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TIP MĚSÍCE
Srdečně Vás zveme na křest publikace „Archiv jako
klenotnice minulosti: 25 let restaurování v horšovskotýnském
archivu“, který se uskuteční v úterý 15. června 2021. Více na str. 14

Základní umělecká škola Horšovský Týn letos slaví
již 70 let od svého vzniku. Za tuto dobu prošly její
branou stovky žáků, kteří se vzdělávají v hudebním, výtvarném nebo literárně-dramatickém oboru. Škole přejeme mnoho
dalších úspěšných let a také nové
talentované žáky, kteří jsou zváni
na přijímací zkoušky ve dnech
15. - 19. 6. Více na str. 9 a 10
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 14. 4. a 28. 4. 2021
Projednala:
● výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Dolní Metelsko – oprava MVN p. č. 323
KN“. RM schválila výzvu k podání nabídek,
zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Dolní Metelsko – oprava MVN
p. č. 323 KN“ a ukládá OMIM vypsat zadávací řízení na uvedenou akci a oslovit firmy
dle předloženého soupisu k zaslání cenové
nabídky.
● cenovou nabídku na rozšíření kamerového systému ve městě Horšovský Týn od
firmy COLCA - invest s.r.o., IČO 24127370,
Na Roudné 443/18, Plzeň s celkovou cenou
44.798 Kč bez DPH. RM souhlasí s objednáním.
● nabídku firmy SOVT RADIO spol.
s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany,
IČ 47238810 na servis bezdrátového informačního a varovného systému města za
cenu 47.350 Kč bez DPH, nabídka neobsahuje cestovné a případné náklady náhradních dílů u nefunkčních hlásičů. RM souhlasí s objednáním servisu bezdrátového
informačního a varovného systému města
dle cenové nabídky.
● cenovou nabídku firmy Jindřich Hrach,
IČO 14723425 na výměnu kotců do útulku
pro psy v celkové ceně 165.300 Kč bez DPH.
RM souhlasí s objednáním kotců dle nabídky.
● nabídky na akci „Stavební úpravy se
změnou užívání v kině Horšovský Týn,
P. Holého 128 z kanceláře na WC pro veřejnost“. RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy Miroslav Toman, IČO
65574729 za cenu 290.332,24 Kč včetně
DPH. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo
mezi městem Horšovský Týn a firmou Miroslav Toman, IČO 65574729. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v RO č. 2 a převedení části
příspěvku z provozu MKZ z roku 2020 do
rozpočtu města.
● žádost občanů části města Kocourov
o řešení opravy cesty na pozemku ve vlastnictví České republiky – ÚZSVM, parc.
č. 618/1 v k. ú. Kocourov. RM ukládá OMIM
zahájit jednání s vlastníkem pozemku parc.
č. 618/1, k. ú. Kocourov k získání do vlastnictví města. Vlastní smlouva o převodu

bude předložena ke schválení do zasedání
ZM.
● nabídku spol. Adart spol. s r.o. se sídlem Podbabská 1112/13, Praha 6, na výrobu propagačních materiálů pro děti s personifikací města Horšovský Týn dle katalogu
,,Naše město našim dětem“. RM věc postupuje ředitelce MKZ H. Týn k dalšímu
jednání.
● cenovou nabídku předloženou Vltava
Labe Media na prezentaci města Horšovský
Týn v Deníku - speciální příloha jedna půl
strana za cenu 10.890 Kč včetně DPH. RM
souhlasí s objednáním.
● výzvu Státního pozemkového úřadu k přistoupení k řízení o pozemkových
úpravách v k. ú. Tasnovice jako obec, s jejímž územním obvodem  sousedí pozemky
(v k. ú. Oplotec, Hašov, Svinná u Štítar)
zahrnuté do obvodu pozemkových úprav
v k. ú. Tasnovice. RM rozhodla o přistoupení Města Horšovský Týn k řízení o pozemkových úpravách jako účastník řízení.
Město Horšovský Týn bude v rámci těchto
úprav zastupovat místostarosta.
● návrh starosty města na znovu otevření
dětských hřišť a sportovišť, která byla uzavřena z důvodu zhoršené epidemiologické
situace v ČR v souvislosti s onemocněním
COVID – 19 a vyhlášení lockdownu v ČR
v usnesení RM 59/27.
● návrh vedoucí OSV na navýšení pracovního úvazku pracovnic Pečovatelské služby
města Horšovský Týn (PS) z důvodu navýšení počtu prováděných úkonů objednaných
klienty PS. RM souhlasí s navýšením pracovního úvazku Pečovatelské služby Města
Horšovský Týn u pracovnic v přímé péči
z 2,5 úvazku na 3 úvazky. Celkový počet
pracovních úvazků včetně soc. pracovníka
na pečovatelské službě je 4.
● cenovou nabídku na zpracování Územní
studie Bažantnice – Horšovský Týn od společnosti SLADKÝ a PARTNERS s.r.o., Nad
Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČ 27439500 za
celkovou nabídkovou cenu 181.500 Kč včetně DPH; RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou. RM schvaluje návrh smlouvy
o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou
SLADKÝ a PARTNERS s.r.o., Nad Šárkou
60, 160 00 Praha 6,  IČ 274 39 500. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po
zajištění  financování v RO č. 2/2021.
● nabídku firmy SOVT RADIO spol.

