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TIP MĚSÍCE
Zajímavé životní osudy Karla Jana Trauttmansdorffa
mohou návštěvníci zhlédnout na výstavě, která bude slavnostně
otevřena 10. září od 16 hodin v prostorách státního zámku. Výstava
potrvá do 31. října, součástí budou doprovodné akce a vydání publikace.

Přestože letošní letní počasí lze popsat spíše slovy
klasika "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným", nám poslední červencový víkend
přálo. Slavnosti města se tak, byť v omezeném rozsahu, mohou považovat i díky
příznivému počasí za vydařené a do
našeho městečka přinesly spíše
pozitivní rozruch.
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 14. 7. a 4. 8. 2021
Projednala:
● cenovou nabídku firmy SiGeKo s.r.o.,
Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín, IČ
06957137 na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“ za cenu 96.000 Kč
bez DPH tj. 116.160 Kč s DPH 21% a návrh příkazní smlouvy na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Oprava
objektu sýpky v Horšovském Týně“. RM
schvaluje cenovou nabídku firmy SiGeKo
s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín,
IČ 06957137 na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“ za cenu 96.000 Kč
bez DPH tj. 116.160 Kč s DPH 21%. RM
schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi
městem Horšovský Týn a firmou SiGeKo
s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín, IČ
06957137. RM pověřuje starostu podpisem
této příkazní smlouvy;
● návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na akci „Rekonstrukce Plzeňské ulice v Horšovském Týně – II. etapa“ mezi
městem Horšovský Týn a firmou COLAS
CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČ 26177005, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku 799.908,70 Kč bez
DPH tj. 967.889,53 Kč vč. DPH 21%. RM
schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo na akci „Rekonstrukce Plzeňské ulice v Horšovském Týně – II. etapa“ mezi
městem Horšovský Týn a firmou COLAS
CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČ 26177005. RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 2;
● cenovou nabídku firmy Dufek Group
s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01 Domažlice, IČ 08345384 na stavební akci
pod názvem „Dolní Metelsko – náhon –
odstranění sedimentu“ za cenu 170.195,60
Kč bez DPH tj. 205.936,68 Kč vč. DPH
21% a návrh smlouvy o dílo. RM schvaluje cenovou nabídku firmy Dufek Group
s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01 Domažlice, IČ 08345384 na stavební akci pod
názvem „Dolní Metelsko – náhon – odstranění sedimentu“ za cenu 170.195,60 Kč bez
DPH tj. 205.936,68 Kč vč. DPH 21%. RM
schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou Dufek Group
s.r.o., sídlem Dvořákova 457, 344 01 Domažlice, IČ 08345384. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy o dílo;

● žádost Sdružení pro obnovu kaple
,,Srdce Ježíšovo“ v Kocourově o vyplacení 1. splátky 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;
● žádost OS Hašov o vyplacení 1. splátky ve výši 8.000 Kč za splnění závazků
a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž
předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Hašov za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky;
● návrh smlouvy č. P030/21 mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu ,,Zachování a obnova kulturních
památek PK“ určené na stavební práce
sýpky č. p. 129 v areálu NKP zámku Horšovský Týn“ na práce provedené v období
od 1. 1. 2021 do 1. 11. 2021 ve výši 700.000
Kč, dotace je poskytována jako neinvestiční, poskytuje se do 80% celkových nákladů
projektu. RM souhlasí s návrhem smlouvy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● návrh smlouvy č. P031/21 mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu ,,Zachování a obnova kulturních
památek PK“ určené na ,,restaurování sochy sv. Donáta s podstavcem situované
na pozemku p. č. 546/3 v k. ú. Horšovský
Týn“na práce provedené v období od 1. 1.
2021 do 1. 11. 2021 ve výši 100.000 Kč,
dotace je poskytována jako neinvestiční,
poskytuje se do 80% celkových nákladů
projektu. RM souhlasí s návrhem smlouvy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● návrh smlouvy č. Z039/21 mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu ,,Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích
a zónách a staveb architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území PK“ na práce
v rozsahu ,,obnova fasády a klempířských
prvků, oprava komínů, zateplení vikýře,
výměna vchodových dveří a sklepních
oken domu č. p. 92 v ul. Jelení, Horšovský
Týn“, provedené v období od 1. 1. 2021 do
1. 11. 2021 ve výši 100.000 Kč, dotace je

poskytována jako neinvestiční. Dotace se
poskytuje do 80% celkových nákladů projektu. RM souhlasí s návrhem smlouvy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● podnět zastupitele pana Petra Plášila
týkající se možnosti volného užívání sportoviště v Masarykově ul. veřejností. RM
ukládá starostovi vyvolat opětovně jednání s vedením TJ DYNAMO Horšovský
Týn;
● návrh příkazní smlouvy na zajištění
výkonu koordinátora BOZP na akci „Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský
Týn – Semošice“ mezi městem Horšovský Týn a firmou SiGeKo s.r.o., Lovosická
1349/18, 405 02 Děčín, IČ 06957137. RM
schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi
městem Horšovský Týn a firmou SiGeKo
s.r.o., Lovosická 1349/18, 405 02 Děčín,
IČ 06957137. RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy;
● návrh Smlouvy na technické zabezpečení Anenské poutě mezi městem a firmou Rudolf Hálek, IČO 64409716 za cenu
78.650 Kč včetně DPH. RM souhlasí s návrhem smlouvy. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy;
● cenovou nabídku včetně návrhu
smlouvy o dílo mezi městem Horšovský
Týn a společností MILER-MALÍŘSTVÍ,
spol. s r.o., K Terénu 96, 346 01 Horšovský
Týn, IČ 07770782 na opravu venkovních  
omítek a jejich  nátěr včetně oprav komínových těles – Jelení 92 za nabídkovou cenu
bez DPH ve výši 305.645 Kč, cena včetně DPH činí 351.491,75 Kč. RM schvaluje
cenovou nabídku na opravu venkovních
omítek a jejich  nátěr včetně oprav komínových těles – Jelení 92. RM schvaluje návrh
smlouvy o dílo mezi městem Horšovský
Týn a společností MILER-MALÍŘSTVÍ,
spol. s r.o., K Terénu 96, 346 01 Horšovský
Týn, IČ 07770782 na opravu venkovních  
omítek a jejich  nátěr včetně oprav komínových těles – Jelení 92 za nabídkovou cenu
bez DPH ve výši 305.645 Kč, cena včetně
DPH činí 351.491,75 Kč. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● návrh na odložení termínu přípravy
návrhu OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Horšovský Týn ze dne
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31. 7. 2021 na den 30. 9. 2021 z důvodu
dosud nevydané platné prováděcí vyhlášky o podrobnostech k nakládání s odpady.
RM schvaluje odložení termínu přípravy
návrhu OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Horšovský Týn ze dne 31. 7.
2021 na den 17. 9. 2021;
● žádost SDH Podražnice o vyplacení
1. splátky ve výši 7.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Podražnice za rok 2021. Odbor ŽP
MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky;
● žádost SDH Borovice o vyplacení
1. splátky ve výši 5.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Borovice za rok 2021. Odbor ŽP
MěÚ potvrdil splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky;
● žádost nájemníků DPS ze dne 28. 7.
2021 o zhotovení altánu ve dvoře DPS ke
společnému posezení nájemníků DPS. RM
souhlasí s realizací altánu ve dvoře DPS.
RM ukládá Bytesu HT zahrnout zhotovení
přístřešku do plánu velkých oprav;
● žádost spolku Tlapky v naději, z.s.
o posun termínu konání dobročinné akce
ve prospěch útulku pro psy v Horšovském
Týně schváleného RM bodem 65/10 na
19. 9. 2021. RM souhlasí s posunutím termínu dle žádosti;
● žádost Regionálního sdružení Občanské
demokratické
strany
PK,
IČO 16192656 o povolení k užívání veřejného prostranství v rámci předvolební
kampaně pro umístění reklamního stojanu
v termínu od 10. 9. 2021 do 10. 10. 2021.
RM souhlasí a postupuje věc správci veř.
prostranství Bytes HT;
● informaci o vyhlášení výzvy č. 4/2021
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí  pro prioritní oblast -  Životní
prostředí, podoblast – Zlepšení funkčního
stavu zeleně ve městech a obcích, maximální výše dotace činí 100 % ze způsobilých výdajů. Žádosti budou přijímány
nejpozději od 2. 8. 2021 do 30. 12. 2023
do 14:00 hod., nejpozději však do vyčerpání alokace do maximální výše 250 tis. Kč.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
akci „Stíny pro Horšovský Týn“.
Vzala na vědomí:
● informaci o nutnosti zaměření území
mimo vegetační období a s tím související posunutí termínů provedení díla oproti uzavřené Smlouvě o dílo č. 2/2021 na
vyhotovení projektové dokumentace na
stavební akci „Horšovský Týn – obnova
MVN a protipovodňové opatření na bezejmenné vodoteči pod motokrosovým are-

