii K1W do 16 let obsadila celkové 4. místo.
Obě závodnice v mezinárodních závodech ukázaly, že Horšovský Týn má
dobrou líheň konkurenčních závodníků, kteří ve světových závodech neudělají
ostudu.
To vše díky finanční podpoře města Horšovský Týn a Plzeňského kraje.

kategorie C1M
Pivoňka Zdeněk:
sobota – 2. místo veterán mladší, celkové 9. místo
neděle – 1. místo veterán mladší, celkové 2. místo
Hojda Jakub:
sobota – 12. místo
Hartl Jakub:
sobota – 3. místo dorostenec starší, celkové 17. místo
neděle – 3. místo dorostenec starší, celkové 12. místo
Cepek Marek:
sobota – 22. místo
Wendl Miloslav:
sobota – 4. místo veterán mladší, celkové 25. místo
neděle – 4. místo veterán mladší, celkové 19. místo
Kliment Tomáš:
sobota – 12. místo žák starší, celkové 53. místo
neděle – 8. místo žák starší, celkové 39. místo
kategorie K1M
Kvasnička Matěj:
sobota – 16. místo žák starší, celkové 67. místo
neděle – 17. místo žák starší, celkové 70. místo
Jana Matulková:
- kategorie C1W - 1. místo
- kategorie K1W – 1. místo
- kategorie C2mix s Vítkem Pohankou – 1. místo
Vodáci

řádková inzerce:
Realitní kancelář –
Týnské nemovitosti s.r.o.

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

se sídlem Nádražní 342, Horšovský Týn,
nabízí služby spojené s prodejem či koupí nemovitostí.
Finanční poradenství zdarma.
Telefon: 736 202 120, 724 722 669

Food For You s.r.o.
Rozvoz jídel z Vašich oblíbených restaurací
- objednávky pomocí našeho e-shopu, přes sociální sítě, nebo telefonicky
- rozvoz jídel z Vašich oblíbených restaurací 10 - 22h
- v autech k zakoupení doplňkový sortiment
- možnost větších objednávek do firem i domácností
-profesionální a přátelský přístup

--

Informace a novinky najdete na:
www.food-for-you.cz
www.facebook.com/foodforyousro
www.instagram.com/foodforyousro
+420 727 864 035
foodforyouht@gmail.com

Máte restauraci? Pro spolupráci nás neváhejte kontaktovat!

www.horsovskytyn.cz
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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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Žena by ráda
našla slušného,
vysokého muže
ve věku 45 – 55 let
za účelem hezkého
a pevného vztahu.
balatanova@
seznam.cz

REHABILITACE A VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
Pavla MOTHEJZÍKOVÁ
Dobrovského 248,Horšovský Týn
Tel: 723 057 249

Fyzioterapie
Vojtova metoda
Masáže

Domácí rehabilitace – návštěva na lůžku
Bilance tělesné kondice
Výživové poradenství

Konzultace jídelníčku a nastavení programu ( i po telefonu,nebo on- line)
Výživa pro děti
Sportovní výživa
Zdravé snídaně ( i on- line)

Fit klub ( i on- line)
Vzdělávací programy v oblasti výživy ( i on- line)
Pracovní příležitost v oblasti výživy

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.horsovskytyn.cz
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VODA TOPENÍ



Listopadová nabídka hotelu Gurmán

▪ VÝKUP A PRODEJ

Svatomartinské menu 11.–14. 11. 2021
Slavnosti Beaujolais 18.–21. 11. 2021

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

Horšovský Týn  +420 702 078 624
Holýšov  +420 702 078 625
Domažlice  +420 731 056 055

Hotel Gurmán, Nám. Republiky 2,
346 01 Horšovský Týn

KVsrot_inzerce_88x61mm_NOVA.indd 1
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PŘIJMEME
Řidiče VZV – elektrické plošinové, čelní, Retrak
Mzda – až 30.000 Kč, benefity – příspěvek na dopravu, stravovací paušál, 5 týdnů dovolená
Dělníky/dělnice na balení zboží – autodílů – Mzda – 120,- Kč/hod
Benefity – příspěvek na dopravu, stravovací paušál, 5 týdnů dovolená
Brigádníky – na nepravidelnou výpomoc při balení zboží
Mzda – 100,- Kč/hod.
Sigloch Distribution k.s., Průmyslová 290, 346 01 Horšovský Týn, tel. kontakt: 373 738 812, info@sigloch.cz
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