s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany,
IČO 47238810 na rozšíření bezdrátového informačního a varovného systému města do
ulic Ječná a Pšeničná za cenu 14.140 Kč bez
DPH. RM souhlasí s objednáním rozšíření
bezdrátového informačního a varovného
systému města.
Vzala na vědomí:
● zápis z jednání Komise pro přidělování bytů v DPS s doporučením přidělit byt
č. 5 v DPS. RM přiděluje na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování
bytů v DPS byt č. 5, jižní strana, o výměře
45,6 m², umístěný v 1. patře.
● informaci o žádosti SPÚ ve věci případného převodu pozemku parc. č. 2279/10,
k. ú. Horšovský Týn vlastníkovi sousedního
pozemku 1915/23. Dle platného územního
plánu se jedná o plochy a koridory veřejných
prostranství. RM nesouhlasí s převodem
pozemku parc. č. 2279/10, k. ú. Horšovský
Týn, jedná se o plochy a koridory veřejných
prostranství.
● registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Mezinárodní cyklostezka
CT3 H. Týn – Semošice do maximální výše
10.052.931,35 Kč. Poskytovatelem dotace je
MMR ČR. Cílem projektu je výstavba stezky pro cyklisty a chodce v délce 1,676 km
podél komunikace I/26 s termínem realizace do 31. 12. 2021.
Schválila:
● návrh Smlouvy o dílo č. 2/2021 ke stavbě „Horšovský Týn – obnova MVN  a protipovodňové opatření na bezejmenné vodoteči pod motokrosovým areálem“, která bude
uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a Ing. Michaelou Tanczošovou, MST-projekt, IČO 03861082. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy. V souladu s usnesením
RM ze dne 17. 03. 2021, bod 60/3 písm. c)
byly osloveny dvě geodetické kanceláře
k podání nabídky a to GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. Horšovský Týn, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, IČO 00869759
a Ing. Petr Lahoda – geodetická kancelář,
IČO 733 74 644 na vyhotovení geodetického
zaměření. RM vybrala jako nejvýhodnější
nabídku na vyhotovení geodetických prací nabídku Ing. Petra Lahody, IČO 733 74
644 za cenu 17.990 Kč + DPH. RM ukládá
OMIM objednat tyto geodetické práce.
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● termín konání městských slavností ,,Anenská pouť“ v roce 2022 ve dnech
21. - 24. 07. 2022.
● Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 860 000 4131
uzavřené mezi Městem Horšovský Týn
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace PK, Koterovská
462/162, Plzeň. Smlouva slouží jako doklad
investorovi prokazující právo provést stavbu   „Výstavba chodníku v Horšově – uložení dešťové kanalizace do silnice II/200“  
na předmětném pozemku parc. č. 2621
k. ú. Horšov pro účely řízení u příslušného
stavebního úřadu. Záruční doba na provedené práce v komunikaci je stanovena na 60
měsíců. Sazby za dobu užití pozemku dle
Sazebníku, který je přílohou smlouvy, výše
náhrady bude stanovena dle skutečného
rozsahu vstupu do komunikace, pozemku
dle sazebníku, minimálně 500 Kč + DPH,
předpokládaná výše náhrady činí 640 Kč
+ DPH. Součástí smlouvy jsou technické
podmínky pro provádění prací v komunikaci/pozemku. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
● návrh Nájemní smlouvy č. 23N21/30,
která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a ČR – Státním pozemkovým úřadem. Jedná se o nájem části pozemku parc.
č. 1513/1 – cca 548 m² a pozemku parc.
č. 2628 o výměře 609 m². Roční nájemné
činí 500 Kč, ročně bude navyšováno o míru
inflace, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pozemky budou využity pro stavbu
koupaliště. RM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy č. 23N21/30
Přidělila:
● z rozpočtové kapitoly Individuální
dotace ostatním společenským organizacím v roce 2021 dotace těmto žadatelům: ZO českého zahrádkářského svazu –
10.000 Kč, Automotoklub Horšovský Týn
v AČR – 50.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Oplotec – 6.000 Kč, Český
svaz chovatelů, z.s., Základní organizace
Horšovský Týn – 20.000 Kč, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,
z.s. místní spolek 0329 Horšovský Týn –
7.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Horní Metelsko – 15.000 Kč, Spolek
STŘELCŮ Horšovský Týn – 30.000 Kč,  Tenisový klub HT z.s. – 29.000 Kč, Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace
Horšovský Týn – 25.000 Kč, Klub českého
pohraničí z.s., Horšovský Týn – 2.000 Kč,
Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově
o.s. Horšovský Týn  – 4.000 Kč, Vysoká tráva Horšovský Týn – 15.000 Kč;
● z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní
akce v roce 2021 dotace těmto žadatelům:
Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec
z.s. – 30.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko – 40.000
Kč a 4.000 Kč, Farnost Horšovský Týn –