álem“. RM po projednání schvaluje návrh
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2021
ke stavební akci „Horšovský Týn – obnova
MVN a protipovodňové opatření na bezejmenné vodoteči pod motokrosovým areálem“ mezi městem Horšovský Týn a Ing.
Michaelou Tanczošovou, MST-projekt,  
náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ
03861082. RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1;
● Zápis z jednání Kulturní komise RM
ze dne 1. 7. 2021;
● informaci OMIM o ukončení nájemního vztahu na část pozemku parc.
č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako
díl X/8 o výměře 172 m² za účelem zřízení zahrádky. RM ukládá OMIM zveřejnit
záměr města, kterým se přenechá do pronájmu/pachtu část pozemku parc. č. 758/1
v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/8
o výměře 172 m² za účelem zřízení zahrádky. Pachtovné 2,50 Kč/m² je od roku
1999 navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok
2021 činí výše pachtovného 4,55 Kč/m² za
rok. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
● informaci o výsledku revize údajů
katastru nemovitostí katastrálního území
Svinná u Štítar dle Protokolů č. 1 - 4 předložených Katastrálním úřadem pro PK,
KP Domažlice;
● informaci OMIM o uplynutí lhůty, po
kterou byl zveřejněn záměr města přenechat do nájmu sklepní prostor na pozemku
parc. č. 865 v k. ú. Tasnovice současnému
uživateli za účelem skladování výdobytků
ze zahrady. RM po projednání schvaluje
návrh nájemní smlouvy. Nájem se uzavírá
na dobu neurčitou, roční nájemné je stanoveno na 100 Kč/rok. Nájemné bude každoročně navyšováno o inflační koeficient
uznaný státem a zveřejněný ČSÚ.  RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy;
● informaci OMIM o ukončení nájemního vztahu na část pozemku parc.
č. 758/1 v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako
díl X/10 o výměře 152 m² za účelem zřízení zahrádky. RM ukládá OMIM zveřejnit
záměr města, kterým se přenechá do pronájmu/pachtu část pozemku parc. č. 758/1
v k. ú. Horšovský Týn, ozn. jako díl X/10
o výměře 152 m² za účelem zřízení zahrádky. Pachtovné 2,50 Kč/m² je od roku
1999 navyšováno o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Pro rok
2021 činí výše pachtovného 4,55 Kč/m² za
rok. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM;
● informaci jednatele spol. Bytes HT
o ukončení nájmu objektu Peřina čp. 37.
Na objektu byla ze strany města provedena
rekonstrukce střechy. Objekt není v současné době vhodný k nastěhování jiného
nájemce. RM bere na vědomí informaci
starosty o vhodnosti převodu nemovitosti
Peřina čp. 37 z majetku města do majetku společnosti Horšovskotýnské lesy spol.

s r.o. Předmětná nemovitost má parcelní
číslo 615, výměru 499 m². RM ukládá odboru OMIM zajistit vypracování znaleckého posudku k nemovitosti Peřina čp. 37,
v k. ú. Semošice, p. č. 615.
Seznámila se:
● s výsledkem zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce
pod názvem „Tasnovice – vrt HV-1“. 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: Stavební
geologie – Geosan, s.r.o., Karlovotýnská
49, Nučice, 252 19 Rudná, IČ: 44684631
s nabídkovou cenou ve výši 367.300 Kč
bez DPH tj. 444.433 Kč vč. DPH 21%.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Schválila:
● na návrh Správce nebytového prostoru
pronájem volných prostor v 2. NP objektu v ul. Nádražní 73, Horšovský Týn pro
účely skladovacích prostor firmy Výrobna
Antonie, Horšovský Týn, IČO 05688990.
Záměr byl řádně zveřejněn, přihlásil se
jediný zájemce. Nájemní smlouva bude
sepsána dle Pravidel pro pronajímání nebytového prostoru na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a výší nájemného 652 Kč/m²/rok;
● přijetí finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Horšovský
Týn ve výši 43.104 Kč na nákup vybavení
pro JSDHO Horšovský Týn, na základě
usnesení číslo 257/21 ze zasedání zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 14. 6. 2021;
● provozní řád víceúčelového hřiště
umístěného v areálu ZŠ Horšovský Týn,
Zámecký park 3, Horšovský Týn. RM pověřuje správou víceúčelového hřiště umístěného v areálu ZŠ Horšovský Týn, Zámecký park 3, Horšovský Týn firmu Bytes
HT spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 22,
346 01 Horšovský Týn, IČ: 25246097.
Vydala:
● Nařízení města č. 2/2021 - Pravidla
pro užívání symbolů města Horšovský
Týn.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
MěÚ

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje je
15. září 2021.
www.horsovskytyn.cz
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JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK
PO SMAŽENÍ? A KAM S NÍM?

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří.
Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat
jako s odpadem. Občané je shromažďují do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládají
do určených separačních nádob. Tyto označené
nádoby najdete na místech určených ke sběru
tříděného odpadu.  
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek
a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav
na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů
v domácnostech. Nejčastější případy nastávají
v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel
a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují
korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde
se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací
prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní
prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde
o separaci potravinářských olejů, tak je to první
krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti
odpadních potrubních systémů v domácnostech.
V následujících obdobích bude docházet k další
regulované separaci odpadů. Snahou bude řešit
problematiku sběru biologicky rozložitelných
odpadů, kam kromě zahradních výpěstků a trávy patří např. i zbytky jídel a potravin. Máte rádi
své domy? Pak je chraňte. Chraňte je aktivní
prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse
bez správné funkce odpadů.       

KOVY DO ŽLUTÝCH NÁDOB S PLASTEM

MÚ Horšovský Týn, Odbor ŽP,
Úsek odpadového hospodářství

PRÁZDNÉ OBALY
OD OLEJŮ
MĚSTSKÝ ÚŘAD HORŠOVSKÝ TÝN, ODBOR
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ÚSEK ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ UPOZORŇUJE OBČANY, ŽE
PRÁZDNÉ NÁDOBY OD OLEJŮ DO POPELNIC
NA POUŽITÝ OLEJ A TUK NEPATŘÍ!!!
ZAMAŠTĚNOU LÁHEV DO KONTEJNERU
NA PLAST NEVHAZUJTE!!! PRÁZDNÉ LAHVE
OD KUCHYŇSKÉHO OLEJE DOBŘE VYMYJTE
SAPONÁTEM A PAK JI MŮŽETE DÁT DO
KONTEJNERU NA PLAST.
LÁHEV OD MOTOROVÉHO OLEJE PATŘÍ
MEZI NEBEZPEČNÉ ODPADY, A PROTO JI
ODEVZDÁVEJTE NA SBĚRNÝ DVŮR.
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Kovové obaly bohužel často končí ve směsném komunálním (zbytkovém) odpadu. Přitom
se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! Leckde ale není dostatečný prostor na rozšíření sběrných míst o další kontejner, proto jsme se
rozhodli pro tzv. vícekomoditní sběr.
V našem městě můžete sbírat kovové obaly společně s plasty. Rozšířený systém sběru
komunálních odpadů platí od 1. července 2021.
Jelikož jsou plasty ze žlutých kontejnerů dále ručně dotřiďovány podle barev a materiálů
na třídicí lince, je relativně snadné takto dotřiďovat také další druhy odpadu, například
kovy, aniž by to způsobilo vážné komplikace.
Tento způsob sběru je nejrozumnějším způsobem, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně třídit a svážet i drobné kovy z domácností. Díky tomu se šetří
prostor pro sběrné místo a také náklady na dopravu.
A co vše nově patří do žlutých kontejnerů?
• sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
• fólie, sáčky, plastové tašky
• balící fólie od spotřebního zboží
• obaly od CD disků a další výrobky z plastů
• nápojové plechovky a konzervy
• hliníkové obaly a alobal
• hliníková víčka od mléčných produktů
• kovové zátky, tuby, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady
Kovové obaly, stejně jako obaly z plastů, by neměly obsahovat zbytky potravin, nebo jiného biologického materiálu. Jakékoli nadměrné znečištění způsobuje při konečném ručním
třídění problémy a komplikuje samotnou recyklaci.
Do žlutých kontejnerů nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové
trubky. Nepatří tam také tlakové nádobky od nebezpečných látek.! Ty mohou být navíc
nebezpečným odpadem. Nepatří tam ani tzv. těžké kovy, jako jsou například
olovo nebo rtuť.
Žluté kontejnery nejsou určeny pro sběr velkých kusů kovů. Ty stále patří do výkupen surovin či na sběrné dvory. Při jejich vhození do kontejneru zaberou uvnitř mnoho místa, zároveň hrozí jeho poškození a také poškození svozové techniky při výsypech těchto nádob.
Má to smysl. Třiďte odpad.
Předpokládaný termín příštího jednání Zastupitelstva města je 13. 9. 2021
od 17:00 hodin v sále MKZ Horšovský Týn.

informační centrum
JAK VONÍ ČESKÝ LES
Již od června jste se mohli zapojit do turistické hry
„Český les s mobilem v kapse“, kterou pořádá Svazek
Domažlicko ve spolupráci s informačními centry. Téma
letošního roku je Jak voní Český les, zaměřený na stromy a dřeviny. V Horšovském Týně se jedná o javor
u vdovského domu, javor pod zámkem, lípu republiky
u základní školy, alej ke sv. Anně, naučnou stezku dřevin
a naučnou stezku Královská rokle v zámeckém parku,
naučnou stezku k rozhledně na Šibeničním vrchu či naučnou stezku Sedmihoří. Pouze 11. září budete mít šanci
a možnost načíst si QR kód na Dnu Českého lesa v Horšově v informačním stánku našeho informačního centra.
Tak neváhejte a zapojte se. Ještě je čas. Soutěž končí
31. října 2021!

Paní Věra Naimanová
z Chomutova soutěží každý
rok. Jednoho krásného dne
si udělá výlet na Domažlicko
a sbírá QR kódy daných cílů.
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informační centrum
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších
památek, budov, objektů a prostor  včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. Většinu můžete navštívit zdarma. V rámci
EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce. A nejinak je tomu
i v Horšovském Týně!
Městské kulturní zařízení ve spolupráci s kulturní komisí města a Státním hradem a zámkem Horšovský Týn vás zve ve dnech
11. a 12. září 2021 na horšovskotýnské dny evropského dědictví.

DEN ČESKÉHO LESA
V sobotu 11. září 2021 se od 11 hodin uskuteční v areálu školního
statku a v oboře Horšov tradiční akce pro veřejnost Den Českého lesa.
Téma letošního roku zní Koňskou silou.
Na programu dne budou ukázky práce koně v zemědělství a lesnictví,
soutěž chladnokrevných koní „O pohár Českého lesa“ (v několika disciplínách), divadelní představení, hudební doprovod, soutěže pro děti,
komentované prohlídky obory, výstava a mnoho dalšího. Vstupné je
zdarma a zajištěno je i občerstvení. Účastníci akce se budou řídit aktuálně platnými epidemiologickými opatřeními.
Neváhejte a přijďte navštívit i stánek našeho Regionálního informačního centra Horšovský Týn.
Právě zde budete mít možnost v tento den získat unikátní QR kód pro
turistickou hru Český les s mobilem v kapse. Pro dětské návštěvníky
budou připraveny zajímavé aktivity a soutěže (poznávání koní, zdobení perníčků a mnoho dalších).
Andrea Bauerová
pracovnice informačního centra

www.horsovskytyn.cz
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VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V ZÁMECKÉM PARKU JE OPĚT
PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI
HORŠOVSKÝ TÝN

V loňském roce byly v zámeckém parku zahájeny stavební práce na celkové rekonstrukci velmi
zajímavého historického objektu. Jedná se o vyhlídkovou věž, pod kterou se nachází dvě patra s třemi místnostmi. Po odstranění veškerého
lešení se celý objekt po mnoha letech rozzářil
do širokého okolí svou novou červenou střechou
a žlutou fasádou. Na špičce střechy nechybí ani
nová otáčivá korouhev, vyrobená podle staré
dochované fotografie. Na krovu, ve vyhlídkové
části, je přiděláno ochranné pletivo proti ptákům
a jsou zde namontovány kamery. Hotová je zde
také nová podlaha, na kterou byl připevněn kulatý dřevěný stůl se sedmi sedátky pro návštěvníky. Přístupová cesta na vyhlídku má novou
kamennou dlažbu a lemuje ji několik desítek metrů dlouhá zeď. Opravy se dočkaly také schody vedoucí do spodních místností, jež
byly nově vymalovány, byly osazeny nové zárubně a dveře. Tyto prostory však jsou
nepřístupné z důvodu ochrany před vandaly. Součástí celé rozsáhlé rekonstrukce je
i revitalizace lipové aleje, která spojuje vyhlídkovou věž a Loretu. Došlo k úpravě
a zpevnění povrchu cesty a k pokácení čtrnácti starých a nemocných lip, které nahradily nové. V zámeckém parku čekají na celkovou rekonstrukci i další historicky
vzácné objekty.
Autor: Čedík Jaroslav

knihovna
LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ 2021
Městská knihovna v Horšovském Týně stále přijímá příspěvky do 25. ročníku Literárního shrabování.
Akce je určena pro všechny, kteří mají chuť se podělit o svoji literární tvorbu s ostatními. Zasílejte pohádky, povídky, příběhy, básně… Vše psané čitelně rukou nebo na
počítači. Každá práce musí být opatřena jménem autora a kontaktem na něj. Uzávěrka je 30. září 2021.
Práce posílejte nebo osobně odevzdejte do Městské knihovny Horšovský Týn: náměstí Republiky 102, 346 01 Horšovský Týn. Pokud můžete, zašlete příspěvky mailem na adresu:  knihovna@htyn.cz.
Upozorňujeme, že akce není soutěžní. Vybrané příspěvky budou vydány v Almanachu Literárního shrabování, který obdrží všichni autoři. Autor dává účastí v této akci
souhlas k publikování svého díla v Almanachu Literárního shrabování 2021.
Knihovnice se těší na vaše příspěvky.
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premiéra byla dokonalá, nechyběl ani raut, o který se postarala jedna z maminek.
Rády bychom touto cestou poděkovaly p. Janu Rosendorfskému, kastelánovi Státního hradu a zámku
Horšovský Týn, za září
poskytnutí
zámeckých
prostor
2021
1 číslo
9 a pí Veronice Baumannové i veškerému personálu
Zámecké restaurace za naprosto bezproblémovou přípravu a průběh obědů. Naše poděkování patří i
Radimu Žáčkovi a Kryštofu Strakovi, dlouholetým spolupracovníkům Juniorfestu, kteří nám s dětmi
při hrách pomáhali.

PŘÍMĚSTSKÝ
Jitka
Krbcová a Věra TáborskáTÁBOR

z uplynulých akcí

JUNIORFESTU

jsme jedinečných zámeckých prostor i poměrně nízkého věku zúčastněných dětí a hlavní postavou našich her
a aktivit se stalo strašidlo, které se na zámku neskutečně
nudí, a proto „unese“ děti, aby mu zde dělaly společnost.
Kromě tematicky zaměřených úkolů (např. sestavení
zprávy o svém pobytu, vlastnoruční výroba svačiny či
vytvoření kamaráda) si všichni účastníci vyzkoušeli
i jednoduché filmařské triky a animace. V závěru celé
akce rodiče i děti zhlédli v zámeckém kině film, který
dokumentoval veškeré táborové dění v průběhu celého
týdne. A aby premiéra byla dokonalá, nechyběl ani raut,
o který se postarala jedna z maminek.
Rády bychom touto cestou poděkovaly p. Janu Rosendorfskému, kastelánovi Státního hradu a zámku Horšovský Týn, za poskytnutí zámeckých prostor a pí Veronice Baumannové i veškerému personálu Zámecké
restaurace za naprosto bezproblémovou přípravu a průHoršovský Týn patří od samého počátku mezi festivalová města mezinárodního fil- běh obědů. Naše poděkování patří i Radimu Žáčkovi
mového festivalu pro děti a mládež, jehož 14. ročník se letos uskuteční ve dnech a Kryštofu Strakovi, dlouholetým spolupracovníkům
5. – 11. listopadu. Na letošní prázdniny zorganizoval Juniorfest novinku – příměst- Juniorfestu, kteří nám s dětmi při hrách pomáhali.     
ský tábor. Ten horšovskotýnský se konal na místním zámku od 9. do 13. srpna a zúčastnilo se ho 15 dětí, které v červnu ukončily první ročník základní školy. Využily
Jitka Krbcová a Věra Táborská

ALENA MRÁZOVÁ MĚLA SVOU PRVNÍ VÝSTAVU
Poprvé představila veřejnosti svá díla
paní Alena Mrázová z Horšovského
Týna. Výstava pod názvem „Přírodní
scenérie parku a okolí“ byla slavnostně
otevřena 15. července v prostorách kulturního zařízení.
Náměty pro své obrazy, jak už napovídá název, nachází především v přírodě.  
Čerpá je při pravidelných procházkách.
Její díla vypovídají o lásce k našemu
kraji, k místům, které ji obklopují a vycházejí opravdu ze srdce. Autorka je
jakousi tichou pozorovatelkou krajiny,
kterou je lidem dáno procházet, a ona prostřednictvím obrazů poukazuje na to,
co by třeba mohli přehlédnout. Její záliba malovat a myšlenka zachytit na plátno
přírodní scenérie z našeho okolí se u ní zrodila teprve před pěti lety.
Úvodní slovo pronesl výtvarník pan Václav Sika, který dvacet jedna let vedl
Galerii bratří Špillarů v Domažlicích. Mimo jiné sdělil návštěvníkům: „Všechny dnes vystavené práce zaujmou diváka svým až lyrickým realismem, projevujícím se smyslem pro detail, pečlivým zobrazením větvoví stromů bez listí,
ale i vyváženým koloritem. To není málo. V neposlední řadě některé náměty
podprahově a neuvědoměle upomenou insitní svět Celníka Henri Rousseau,
jehož obraz s názvem: „Já, portrét – krajina“ je vystavený v Národní galerii
v Praze. Krajinomalba je opravdu nevyčerpatelná studnice inspirace a nápadů. Velmi oceňuji okouzlení autorky krajinou v okolí Horšovského Týna i jeho
zámku. Vidíme netradiční pohledy na jezírko v parku, ale také prosvítající vížku
altánku v horním parku, případně pískovou cestičku, která se rozdvojuje a vybízí diváka k následování pouze tím správným směrem. Nerad bych opomněl
zrcadlení hladiny rybníků, zajímavě pojatou architekturu renesančního zámku
a v neposlední řadě i půvabné zimní krajiny. Přeji milé kolegyni Aleně Mrázové
na další cestě za výtvarným uměním množství inspirace, skvělé nápady, pevnou
ruku i mnoho zdraví.“
Připojujeme se a přejeme autorce pevné zdraví, hodně tvůrčí inspirace a gratulujeme k úspěšné výstavě.
Za MKZ Horšovský Týn Leona Císlerová
Foto: Milan Mráz

www.horsovskytyn.cz
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anenská pouť
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2021
Letošní městské slavnosti se navzdory omezením vydařily.
Tržiště na náměstí nabídlo nejen široký sortiment ručně vyráběného zboží, ale i doprovodný program hudebníků i tanečnic
v historickém duchu. Kejklíř a klaun Půpa opět rozesmál nejen
dospělé, ale především děti. Prostor u kina i letos zaujaly rozmanité pouťové atrakce. Hudební program, který tradičně zahrnoval
různé žánry, byl tentokrát umístěný do sadů Petra Bezruče. Pohodová atmosféra ve stinném prostředí u řeky se těšila pozitivním
ohlasům návštěvníků. K dobré náladě přispělo také hezké počasí.
Restaurace nabídly lidem koncerty i pouťové menu, místní chovatelé připravili úspěšnou výstavu a zájemci o střelbu si opět zasoutěžili o svatoanenský pohár.
Pořadatelé jsou rádi, že si po loňské pauze mohli návštěvníci
Anenskou pouť opět užít, přestože organizace a přípravy v nových podmínkách nebyly jednoduché. Za pomoc bychom tímto
rádi poděkovali firmě Bytes, SDH Horšovský Týn, Policii ČR,
městské policii, brigádníkům, elektrikářům, zdravotníkům, také
chovatelům a vodákům a v neposlední řadě za naturální a finanční podporu těmto sponzorům:

Jménem pořadatelů
Leona Císlerová
ředitelka MKZ Horšovský Týn

Návštěva z partnerského německého města Nabburg
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OHLÉDNUTÍ ZA 28. CHOVATELSKOU
VÝSTAVOU
V sobotu 24. a neděli 25. července se v Horšovském Týně
konala tradiční Anenská pouť.
V chovatelském areálu pořádali
horšovskotýnští chovatelé 28.
místní výstavu drobného hospodářského zvířectva. Po roční
pauze, vynucené pandemickými
opatřeními, se k pořadatelství
připojili členové Svazu chovatelů ovcí a koz, Krajské sdružení
Plzeň, kteří zde uspořádali 15.
Krajskou výstavu ovcí a koz.
V pondělí 19. července byly zahájeny přípravy této chovatelské akce stavěním stanů, klecí, voliér
a dalšího zázemí, ve čtvrtek v podvečer přivezlo svá přihlášená zvířata na 40 vystavovatelů, v pátek pak tato zvířata posoudili delegovaní posuzovatelé, odpoledne proběhl tisk katalogů a výstava mohla
začít. Naši mladí chovatelé se aktivně zapojili do příprav a i při samotné výstavě se starali, aby měla zvířata dostatek vody a potravy.
Vzhledem k tomu, že se kulturní část Anenské pouti přestěhovala
kvůli opravě mostu z náměstí do sousedství chovatelského areálu,
museli jsme se trochu prostorově uskromnit a doprovodný program
výstavy zcela vypustit.
Návštěvníci si tak mohli prohlédnout cca 120 králíků, 110 holubů
a 60 ks drůbeže. V jedné z chatek mohli návštěvníci obdivovat pestrobarevná zbarvení papoušků a exotického ptactva. Všechny expozice byly početně slabší oproti předchozím ročníkům, největší propad
zaznamenala expozice drůbeže.
Věříme, že brzy nastane doba „po koronaviru“ a že se chovatelé opět
vrátí ke svému koníčku.
Krajská výstava ovcí a koz nabídla sedm plemen ovcí a čtyři plemena
koz, a to jak dospělých jedinců, tak také jejich mláďat.
V neděli odpoledne byly předány ceny nejlepším chovatelům. Nejlepší kolekci králíků předvedl př. Borč Ladislav, samce Müller Antonín,
králici Ing. Hošková Karolína, u drůbeže vystavila vítěznou kolekci
př. Kupcová Marcela, housera Mužík Rudolf, slepici Babka Karel,
v expozici holubů zvítězil př. Polák Jaroslav, nejlepšího holuba vystavil Opálka Vlastimil a holubici Ing. Echtner Antonín. Mladých
chovatelů, vystavovatelů, v tomto ročníku také „ubylo“, celkovým
nejlepším MCH byl Buršík Lukáš s kolekcí králíků plemene český
luštič.
Děkujeme všem, kteří tento víkend do areálu zavítali, za Vaši účast,
pochvaly i připomínky, a věříme, že se potkáme při dalším, 29. ročníku.
Na shledanou při Anenské pouti v Horšovském Týně v červenci 2022.
Koczai Zdeněk – jednatel ZO

www.horsovskytyn.cz
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ ZA PĚT MILIONŮ
V roce 2014 několik měst v Plzeňském kraji vybudovalo venkovní koupaliště díky
dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. Například Kralovice postavily koupaliště za 25 milionů, dotace přitom pokryla 85 % výdajů. Díky tomu je
koupaliště stálo pět milionů. Napsal jsem o tom do horšovskotýnského Zpravodaje
a Domažlického deníku v dobré víře, že i naše město by mohlo využít tuto příležitost. Tehdy jsem oslovil starostu Horšovského Týna Václava Mothejzíka, byl jsem
však informován, že se bude brzy v našem městě stavět krytý bazén a bez dotací.
Opět k tomu ale nedošlo.
V současnosti probíhají přípravné práce na vybudování venkovního koupaliště, sice
za jiné peníze, ale budeme doufat, že i v této složité době bude hojně využíváno
občany našeho města i regionu.
Fotografie koupaliště v Kralovicích.
Autor: Čedík Jaroslav

DOPRAVA, OBCHVATY A MOSTY V H. TÝNĚ
Že je rostoucí automobilová doprava problémem číslo jedna mnoha měst, Horšovský Týn nevyjímaje, asi není pro nikoho novinkou. Statistika říká, že zatímco před
padesáti lety bylo v celém Československu něco přes milion vozidel, je v současné
době jenom v samotné ČR přes 6 milionů aut. Takže hrubě počítáno, každý rok
v průměru přibude okolo 4-5 procent aut, dříve pomaleji, „po revoluci“ určitě rychleji. Na první pohled se to nezdá jako kdovíjaké tempo, ale nebezpečí je skryto
právě v tom, že tento trend je trvalý a dlouhodobý. Takže za deset let s největší
pravděpodobností bude u nás o minimálně padesát procent aut více a tedy mnohem
delší fronty a čekání, častější dopravní zácpy, více hluku a exhalací, větší omezení
pro chodce i cyklisty atd. Ano, mluvím o našem Horšovském Týně, kde už dnes
není dopravní situace kdovíjak růžová a jenom dočasný covidový útlum teď situaci
částečně ulehčuje. Ale ne nadlouho.
V červencovém Zpravodaji jsme se v článku pana starosty dočetli, že se při psaní
svého volebního programu v roce 2018 zmýlil. A sice v tom, že slibovaný třetí most
přes Radbuzu v místě dnešní lávky u hasičské zbrojnice není obchvatem. Vypadá
to, že tady někdo hodně zaspal, to ví i žák střední školy, že to není obchvat. O potřebě tohoto mostu, kvůli rostoucí hustotě silniční dopravy uvnitř města, se často
v Zastupitelstvech města hovoří minimálně šest let a je i ve schváleném Územním
plánu města. Nikdy o něm nebylo hovořeno jako o obchvatu, ale vždy jako o odlehčovacím mostě, kvůli přetížené ulici Jana Littrowa, jako o mostě primárně určeném
pro vnitroměstský provoz. Tento most byl slibován většinou volebních stran, a to

i tou naší, protože to je časově nejrychlejší možné řešení budoucí kritické dopravní situace ve středu města.
Když říkám nejrychlejší, tak je to cca pět let, když se
bude „makat“. Všechny další varianty, o kterých píše
pan Holeček ve svém článku, tj. jižní obchvat I/26 a západní obchvat za Polžicemi jsou hudbou budoucnosti za
cca 15-20 let, po čáře na mapě se opravdu jezdit nedá.  
Ale při nárůstu počtu aut, jak je uvedeno shora, už bude
město dávno před tím neprůjezdné. A že by obyvatelé
sídliště jezdili do budoucího Lidlu v bývalé mlékárně
přes Polžice si taky nemyslím. Spíše o to více zhoustne
provoz v Littrovowě ulici. Oni si tam totiž pojedou také
nakoupit i lidé z okolí a průmyslové zóny. Rád bych se
mýlil, ale vývoj v posledních minimálně patnácti letech
nasvědčuje tomu, že bez nějakého dalšího mostu přes
Radbuzu se brzy načekáme v dopravních zácpách mnohem déle než teď. Navíc i lávka Dobrovského je téměř
v havarijním stavu, takže není na co čekat a pojďme plnit volební programy. Investice do řešení dopravy jsou
mnohem lépe vynaložené než do předraženého sezonního miniaturního koupaliště.     
Václav Mothejzík
zastupitel města

Kocourov
POZVÁNKA NA TRADIČNÍ JIŽ OSMOU
KOCOUROVSKOU POUŤ
Dne 25. září 2021 se v Kocourově u Horšovského Týna uskuteční v náhradním termínu již osmá
„Kocourovská“ pouť. V kapli bude prodejní výstava
obrazů paní Aleny Mrázové. U kaple bude prezentace činnosti Dámského klubu Komunitního centra
Horšovský Týn.
V otevřené kapli si bude možné zakoupit:
a) pamětní list z otevření kaple Msgre. Františkem
Radovským v roce 2013, na kterém je poštovní
známka s přítiskem
b) poštovní známky v různých sestavách
c) pohlednici s turistickým razítkem s vyobrazením
kaple s interiérem
V kapli bude k prohlídce album fotografií znázorňující historii výstavby kaple a budou k nahlédnutí dokumenty od vzniku kaple až po
současnost.
U kaple je možné si prohlédnout nově osazený artefakt s maltézským křížem, v prostoru blízkého parčíku pak keramickou kočku umístěnou na dubovém kmeni.
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Zahájení poutě je ve 14:00 na místní návsi. Pro děti jsou
připraveny atrakce pana Duchoně z Luženiček (houpačky, řetízkový kolotoč, střelnice a skákadlo).
V odpoledních hodinách bude kulturní vystoupení pod
vedením známého hudebníka Jardy Hájka „Brambůra“.
Pro návštěvníky poutě je zajištěno bohaté občerstvení.
K četné účasti zve Občanské sdružení pro obnovu kaple
„Srdce Ježíšovo v Kocourově“.

pozvánky

září 2021 1 číslo 9
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HORŠOVSKÝ TÝN

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HORŠOVSKÝ TÝN

Vás srdečně zve
4. září 2021
na

si Vás dovoluje pozvat na 21. ročník

VZPOMÍNKOVÉHO MEMORIÁLU V POŽÁRNÍM ÚTOKU

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI S HASIČI
A VEČERNÍ POSEZENÍ

v sobotu 25.09.2021, od 11:00

Od 14.00 hodin soutěže pro děti, skákací hrad, ukázka hasičské
techniky a práce hasičů, možnost svezení se v hasičských autech aj.