10.000 Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo
v Kocourově o.s. Horšovský Týn – 4.000 Kč,
Film Servis Plzeň s.r.o. 12.000 Kč;
● na návrh Komise pro zájmovou činnost
dětí a mládeže z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím
pracujících s dětmi a mládeží dotace na
činnost v roce 2021 těmto žadatelům: Volejbalový klub Horšovský Týn z.s. – 20.000
Kč,  Tvořivé dílny MAMY, z.s. – 12.500 Kč,
Západočeská obchodní společnost – 5.000
Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní
organizace Horšovský Týn – 25.000 Kč, Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina STOPAŘI –
20.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Horšovský Týn – 40.000 Kč, Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský
Týn, z.s. – 30.000 Kč, Tenisový klub HT
z.s. – 25.000 Kč, Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Horšovský Týn – 20.000
Kč, Rodinné centrum Myška Lola, z.s. –
15.000 Kč;
● na návrh Komise pro zájmovou činnost
dětí a mládeže z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města – „Jednorázové akce pro mládež“ dotace v roce 2021
těmto žadatelům: Tvořivé dílny MAMY,
z.s. – 10.000 Kč, 10.000 Kč, 10.000 Kč
a 9.000 Kč, Aktiv Sport Horšovský Týn, z.s.
– 40.000 Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Horšovský Týn – 5.000
Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Horní Metelsko – 5.000 Kč, SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Horšovský Týn –
20.000 Kč, Vodácký oddíl ,,7“, z.s. – 10.000
Kč, Rodinné centrum Myška Lola, z.s. –
8.000 Kč, 5.000 Kč, 8.000 Kč a 10.000 Kč;
● z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Reprezentace města“
dotace v roce 2021 těmto žadatelům: Tělovýchovná jednota Sedmihoří Oplotec z.s.
– 8.000 Kč, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Horšovský Týn – 5.000
Kč, Spolek Parkur Pavel Zahoř – 20.000 Kč,
Spolek STŘELCŮ Horšovský Týn – 20.000
Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Horšovský Týn – 15.000 Kč a 33.000 Kč,
Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský
Týn, z.s. – 33.000 Kč, Vodácký oddíl ,,7“,
z.s. – 33.000 Kč a 33.000 Kč;
● z rozpočtové kapitoly Programové dotace
z rozpočtu města - „Podpora činnosti - sport
a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotace
v roce 2021 těmto žadatelům: Tělovýchovná
jednota Sedmihoří Oplotec z.s. – 32.000 Kč,
Spolek Parkur Pavel Zahoř – 50.000 Kč, SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Metelsko – 50.000 Kč, Table Tennis Club Horšovský Týn z.s. – 15.000 Kč.
● RM schválila veřejnoprávní smlouvy
k přiděleným dotacím. RM projednala žádosti o dotace z rozpočtu města v roce 2021
s částkou vyšší 50.000 Kč. RM postoupila
žádosti do zasedání ZM a na základě návrhu
Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže navrhuje ZM přidělit dotace z rozpočtové

kapitoly Individuální dotace společenským
organizacím pracujících s dětmi a mládeží
a schválit veřejnoprávní smlouvy.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři
starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
MěÚ