Městský stadion v Masarykově ulici

Prezentace družstev od 10:00

Od 19.00 hodiny zahraje k tanci a poslechu DJ Malej Dyk
Celý program se odehrává v prostorách hasičské zbrojnice
Na místě je zajištěno bohaté občerstvení a tombola.

Tlapkiáda,
aneb,

Zábavné odpoledne s pejsky
4. ročník akce, kterou pořádají Tlapky v naději, z.s.,
se uskuteční

v neděli 19. září 2021 od 13 hod.
v sadech Petra Bezruče (u ZUŠ)
v Horšovském Týně
těšit se můžete na:










SOUTĚŽE SE PSY O CENY
ukázky psích sportů
představení zástupců "bull plemen"
prodejní stánek spolku Tlapky v naději
stánek salonu Royalpets
soutěže a kreativní stánek pro děti Myška Lola
tombolu
občerstvení

Soutěže jsou určeny pro všechna plemena pejsků a pro dospělé i děti.
Soutěžící musí mít s sebou očkovací průkaz s platným očkováním psa.
více info na FB stránkách
a www.tlapkyvnadeji.cz
přihlášky do soutěží zasílejte na mail
tlapkyvnadeji@seznam.cz
registrace v den konání od 12:30 hod.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z akce bude použit na chod útulku pro psy
Tlapky v naději v Horšovském Týně.

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci nové knížky
Ivana R. Vičara:

STP, KC a Město Horšovský Týn

Čím budu – poraď
ď str
strýčku
ýčku

Senioři, rozhýbejme se plaváním!

Kniha je určena pro děti na 1. stupni Z
ZŠ.
Celou knihou děti provází trochu kouzeln
kouzelný strýček
Přeslička se svým psíčkem Knoﬂíčkem a za pomoc
pomoci
dal
kouzelného autobusu, létajících židlí a dalších
dopravních prostředků cestují po různ
různých řemeslech
a povoláních a poznávají, co a jak šikovní lidé d
dělají.

Pátek, 24. září 2021, od 19:00 hod
hod.
Týn
Sál MKZ Horšovský T
Kniha bude k zakoupení za sní
sníženou
sníž
enou cenu.
cenu

21. 9. 2021, Plavecký bazén Domažlice
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.
Další termín připravujeme na 19.10.2021.

Srdečně zvou - autor knihy Ivan R. Vičar a MKZ Horšovský Týn.

www.horsovskytyn.cz
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Městské kulturní zařízení Horšovský Týn a Kulturní komise RM
Horšovský Týn ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Horšovský Týn,
společností Lesy ČR, LS Horšovský Týn Vás zvou na

doprovodnou akci výstavy
Karel Jan Trauttmansdorff. Život a doba

OŽIVENÁ STEZKA
KRÁLOVSKOU ROKLÍ
3. října 2021

zámecký park (NS Královská rokle)

sokolnické ukázky

scénky

lesní pedagogika

účinkují Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn a Trubači OMS Domažlice

Začátek prohlídek ve 14:00 a 16:00 hod. před Vdovským domem.
Předprodej vstupenek na komentované prohlídky v Informačním centru Horšovský Týn,
5. května 50, tel. 379 415 151.
Počet návštěvníků bude omezen.

Městské kulturní zařízení Horšovský Týn a Kulturní komise RM
Horšovský Týn ve spolupráci se společností Lesy ČR, LS Horšovský Týn
Vás zvou na

doprovodnou akci výstavy
Karel Jan Trauttmansdorff. Život a doba

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV DOMAŽLICE
SE SÍDLEM V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

srdečně zve na

VÝSTAVU

25 let
restaurování
v archivu

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
OBORY V PODRAŽNICI
24. října 2021
od 14:00 hodin
obora Podražnice

Pro zájemce bude vypraven
autobus od kostela na náměstí
v Horšovském Týně
ve 13:30 hodin.
Místa nutno rezervovat
v Informačním centru H. Týn,
5. května 50, tel. 379 415 151.

14.—30. 9. 2021
výstavní sál MKZ H. Týn
Otevřeno: pondělí — pátek/ 8—16 h

Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními.
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KINO HORŠOVSKÝ TÝN
ZÁŘÍ 2021
Prokopa Holého 128, tel.: 379 422 404.
Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem představení.
Čt 2.
18:00
romantický/
drama
USA

Pá 3.
20:00

drama
CZ, SK, SVN

So 4.
20:00

romantický/
drama
USA

AFTER: TAJEMSTVÍ

Třetí díl ﬁlmového a knižního fenoménu After přinese pro
osudovou lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. Zkoušku,
která může zanechat jejich silný vztah v troskách.
režie: Castille Landon, hrají: Hero Fiennes Tifﬁn, Josephine
Langford, Arielle Kebbel

Čt 16. ZELENÝ RYTÍŘ

Nový ﬁlm režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné
vztahy se světem moderních komunikačních technologií, které
dokáží využít naše slabá místa.
režie: Olmo Omerzu, hrají: Miroslav Donutil, Alena Mihulová,
Martin Pechlát, Eliška Křenková

AFTER: TAJEMSTVÍ

Pá 17. ZÁTOPEK

Třetí díl ﬁlmového a knižního fenoménu After přinese pro osudovou
lásku Tessy a Hardina zatím největší zkoušku. Zkoušku, která může
zanechat jejich silný vztah v troskách.
režie: Castille Landon, hrají: Hero Fiennes Tifﬁn, Josephine
Langford, Arielle Kebbel
české znění / přístupný od 12 let / 99 minut / 130,- Kč

18:00

PRO DĚTI

James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům příběhem o dívce
Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd,
které bohužel mají daleko k obyčejným snům. režie: James Wan,
hrají: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Jake Abel

TIP

titulky / přístupný od 15 let / 111 minut / 130,- Kč

Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu, synovec krále Artuše,
Sir Gawain, se vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká
osudový vyzyvatel - Zelený Rytíř.
režie: David Lowery, hrají: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel
titulky / přístupný od 15 let / 130 minut / 120,- Kč

TIP

Hlavní hrdinové ﬁlmu se poprvé setkávají na narozeninové party
ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Po návratů domů
zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Vyléčí vesmírná láska všechny
bolesti? režie: Jan Foukal, hrají: Eliška Křenková, Martin E.
Kyšperský, Jan Strejcovský

české znění / přístupný od 12 let / 77 minut / 130,- Kč

TIP

18:00
komedie
CZ

Komedie o tom, že vaše tajemství vás nakonec vždycky
dostihnou, a ten, kdo žije s nevěrou, musí počítat s následky.
režie: Petr Kolečko, hrají: Jiří Bartoška, Ivana Chýlková, Petra
Hřebíčková, Jiří Langmajer
české znění / přístupný od 12 let / 99 minut / 130,- Kč

TIP

Pá 24. ZBOŽŇOVANÝ

Roryho životní sen je na dosah, ale věci se začínají vymykat
kontrole a rodinná idyla začíná vrzat stejně jako prkna staletého
domu. režie: Sean Durkin, hrají: Jude Law, Carrie Coon, Anne
Reid, Oona Roche

20:00

TIP

titulky / přístupný od 15 let / 107 minut / 100,- Kč

Netradiční setkání bývalých spolužáků, kdy u dveří zazvoní
podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi,
který už nikdy nedorazí.
režie: Tom McGrath

PRO DĚTI

Ne 12. CESTA DOMŮ
romantický/
komedie
CZ

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

Čt 23. ZBOŽŇOVANÝ

Ne 12. MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

18:00

fantasy/
drama
USA, IRL

drama/
romantický
CZ

české znění / přístupný / 102 minut / 130,- Kč

české znění / přístupný / 107 minut / 130,- Kč

20:00

18:00

So 11. KLÍCKA

animovaný/
komedie
USA

drama/
životopisný
CZ

Výpravný ﬁlm věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu
příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob,
čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka.
režie: David Ondříček, hrají: Václav Neužil ml., Martha
Issová, Robert Mikluš, Jiří Šimek

Ne 19. MARŤANSKÉ LODĚ

Pá 10. ZHOUBNÉ ZLO

15:00

20:00

TIP

So 18. ZELENÝ RYTÍŘ

Tim a Ted sice už trochu dospěli, ale do obleku se nasoukala
Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku navzdory, fakt ostrá
holka. režie: Tom McGrath

Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá
zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno.
režie: Jaroslav Fuit, hrají: Veronika Khek Kubařová, Igor
Orozovič, Matouš Ruml, David Matásek

drama
USA

Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu, synovec krále Artuše,
Sir Gawain, se vydává na troufalou cestu, na jejímž konci ho čeká
osudový vyzyvatel - Zelený Rytíř.
režie: David Lowery, hrají: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel
Edgerton
titulky / přístupný od 15 let / 130 minut / 120,- Kč

české znění / přístupný od 12 let / 90 minut / 130,- Kč

JEDINĚ TEREZA

20:00

18:00

české znění / přístupný / 90 minut / 60,- Kč

fantasy/
drama
USA, IRL

Čt 9.

horor/drama
USA

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej
pes...“ Režie: F. A. Brabec hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová,
Ivana Chýlková, Karel Roden

ATLAS PTÁKŮ

české znění / přístupný / 107 minut / 150,- Kč

20:00

PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

české znění / přístupný od 12 let / 99 minut / 130,- Kč

animovaný/
komedie
USA

romantický/
komedie
CZ

10:00

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

dobrodružný/
rodinný
CZ

Ne 5. MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 3D
15:00

Čt 16. GUMP –

Snímek navazuje na Vorlovy ﬁlmy Cesta z města a Cesta do lesa,
vytvoří z nich uzavřenou trilogii a završí osudy všech stěžejních
postav.
režie: Tomáš Vorel st., hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Šteﬂová,
Milan Šteindler, Tomáš Hanák, Boleslav Polívka...
české znění / přístupný od 12 let / 92 minut / 130,- Kč

komedie
CZ

Komedie o tom, že vaše tajemství vás nakonec vždycky
dostihnou, a ten, kdo žije s nevěrou, musí počítat s následky.
režie: Petr Kolečko, hrají: Jiří Bartoška, Ivana Chýlková, Petra
Hřebíčková, Jiří Langmajer
české znění / přístupný od 12 let / 99 minut / 130,- Kč

TIP

Ne 26. KRÁLÍČEK PETR BERE
15:00
rodinný,
komedie,
dobrodružný
USA

DO ZAJEČÍCH

Roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr se vrací. Ale co
nevidět vezme Petr zase do zaječích tam, kde mu jeho lumpárny
nikdo nevyčítá. režie: Will Gluck, hrají: James Corden, Domhnall
Gleeson, Lennie James
české znění / přístupný / 93 minut / 130,- Kč

Čt 30. NENÍ ČAS ZEMŘÍT
18:00
akční
VB, USA

Zatímco si James Bond užívá zasloužený odpočinek, objeví se
jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na
začátku zdálo. režie: Cary Joji Fukunaga, hrají: Daniel Craig,
Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes

titulky / přístupný od 15 let / 163 minut / 140,- Kč

TIP

pozvánky
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NAVŠTIVTE VYHLÍDKOVOU VĚŽ KOSTELA PETRA A PAVLA V H. TÝNĚ A VYHRAJTE
Navštivte vyhlídkovou věž kostela Petra a Pavla v Horšovském
Týně a vyhrajte. Stačí si zakoupit vstupenku do věže a při odchodu
nám ji zanechat se svým emailem. Ze všech zanechaných vstupenek vylosujeme na konci měsíce jednoho výherce. Co můžete vyhrát? Dárek v hodnotě 500 Kč. Může to být kosmeticky balíček,
kvalitní víno, nebo balíček nádherných knížek.

A co když se bojíte pohledu z výšky? Má to smysl i pro lidi, kteří se
bojí? Určitě ano. Na jednotlivých podlažích si můžete prohlédnout
10 obrazů a při blízkém pohledu na zvony se pomalu otočit a vrátit
„na zem“. Vstupné pro dospěle je 40 Kč, děti a senioři 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč. Víc informací i objednávku navštívení věže
poskytneme na čísle 730 592 040.

sobota 25. 9. od 19.00 hodin
kinosál Horšovský Týn

Předprodej vstupenek od 1. 9. 2021
v Informačním centru Horšovský Týn,
5. května 50, tel. 379 415 151.

Divadelní spolek Kolofantí

PEKLO V NEBI – víceméně veselý „muzikál“

Je NEBE opravdu oním idylickým a bezkonfliktním útočištěm, jak si
ho řada z nás představuje? A co PEKLO? Místo, možná trochu méně
bystrých, ale v jádru spravedlivých čertíků z českých pohádek …
Nebo to nebude až tak jednoduché?
Vítejte ve světě skrytých záměrů, intrik a ďáblů schovaných za
maskou úsměvu podomního prodavače, ve světě, kde cesta,
zpočátku možná i dobrými úmysly dlážděná, normami a předpisy
rámovaná, může vést do tmy tmoucí.
Něco vám to snad připomíná? Ne, nebojte se, opravdu mluvíme
jenom o divadelní inscenaci. O PEKLE V NEBI, obydleném
postavami démonů, andělů, lidských duší … Pánbůh je bohužel
dlouhodobě nepřítomen, ale určitě se zastaví Smrtka, Panna Marie,
Ježíš a u nebeské brány Vás bude očekávat trochu přepracovaný
Svatý Petr.
Vítejte, irská rocková hvězda Jack O´Reilly je už za scénou
připravena na poslední koncertní přídavek. Jen pro Vás …
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s předstihem na říjen

Městské kulturní zařízení Horšovský Týn Vás zve na

KLUBOVÝ KONCERT

Brian Charette TRIO

19. října 2021 od 19 hodin
sál MKZ Horšovský Týn

Skvělé jazzové supertrio - Brian Charette,
Ondrej Štveráček, Dano Šoltis
Brian Charette se etabloval na newyorské scéně jako vyhledávaný hráč
na varhany hammond. Jeho kvality ocenili v roce 2014 i kritici
Downbeatu, když ho označili za Vycházející hvězdu.
O čtyři roky později se již umístil na 5. místě v hlavní varhanické
kategorii. Uznávaný skladatel a kapelník účinkoval s hudebníky jako
například Joni Mitchell, Chaka Khan, Paul Simon.
Předprodej vstupenek od 10. září 2021 v Informačním centru Horšovský Týn,
5. května 50, tel. 379 415 151.
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn
O D Z Á Ř Í 2 0 21
Z D AR M A
H O R Š OV S K Ý T Ý N

SEBEROZVOJOVÝ KURZ
PRO MAMINKY ZDARMA

Jóga s Hankou Kloboučníkovou v MKZ

Co váš čeká:
Pokročilá práce s MS Office
Práce s grafickými programy
Tvorba webových stránek
Založení virtuální firmy
Pracovní cíle a směřování
Tvorba životopisu
Příprava na pohovor
Pracovně-motivační analýza
Time-management
Komunikace tělem a vzhledem

VČETNĚ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
(OMEZENÁ KAPACITA)
V ÍC E NA:
W W W. AT T AV ENA . C Z

MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
NÁM. REPUBLIKY 105
HORŠOVSKÝ TÝN

Úterky - jóga pro začátečníky - první hodina 7. 9. od 17:30 h

Veronika Schuster Fišerová
778 062 713
veronika.fiserova@attavena.cz
www.attavena.cz

Ranní jóga se přesouvá na čtvrtky - první hodina 2. 9. od 9;00 h
Čtvrtky - jóga pro pokročilé - první hodina 2. 9. od 17:30
V týdnu od 13. 9. do 17. 9. jóga nebude,
protože proběhne zájezd s jógou k moři.
Kdo již pravidelně před kovidovou pauzou chodil cvičit,
může rovnou přijít.

ANGLIČTINA
PRO DĚTI

Noví zájemci prosím volejte 606 869 489.
S sebou podložku, deku a dobrou náladu.

JAZYKOVÉ KURZY NĚMČINY A ANGLIČTINY
pro dospělé
Chcete se naučit německy nebo anglicky? Naučíme vás milovat jazyky a mluvit
beze strachu a ostychu. Navštivte naše jazykové kurzy v Městském kulturním zařízení
v Horšovském Týně a vyzkoušejte si moderní styl výuky jazyků.
• Srozumitelná a zábavná forma výuky
• Příprava na běžnou každodenní konverzaci
• Výuka v malých skupinách • Individuální přístup
• Aktuální témata • Přátelské prostředí

ZÁPIS DO KURZŮ 20. ZÁŘÍ 2021
Sál MKZ Horšovský Týn, nám. Republiky 105, 1. patro
Kurz anglického jazyka s lektorkou Mgr. Barborou Lengálovou od 17 hodin
Kurz německého jazyka s lektorkou Mgr. Blankou Cihlářovou od 18 hodin

pro děti od 4 let
Kroužek probíhá zábavnou formou
plnou her, písniček
a moderních výukových metod.
Zápis do kroužku se koná
24. září 2021
od 16.00 v sále MKZ Horšovský Týn

Taneční kurzy pro děti a mládež ve školním roce 2020/2021
MKZ Horšovský Týn připravuje od října oblíbené taneční kluby:
Baletní školička – od 4 let, Pohybová rytmika a základy baletu pro nejmenší
Street dance – od 7 let, Hip hop, disco, street na populární hudbu
Sledujte webové stránky www.mkzht.cz a sociální sítě, kde budeme informovat o termínu zápisů.
JÓGA s Bohdanou Heroldovou v prostorách MKZ Horšovský Týn od září 2021
Více informací a přihlášky na Heroldova.B@seznam.cz nebo SMS 605 275 136.

16

www.mkzht.cz

září 2021 1 číslo 9

ze sportu

NAŠI ATLETI NA CHODSKÉ 1500 V DOMAŽLICÍCH ATLETIKA NESPÍ V H. TÝNĚ
ANI O PRÁZDNINÁCH
Hned tři vítěze z Horšovského Týna měl předprogram tradičního již 56. ročníku
domažlického mítinku Chodská 1500.
Ve velice kvalitním čase dosáhl vítězství na 600m Daniel Simkovič. Za výkon
1:54,01 mu patří v letošních českých tabulkách kategorie U12 třetí místo!
Nejmladší kategorii ročníku 2014 a mladší ovládli Patrik Čech a Kateřina Šilhánková, kteří startovali v závodu na 300m.
Dílčí úspěch zaznamenal i Šimon Flek, když si v závodu na 1500m vylepšil osobní
maximum na 4:46,93 a získal stříbrnou medaili i v rámci oblastního mistrovství.
Stříbro si z Domažlic odvezla Simona Cihlářová (kat. 2012 – 2013), rovněž na trati
300m.
Doplňme, že nepopulární 4. místo si zapsali Bohdan Pleticha (kat. 2012 – 2013)
a Lukáš Řeboun (kat. 2008 - 2009).
Na startu byli a body do Poháru mládeže Plzeňského kraje ještě sbírali:
Daniel Čech, Tomáš Řeboun, Mikuláš Fajt, Dorota Wagnerová, Nela Petrásková,
Gabriela Fajtová, Magdaléna Šilhánková.
V hlavním závodu žákovské části ještě startovali: Pavlína Vozárová, Petr Müller,
Jakub Němec, Adam Šnirc, Jakub Pivoňka a Štěpán Petrásek.