Usnesení ze zasedání
ZM č. 17/2021
konaného dne 10. 05. 2021

Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
1) schvaluje návrhovou komisi ve složení
Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
2) schvaluje program 17. zasedání ZM
v předloženém znění.
3) bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení zasedání ZM č. 16 ze dne 01. 02. 2021.
4) schvaluje Smlouvu o úvěru číslo
99029096301 mezi Komerční bankou, a.s.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969,
IČO 45317054 a městem Horšovský Týn.
Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru ve
výši 80.000.000 Kč na výstavbu koupaliště
v Horšovském Týně. Úroková sazba bude
pevná ve výši 2,09 % z jistiny úvěru.
5) bere na vědomí zprávu z jednání Finančního výboru ZM.
6) bere na vědomí zprávy z jednání Kontrolního výboru ZM.
7) ukládá RM zajistit zprávu o výši neprovedených, ale proplacených prací na
akci „Oprava objektu sýpky v Horšovském
Týně“, zda a jak toto bylo řešeno.
8) ukládá RM činit kroky ke stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v části Horní Metelsko osazení
dopravního značení zákazu parkování nákladních vozidel.
9) bere na vědomí žádost OV Horní Metelsko týkající se osazení dopravního značení,
které by zakazovalo parkování nákladních
vozidel v celé části Horní Metelsko.
10) neschvaluje záměr prodat pozemek
parc. č. 1491 k. ú . Semošice.
11) schvaluje záměr města prodat pozemky  
parc. č. 1058/43 o výměře 166 m² a parc.
č. 1058/44 o výměře 208 m² vše trvalý travní porost v k. ú. Horšovský Týn vlastníkovi
sousední nemovitosti za minimální kupní
cenu 100 Kč/m² za těchto podmínek:
a) kupní cena bude uhrazena nejpozději
v den podpisu kupní smlouvy,
b) kupující hradí veškeré náklady spojené
s převodem pozemku (správní poplatek za
vklad práva do katastru nemovitostí),
c) při více zájemcích bude o prodeji rozhodnuto na ZM obálkovou metodou nejvyšší
cenové nabídce. Město si vyhrazuje právo
nevybrat žádnou nabídku nebo záměr prodeje bez udání důvodu zrušit. Žadatel nemá
nárok na náhradu nákladů vynaložených
v souvislosti s podáním nabídky či za ztrátu
času.
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12) neschvaluje záměr prodat část pozemku  
parc. č. 1086/24 k. ú. Horšovský Týn.
13) schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem, kterou dojde k převodu pozemku
parc. č. 2459/1, k. ú. Horšov z vlastnictví
ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města
Horšovský Týn.
14) odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemků parc. č. 2975/1, 2973, 2969, k. ú.
Horšovský Týn po doplnění žádosti o aktuální stav ochranných pásem podzemních
vedení.
15) schvaluje nákup částí soukromých pozemků pod účelovou komunikací sloužících
jako veřejná komunikace pro přístup do části Horšova, která je umístěna na pozemcích
1614/3, parc. č. 1614/4, parc. č. 1614/5, parc.
č. 1614/6, vše v k. ú. Horšov do vlastnictví
města Horšovský Týn za cenu 390 Kč/m²,
přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem vyhotoveným na náklady
kupujícího, který zároveň uhradí i náklady
na vklad do katastru nemovitostí. Za uložení kanalizačního řadu byla vlastníkům
dotčených pozemků uhrazena jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene, tato
částka bude odečtena od výsledné ceny za
nákup části dotčeného pozemku u jednotlivých vlastníků nemovitostí.
16) bere na vědomí zprávu správce nemovitostí Bytes HT spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 22, Horšovský Týn o vyčíslení
odpuštění nájemného a udělených slev na
nájemném z prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Horšovský Týn
nájemcům, jejichž podnikatelská činnost
provozovaná v provozovně, která je nájemci pronajímána městem, byla znemožněna
nebo podstatně ztížena v důsledku vyhlášení nouzového stavu v ČR a mimořádných
opatření při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2
zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2.
17) schvaluje poskytnutí a vyčíslení dočasného odpuštění nájemného ve výši 100% do
20.000 Kč z prostor užívaných k podnikání
po dobu trvání nouzového stavu, který vyhlásila Vláda ČR dne 12. 03. 2020 na celém
území České republiky do 17. 05. 2020. Poskytování slev na nájemném bylo realizováno formou dodatku ke stávající nájemní
smlouvě.
18) schvaluje poskytnutí a vyčíslení dočasného odpuštění nájemného ve výši 100%
nad 20.000 Kč z prostor užívaných k podnikání po dobu trvání nouzového stavu, který
vyhlásila Vláda ČR dne 12. 3. 2020 na celém území České republiky do 17. 5. 2020.
Poskytování slev na nájemném bylo realizováno formou dodatku ke stávající nájemní
smlouvě.
19) schvaluje poskytnutí a vyčíslení dočas-
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ného odpuštění nájemného ve výši 100% do
20.000 Kč z prostor užívaných k podnikání
po dobu trvání nouzového stavu, který podruhé vyhlásila Vláda ČR dne 05. 10. 2020