Hned dva příměstské týdenní tábory zorganizovali
místní atleti v Horšovském Týně a v jeho blízkém či
vzdálenějším okolí. V červenci i v srpnu přálo táborům
počasí, a tak zhruba padesátičlenné skupiny se vydali
na stopovačku do Sedmihoří či Českého lesa, zaskákali
si v JUMP aréně, seznámili se s historií našeho nejstaršího západočeského sídla ve Starém Plzenci, prolezli
olověné štoly ve Stříbře, zahráli si kuželky, dobyli hrad
Gudštejn, vyřádili se v bazénu ve Kdyni či ve Furth
im Waldu, prokázali své cyklodovednosti v horšovské
oboře. Nechyběl ani orientační běh v zámeckém parku
či atletické závody v tradičních i netradičních disciplínách. Tábory vždy vrcholí patečními biatlonovými závody, kde se musí skloubit různé atletické dovednosti
s týmovou spoluprací.
Skvělá atmosféra opět utužila kolektiv a všichni se těší
na další tréninky, které na srpnový tábor navazují. Pokud byste chtěli přihlásit i vaše děti, je to samozřejmě
možné. Naším cílem je rozhýbat zvláště v době pocovidové co nejvíce dětí.
Od září nabízíme tréninky ve třech tréninkových skupinách:
1. – 3 . třída
4. – 5. třída
6. – 9. třída
Bližší informace podá vedoucí trenér František Cihlář
- tel. 736 227 357, email: fcihlar@post.cz

SIMONA KUBOUŠKOVÁ
SE PŘEDSTAVILA
V REPREZENTAČNÍM DRESU ČR
V polovině srpna se uskutečnilo v Brně mezistátní
reprezentační čtyřutkání Česko – Polsko – Maďarsko – Slovensko atletů kategorie U18. V českém
reprezentačním dresu se objevila i horšovskotýnská kladivářka Simona Kuboušková. Bohužel se
úplně nesrovnala s místními podmínkami, a tak
v soutěži zaznamenala pouze jeden platný pokus
– 46,30m, který ji v soutěži vynesl 6. místo. V září
ještě naši závodnici čekají soutěže družstev a určitě se ještě zúčastní nějakého mítinku.
Zdeněk Šilhánek

www.horsovskytyn.cz
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MOTOKROS
HORŠOVSKÝ TÝN

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR SIDE A ČTYŘKOLEK

11. září 2021

Motokrosový areál „Vítězství“ Horšovský Týn
trénink: 8:00 hod.
start: 13:00 hod.

sobota 25. září 2021 HORŠOVSKÝ TÝN
motokrosový areál „Vítězství“

Trénink: 8:00 hod.

start: 13:00 hod.

Občerstvení zajištěno.

STŘELECKÁ SOUTĚŽ
O SVATOANENSKÝ POHÁR
Výsledky veřejné střelecké soutěže ze vzduchových zbraní o putovní
Svatoanenský pohár.
Vzduchová puška – dospělí:
1. Barták Josef - 47 bodů
2. Langová Vlasta - 46 bodů
3. Purnoch Petr - 46 bodů
Vzduchová pistole – dospělí:
1. Purnochová Pavla - 46 bodů
2. Březina Antonín - 42 bodů
3. Barták Josef - 42 bodů
Vzduchová puška – mládež:
1. Langová Aneta - 41 bodů
2. Langová Jindřiška - 34 bodů
3. Kraus Vojtěch - 23 bodů
Vzduchová pistole – mládež:
1. Langová Jindřiška - 36 bodů
2. Flek Šimon - 15 bodů
3. Kraus Vojtěch - 12 bodů
Majiteli putovních pohárů se na jeden rok stali Barták J. a Purnochová
P. Napadlo mě, že by bylo spravedlivé mít putovní poháry i pro mládež v obou disciplínách. Pokud návrh projde, budou se moci i vítězové
v mládežnické kategorii příští rok těšit a chlubit putovními poháry.
Soutěžící prostříleli 105 soutěžních terčů. Bylo to o něco méně, než
jsme byli zvyklí z minulých střeleckých soutěží o Anenské pouti. Ta
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měla letos určitá omezení. My jsme naopak vylepšili podmínky pro
střelce i diváky postavením stanů, takže všichni byli chráněni před
sluncem. Velké poděkování patří městskému kulturnímu zařízení za
krásné ceny pro tuto soutěž a neméně tak firmě STIGA, zastoupené panem Stanislavem Bezpalcem, která rovněž naši činnost dlouhá léta podporuje. Veliký dík patří i širokému příbuzenstvu rodiny
Bezpalcových, které se sem každoročně v tuto dobu sjíždějí z různých koutů naší republiky. Nebýt jich, nestály by stany, vázlo by
občerstvení a vázla by obsluha zbraní při samotné střelecké soutěži.
Děkuji i vedení města Horšovský Týn za jeho podporu našeho Spolku Střelců.
Ivan Popovič

ze sportu
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RADBUZA PŘINESLA OCENĚNÍ VETERÁNŮM
Ve dnech 31. 7. a 1. 8. 2021 se v Plzni na Radbuze pod Borskou přehradou
konaly závody ve vodním slalomu. Byly to i závody Českého poháru veteránů a Českého poháru předžáků. Zjednodušeně pro laiky: ti nejstarší si
poměřili síly s těmi nejmladšími.
Startovalo na 180 závodníků. A bylo se na co dívat! Sobotní slunečné počasí v neděli vystřídalo chladno a déšť; voda lehká, na které byla postavena
zajímavá trať se záludnými brankami – tak lze zhodnotit plzeňské závody.
Za vodácký oddíl „Sedmička“ Horšovský Týn se jich zúčastnilo sedm slalomářů a celkem šestkrát obsadili medailové pozice. Naši veteráni to prostě
umí a dovedou být příkladem i pro náš mladý „potěr“. Horšovský Týn už
dlouhodobě předvádí, že jeho vodácká základna je kvalitní, a to i díky podpoře města Horšovský Týn a Plzeňského kraje, kteří sportu fandí.
Výsledky soutěže (zdroj: www.slalom-world.com):
Wendl Samuel – kategorie C1M
sobota – 2. místo dorostenec starší, celkové 4. místo
neděle – 3. místo dorostenec starší, celkové 8. místo
Pivoňka Zdeněk – kategorie C1M
sobota – 2. místo veterán mladší, celkové 7. místo
neděle – 1. místo veterán mladší, celkové 2. místo
Wendl Miloslav – kategorie C1M
sobota – 3. místo veterán mladší, celkové 9. místo
neděle – 3. místo veterán mladší, celkové 9. místo
Cihlář Filip – kategorie K1M
sobota – 8. místo dorostenec mladší, celkové 51. místo
neděle – 9. místo dorostenec mladší, celkové 43. místo
Táborský Pavel – kategorie K1M
sobota – 12. místo veterán, celkové 49. místo
neděle – 12. místo veterán, celkové 41. místo
Vejvančický Petr – kategorie K1M
sobota – 22. místo předžák mladší, celkové 27. místo
neděle – 17. místo předžák mladší, celkové 23. místo
Vodáci

VE VLTAVSKÝCH VLNÁCH
SE OPĚT DAŘILO
O víkendu 07. až 08. srpna 2021 se ve Veltrusech jel Memoriál Jaroslava Froňka st. ve vodním slalomu.Našim závodníkům se opět dařilo. Startovalo přes 260 závodníků a zúčastnilo se i pár zahraničních např. z Francie, Ruska, Srbska, USA
a Německa.
V sobotu byla trať méně náročná oproti neděli, přesto výsledky z neděle nám učinily mnohem větší radost.  
Horšovský Týn měl na trati pět závodníků a nevedli si v konkurenci vůbec špatně.
Eliška a Markéta Hojdovy předvedly svou dobrou formu, ale
ani Daniel Kuneš se Samem Wendlem našemu vodáckému
oddílu neudělali ostudu. Matěj Kvasnička si vyzkoušel závody s mezinárodní úrovní a musíme říci, že jeho výkon byl
dobrý a obstál.
Bývalá odchovankyně Horšovského Týna Jana Matulková,
nyní jezdící za oddíl TJ Dukla v sobotu i neděli podávala
shodný výkon a skončila v kategorii C1W po oba dva dny na
1. místě a v kategorii K1W se umístila vždy na 11. místě.
Všichni naši závodníci ukázali, že investovat do sportu se vyplatí. I malé město Horšovský Týn může být na závodníky ve
vodním slalomu pyšné. Děkujeme za finanční podporu městu
Horšovský Týn a Plzeňskému kraji.
(Zdroj výsledky: http://www.kanoistika-kralupy.cz)
Markéta Hojdová v kategorii K1W v sobotu 2. místo žačka
starší a celkové 12. místo     
v neděli  3. místo žačka starší a celkové 18. místo
Eliška Hojdová v kategorii K1W v sobotu 6. místo dorostenka
mladší a celkové 14. místo
v neděli  3. místo dorostenka mladší a celkové 6. místo
Daniel Kuneš v kategorii C1M v sobotu 8. místo dorostenec
starší a celkové 31. místo
v neděli 5. místo dorostenec starší a celkové 15. místo
Samuel Wendl v kategorii C1M v sobotu 7. místo dorostenec
starší a celkové 29. místo
v neděli 6. místo  dorostenec starší a celkové 18. místo
Matěj Kvasnička v kategorii K1M v sobotu 23. místo žák
starší a celkové 105. místo
v neděli 22. místo žák starší a celkové 93. místo
Vodáci