a platil do 11. 4. 2021 na celém území České
republiky. S účinností od 11. 4. 2021 schválila vláda mimořádná opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavedlo mimo jiné
protiepidemická opatření na základě pandemického zákona – omezení maloobchodu
a služeb.
20) schvaluje poskytnutí a vyčíslení dočasného odpuštění nájemného ve výši 100%
a udělených slev nad 20.000 Kč z prostor
užívaných k podnikání po dobu trvání nouzového stavu, který podruhé vyhlásila Vláda ČR dne 05. 10. 2020 a platil do 11. 4. 2021
na celém území České republiky. S účinností od 11. 4. 2021 schválila vláda mimořádná opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavedlo mimo jiné protiepidemická
opatření na základě pandemického zákona
– omezení maloobchodu a služeb.
21) neschvaluje poskytnutí dotace Diecézní
charitě Plzeň, se sídlem Hlavanova 16, Plzeň
na podporu provozu Komunitního centra
v Horšovském Týně na rok 2022.
22) bere na vědomí záměr vybudovat nový
objekt pro službu Chráněného bydlení pro
osoby s duševním onemocněním v obci
Meclov. Poptávka po této službě v regionu
přesahuje možnosti stávající služby Domova
sv. Vavřince v Meclově a SOS Domažlice.
Záměr podporuje a doporučuje zařadit do
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019–2021.
23) schvaluje poskytnutí finančních podílů
města na obnovu památek v rámci Programu
regenerace MPR v Horšovském Týně v roce
2021 následovně:
a) Dům č. p. 13, ul. 5. května, Horšovský
Týn – oprava střechy (severní části) – II. etapa, příspěvek z MK ČR 218.000 Kč a podíl
města 48.500 Kč;
b) Dům č. p. 14, ul. 5. května, Horšovský
Týn – dílčí oprava krovu a střešního pláště,
příspěvek z MK ČR 50.000 Kč a podíl města
10.300 Kč;
c) Dům č. p. 28, ul. Lobkovicova, Horšovský Týn – obnova střešního pláště, příspěvek
z MK ČR 99.000 Kč a podíl města 22.200 Kč;
d) Dům č. p. 33, ul. P. Holého, Horšovský
Týn – obnova střechy, příspěvek z MK ČR
188.000 Kč a podíl města 41.700 Kč.
24) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský
Týn a Římskokatolickou farností Horšovský
Týn se sídlem náměstí Republiky 3, Město,
346 01 Horšovský Týn, IČO 48343684 na
rekonstrukci varhan v kostele sv. Apolináře
ve výši 150 tis. Kč.
25) bere na vědomí propočet nákladů na
svoz komunálního odpadu za rok 2020 na
jednoho poplatníka a vydává jej jako přílohu k Obecně závazné vyhlášce města Horšovský Týn č. 4/2020 platné od 20. 2. 2020
o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
26) poskytuje z rozpočtu města dotaci na
činnost v roce 2021 těmto organizacím pracujícím s dětmi a mládeží: GO-GO Horšovský Týn z.s. - 100.000 Kč, Spolek Parkur Pavel Zahoř – 25.000 Kč, Vodácký oddíl ,,7“,
z.s. - 120.000 Kč, Rodinné centrum Myška
Lola, z.s. - 35.000 Kč.
27) schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Horšovský Týn a žadateli, jímž se poskytuje dotace v roce 2021.
28) neposkytuje z rozpočtu města na rok
2021 z programové dotace „Jednorázové
akce pro mládež“ dotaci V. M.
29) poskytuje z rozpočtu města na rok
2021 z programové dotace „Podpora činnosti – sport a tělovýchova – reprezentace
města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dotaci těmto organizacím:   Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský Týn,
z.s. - 320.000 Kč a Vodácký oddíl ,,7“, z.s.
- 70.000 Kč.
30) schvaluje vzor Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí programové dotace mezi Městem Horšovský Týn a žadateli, jímž se poskytuje dotace v roce 2021.
31) schvaluje RO č. 2/2021 rozpočtu města
Horšovský Týn na rok 2021 v předloženém
znění.
32) schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem jako
příjemcem a Městem Horšovský Týn jako
poskytovatelem ve věci poskytnutí dotace
ve výši 176.190 Kč za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2021.
33) schvaluje odpis promlčené pohledávky
ve výši 24.000 Kč za poskytnutí příspěvku
na opatření zvláštní pomůcky – rehabilitační
přístroj Motren (dvoukolo).
34) schvaluje odpis promlčené pohledávky
ve výši 96.400 Kč za poskytnutí příspěvku
na zakoupení motorového vozidla.
35) bere na vědomí informaci ve věci stížnosti občanů na provoz areálu motokrosu
v Horšovském Týně a vyjádření AMK Horšovský Týn ke stížnosti občanů.
36) ukládá RM jmenovat pracovní skupinu
pro řešení stížnosti týkající se motokrosového areálu složenou ze zástupců AMK, stěžovatelů a města. Zpráva z jednání této pracovní skupiny bude předložena do přístího
zasedání ZM.
37) ukládá RM iniciovat vyhotovení územní studie pro lokalitu ul. J. Cimrmana.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři
starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
MěÚ
Předpokládaný termín příštího jednání
Zastupitelstva města je 21. 6. 2021
od 17:00 hodin v sále MKZ H. Týn.
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KVĚTNOVÉ OSLAVY
PROBĚHLY V OMEZENÉM
ROZSAHU

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.

Ve středu 5. května se uskutečnil pietní
akt u příležitosti výročí 76 let od ukončení
2. světové války. Letos ale bohužel bez
účasti veřejnosti a slavnostních projevů.
K pamětní desce u radnice položili květiny
nejdříve zástupci města – starosta Ing. Josef
Holeček a místostarosta David Škopek. Se
vzpomínkou se přidala za americké velvyslanectví paní obchodní radová Christina
Sharkey, náměstek hejtmanky za Plzeňský
kraj Rudolf Špoták a senátor Ing. Vladislav
Vilímec. Poté se všichni odebrali do prostoru radnice, kde proběhlo přátelské přijetí hostů. Doufáme, že v příštím roce město
opět navštíví tradiční Convoy of Liberty a že
si i široká veřejnost bude moci připomenout
tuto významnou událost, která se zapsala do
paměti nás všech.
Za MKZ Horšovský Týn Kateřina Kreysová

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje je
15. června 2021.

SLOŽENKY OD ROKU 2018
JIŽ NEPOSÍLÁME
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů:
Poplatek pro rok 2021 je ve výši 588 Kč
na osobu a kalendářní rok.
Poplatek má splatnost do 30. 06. 2021 a složenky se rozesílat nebudou.
Informace k platbám místních poplatků lze
nalézt na webových stránkách:
www.horsovskytyn.cz – záložka Město –
platby místních poplatků
nebo záložka Úřad – Odbory MÚ informují – Odbor finanční a školství – Poplatek za
svoz komunálních odpadů.
Poplatky je možné uhradit již od ledna příslušného roku těmito způsoby:
1) hotově nebo platební kartou v pokladně
MěÚ Horšovský Týn, náměstí Republiky 52
- k identifikaci postačuje příjmení, jméno,
bydliště, popřípadě datum narození.
Pokladní hodiny Městského úřadu v Horšovském Týně:
pondělí a středa:
7:30 – 11:30 hod. a 12:00 – 16:30 hodin
úterý a čtvrtek 7:30 – 11:30 hodin
pátek – zavřeno
2) složenkou typu A, kterou získáte na pobočkách České pošty, s. p.
3) převodem na bankovní účet číslo
27-3284660257/0100 (Komerční banka,
a.s.). Konstantní symbol 0308.
Variabilní symbol má 10 míst a začíná
- pro trvalý pobyt (svoz KO): 480000....(zůstává stále stejný pro poplatníka nebo společného zástupce)
- pro rekreační objekt (svoz KO rekreační
objekt): 6300900...
Pro účely platby převodem nebo složenkou
je nutné uvedení variabilního symbolu, který přiděluje odbor finanční a školství MěÚ
(dále jen OFŠ). Přidělené variabilní symboly
jsou stále v platnosti. Neznáte-li svůj variabilní symbol pro platbu, zeptejte se osobně,
telefonicky (379 415 129), nebo prostřednictvím e-mailu j.matulkova@muht.cz pracovnice OFŠ MěÚ Horšovský Týn paní Jany
Matulkové.

SLOVO STAROSTY
KOUPALIŠTĚ HORŠOVSKÝ
TÝN – PLNÍME VOLEBNÍ SLIBY
Většina volebních stran chtěla občanům
Horšovského Týna dopřát možnost koupání v blízkosti města. Snaha o vybudování
koupacího zařízení tady už přetrvává několik let. Byly zde pokusy o vyčištění rybníka
Podhájí nebo výstavbu bazénu. Nebyl zde
ale jednotný názor, a tak si vedení města
nechalo zpracovat „Analýzu možností realizace plavecké vybavenosti v Horšovském