www.horsovskytyn.cz
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VODÁCI BOJUJÍ I V MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH
Zatímco špička sportovců se chystala na olympijské hry v Tokiu, 24. až 25. července 2021 se v Českých Budějovicích konal mezinárodní ICF WORLD RANKING
RACE ve vodním slalomu.
Účast byla opravdu hojná. Pozvání přijali nejen Češi, Slováci, Slovinci, Němci, Američané, Makedonci, Irové, ale i Švýcarsko a Nizozemsko vyslalo své zástupce.
Závod měl dvě části – OPEN – otevřený závod bez kategorií a rozlišení pohlaví
a RANKING – závod o dvou kvalifikačních jízdách v sobotu. V neděli se jely závody
semifinálové a finálové.
RANKING měl 20 postupových míst z první jízdy, 10 postupových míst z druhé
jízdy a 10 finálových míst.
Počasí bylo krásné, slunečné, trať byla silově náročná a mnohdy hůře přehledná.
Odpovídající mezinárodním nárokům.
Za Horšovský Týn závodily sestry Hojdovy. Markéta Hojdová jako mladá závodnice
závodila v OPEN závodu. Nevedla si vůbec špatně  a v mezinárodní konkurenci při
své premiéře skončila po první jízdě na 13. místě a po druhé jízdě na 8. místě. Ze
čtyřiceti závodníků je to opravdu krásný mezinárodní  úspěch a v Markétě nám roste
další horšovskotýnský borec.
Eliška Hojdová závodila již v RANKINGU. V sobotu hladce postoupila v první jízdě do semifinále nejlepších třiceti závodnic v kategorii K1W. V neděli v semifinále
skončila na krásném 15. místě.
I když to nebylo finále, byl to úspěch ze 46 závodnic.
V závodech soutěžila také bývalá závodnice Horšovského Týna Jana Matulková,
která jezdí za Duklu Praha. Ta soutěžila v RANKINGu v kategorii K1W a kategorii
C1W.
V K1W nepostoupila v sobotu ani z první jízdy, kdy obsadila 22. místo, ani z druhé,
kdy byla 16.
V C1W postoupila v sobotu z první jízdy do semifinále. V neděli vyhrála semifinále
a ve finálové jízdě se dopustila několika chyb a skončila na 5. místě.
Tyto závody mohly naše závodnice jet jen díky dotacím Města Horšovský Týn a Plzeňského kraje.
Děkujeme za finanční podporu sportu.
Vodáci

VODÁCI BOJUJÍ I V MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH
Praha pořádala ve dnech 31. července a a 1. srpna 2021 ICF WORLD RANKING
RACE ve vodním slalomu.
Na trojský kanál se sjelo na 400 závodníků z celého světa. Celkem zde mělo zastoupení 14 zemí. Nechyběli ani zástupci Nového Zélandu, Británie, USA nebo Irska.
RANKING – závod o dvou kvalifikačních jízdách v sobotu. V neděli se jely závody
semifinálové a finálové.
RANKING měl 20 postupových míst z první jízdy, 10 postupových míst z druhé
jízdy a 10 finálových míst.
V sobotu bylo krásné, slunečné počasí. Trať byla náročná a prověřila zdatnost závodníků.
Za Horšovský Týn závodili tentokráte tři závodníci. Bratři   Denis a mladší Sam
Wendlové v kategorii C1M a Eliška Hojdová v kategorii K1W.
Oba sourozenci nastoupili mezi 145 závodníků své kategorie a nevedli si zle. Jen se
jim nepodařilo postoupit mezi 30 nejlepších do semifinále. Závody pro ně skončily
sobotní druhou jízdou.
Denis zajel pěkné 24. místo v první i druhé jízdě. Jenže z první jízdy postupovalo
20 nejlepších a z druhé jízdy to bylo 10 nejlepších. Tak náš závodník zůstal kousek
od postupu.
Sam je mladší a méně zkušený a jeho 34. místo v první i druhé jízdě ukázalo, že

řádková 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
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bojovníkem opravdu je.
Eliška Hojdová závodila v RANKINGU již v Českých Budějovicích. V Praze se jí až tolik nevedlo. Po
první jízdě byla 59. a druhou jízdu skončila na 41.
místě z celkového počtu 100 závodnic. Do nedělního semifinále se neprobojovala a závody v kategorii
K1W pro ni končily sobotní druhou jízdou. Přesto
předvedla krásné jízdy, za které se nemusí vůbec stydět a ty zkušenosti, ty za to stojí.
V závodech soutěžila také bývalá závodnice Horšovského Týna Jana Matulková, která jezdí za Duklu
Praha v kategorii C1W.
V C1W postoupila v sobotu z první jízdy do semifinále. V neděli se už tolik nedařilo a se třemi doteky
na branách skončila na 14. místě v semifinále a do
finále se neprobojovala.
Možná se zdá, že se jednalo o neúspěšné závody,
když se naši závodníci nedostali do finálových jízd,
ale možnost startovat v mezinárodních závodech je
už úspěch.
Tyto závody mohli naši závodníci jet jen díky dotacím Města Horšovský Týn a Plzeňského kraje. Děkujeme za finanční podporu sportu.
Vodáci

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

inzerce
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INZERUJTE VE ZPRAVODAJI MĚSTA
Vychází 1 x měsíčně. Ceník a pravidla vydávání příspěvků
naleznete na www.mkzht.cz v sekci Zpravodaj.

ARNOŠTOVY VÝROBKY V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Zabijačkové speciality od Arnošta Dvořáka z Bělé
budete moci zakoupit ve čtvrtek 30.09.2021 od 7 hodin
v přízemí Obchodního domu Radbuza v Horšovském Týně.

Food For You s.r.o.

V prodeji:
Jitrnice
Jelita
Smažák (zabijačková specialita)
Zabijačková polévka (1 balení = 3 porce)
Tlačenka světlá i tmavá
Sulc
Uzená krkovice, kýta a bok

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:

Kromě zabijačkových výrobků budete moci zakoupit
také tradiční Arnoštovy klobásy a další dobroty.

www.food-for-you.cz
www.facebook.com/foodforyousro
www.instagram.com/foodforyousro
+420 727 864 035
foodforyouht@gmail.com

Termíny pro tento rok:
září:
čtvrtek 30.09.2021
říjen:
středa 27.10.2021
listopad: středa 24.11.2021
prosinec: středa 15.12.2021

Máte restauraci? Pro spolupráci nás neváhejte kontaktovat!

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

Plavecká přípravka
oddílu SK Jiskra Domažlice
•

•
•
•
•

Je vaše dítě ve vodě jako doma a chtělo by se v plavání
zdokonalit a třeba i plavat závodně?
Nebo se naopak bojí vody a vaším přáním je, aby se
naučilo plavat?
V naší plavecké přípravce to pod vedením zkušených
trenérů dokážeme.
Nové kurzy odstartují již 10. září 2021 od 16:00 hodin
v bazénu v Domažlicích
Základní kurz má 20 hodinových lekcí vždy 3x týdně

Pro více informací:
•
•

napište na e-mail jido@czechswimming.cz
zavolejte na 606 642 443 (Ludmila Hojdová, vedoucí trenérka přípravky)

Sledovat nás můžete i na facebook.com/plavanidomazlice/

www.horsovskytyn.cz
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Tradiční české řeznictví
NOVÁK maso - uzeniny s.r.o.

PŘIJME DO PRODEJNY
v Domažlicích:

ŘEZNÍKA

POŽADUJEME:
• vyučení v oboru řezník-uzenář nebo praxi
•
•
•
•
•

PRODAVAČE/ČKU

POŽADUJEME:
• praxi v prodeji potravin
s bouráním a opracováním masa (podmínkou) • ochotu pracovat na dvě směny
dobré komunikační dovednosti
• dobré komunikační dovednosti
příjemné vystupování
• příjemné vystupování
zodpovědný přístup k práci
• zodpovědný přístup k práci
samostatnost, pečlivost
• samostatnost, pečlivost
zdravotní průkaz
• zdravotní průkaz

NABÍZÍME:
• Práci ve stabilní české společnosti
• Náborový příplatek 10.000 Kč

• Slevové poukázky na nákup zboží

• Odměnu za práci o víkendech a svátcích

Bližší informace získáte na telefonním čísle
725 263 697 nebo emailu prace@novak-mu.cz

• Stravenky
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Multisport kartu

Z211877_NOVAK_Inzerce_Domazlice_180x127.indd 1

• Odměna za odpracované roky = Lázně/ Poukaz
• Odměna při výročí narození

• Zvyšování mzdy na základě odpracovaných let

11.08.2021 10:23

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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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shelltypu Maranska. Stáří 16 - 20
týdnů, cena 185 -229,- Kč/ ks
Prodej: Horšovský Týn
za kostelem u KB
15.9. 2021 – 12.05 hod.
30.9. 2021 – 16.45 hod.
Výkup králičích kožek –
cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

www.horsovskytyn.cz

23

inzerce

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn




VODA TOPENÍ



▪ VÝKUP A PRODEJ

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

Nám. Republiky 2
34601 Horšovský Týn
Tel.: 602 763 439

www.hotel-gurman.cz

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

Zveme Vás k příjemnému posezení
na naší zahradní terase u hradeb zámku
Horšovského Týna.

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
Administrativní pracovnici / Skladový referent– zpracovávání firemní agendy, skladového hospodářství
Mzda – 23.000 – 28.000,- Kč (dle praxe a znalostí), 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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