Týně“, kterou zpracoval Ing. arch. Bláha,
kterou pak i odprezentoval na veřejném semináři 2. 9. 2019 v sále MKZ.
Nejvhodnější  možností  se tak ukázalo vybudování venkovního městského koupaliště
v areálu bývalé ČOV. Výhodou je, že je zde
dostatek prostoru pro rozvoj dané vybavenosti. Lokalita se nachází v centru města
a je vybavena dopravní i technickou infrastrukturou. Takové koupaliště by také mělo
nízkou konkurenci, protože žádné podobné
se v okolí nenachází. Nevýhodou pak je,
stejně jako u Podhájí, že koupání je možné
pouze v letních měsících. Celoroční provoz
je pak největší výhodou krytého bazénu.
Postavit v centru Horšovského Týna bazén
krytý však není vhodné z důvodu silné konkurence (Domažlice, Kdyně), kde jsou bazény nové (výše uvedená analýza je uveřejněná
na webových stránkách města). Na nejbližším jednání zastupitelstva města konaného
dne 16. 9. 2019 pak bylo jednomyslně přijato usnesení ZM č. 07/2019 pod bodem 20,
kterým ukládá RM činit kroky k realizaci
venkovního koupaliště v prostoru bývalé
ČOV ve standardu městského koupaliště
s chemickou úpravou vody. Navrhované dispoziční řešení bude obsahovat i dostatečnou
rezervu plochy umožňující rozšíření plaveckého areálu v budoucnu. Rada tedy konala
a v současné době projekt čeká na vydání
stavebního povolení a zároveň se zpracovává
prováděcí dokumentace potřebná pro uskutečnění výběru zhotovitele. Na posledním
jednání zastupitelstva města dne 10. května
(ZM 17/4) letošního roku zastupitelé schválili Smlouvu o úvěru č. 99029096301 mezi
Komerční bankou, a.s. a městem Horšovský
Týn. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru ve výši 80.000.000 Kč na výstavbu koupaliště v Horšovském Týně. Úroková sazba
bude pevná ve výši 2,09 % z jistiny úvěru.
Jedná se o střednědobý investiční úvěr určený výhradně k výstavbě koupaliště, rozložený do 100 splátek. Město zaplatí na úrocích
cca 9 mil. Kč a v současné době nemá Horšovský Týn ani korunu úvěru. Tím chci říci,
že takovýto úvěr zvládneme financovat a nezastaví se další plánované akce. Odmítám
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rétoriku těch zastupitelů, kteří nyní nezvedli ruku pro tento způsob
financování a ani nesouhlasím s jejich strašením. Vzpomeňme si na
akci „Čistá Radbuza“, kdy město splácelo úvěr včetně úroků ve výši
cca 65 mil. Kč a nakonec jsme jej splatili i předčasně.
Myslím si, že si naše město takový rekreační areál zaslouží. Urbanistické řešení navazuje na okolní strukturu města, kdy při ulici
Vrchlického vymezuje i plochu pro smíšené obytné funkce. Přiložená vizualizace ukazuje, jak bude vypadat vstupní prostor, nalevo
provozní budova a napravo restaurace a parkoviště s výsadbou nových stromů. Využitím brownfieldu bývalé čistírny odpadních vod
formou výstavby venkovního plaveckého bazénu s vodními atrakcemi včetně adekvátního zázemí získá naše mládež a děti možnost
kvalitního volnočasového vyžití.
Ing. Josef Holeček
starosta města

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – VYHLÁŠENÍ
Vyhlášení výsledků fotografické soutěže na téma
Jaro v Horšovském Týně
Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili. Tentokrát se nám sešlo podstatně méně fotografií. Porota složená ze zástupců města
vybrala 5 nejzajímavějších fotografií. Tento výběr bude zveřejněn na facebookové stránce města, kde o té nejlepší bude moci
rozhodnout široká veřejnost. Hlasovat bude možné v termínu od
1. 6. do 10. 6. 2021. Vítězem se stane fotografie s největším počtem "lajků".

Lada Gabrielová

Ivana Ježková

Marek Jurgovský
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společenská rubrika
OSMDESÁTINY VÁCLAVA FIALY

Hana Ježková

knihovna
TIPY NA ČTENÍ

Hana – Alena Mornštajnová
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se
navzdory zákazu svých rodičů vypraví
k řece jezdit na ledových krách. Spadne
do vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tak, že na
rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství však pro Miru
znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně
a poodhalí pohnutou rodinnou historii,
jež nadále popluje s proudem jejího života jako ledová kra. Příběh,
vycházející ze skutečných událostí, popisuje Alena Mornštajnová
ve strhujícím tempu a se smyslem pro dramatičnost, až má čtenář
pocit, že sleduje napínavý film. Zůstává jen otázka, zda se kra
osudu nakonec přece jen rozpustí…

Tiché roky –
Alena Mornštajnová
Bohdana je uzavřená dívka, která žije
pouze s mrzutým otcem a dobrosrdečnou, ale poddajnou Bělou. Trápí ji napětí
v domě a také tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná
babička při poslední návštěvě v nemocnici oslovila „Blanko“?
Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka
Žáka, oddaného komunisty, který celý
svůj život zasvětil budování socialismu,
lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá
jako hvězda na rudém praporu. Jenže, jak se říká: Chcete-li Boha
rozesmát, řekněte mu o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku oba příběhy slijí do jednoho a ukáže se, že nic není takové,
jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být mělo.
Pokračování na další straně.

V květnu oslavil osmdesáté narozeniny pan Václav Fiala. Celý
jeho profesní i osobní život je spojen s Horšovským Týnem. Do
svého rodného města se vrátil po vystudování Pedagogické fakulty v Plzni počátkem šedesátých let jako učitel na tehdejší střední
všeobecně vzdělávací škole. S sebou si přivedl i svou manželku
Janu. Oba dva měli stejnou aprobaci: tělesná výchova-přírodopis.
Václav byl především výborným tělocvikářem. Mezi svými žáky
měl přirozenou autoritu nejen díky své vysoké atletické postavě
aktivního sportovce, ale především tím, že své svěřence dovedl
pro sport nadchnout. My, jeho žáci, rádi vzpomínáme, jak se během hodiny proměnil z navenek přísného učitele na kluka, který
se stal jedním z nás a s vervou s  námi hrál fotbal a ostatní míčové
hry.
V mládí byl výborným atletem a své zkušenosti uplatnil jako trenér a předseda atletického oddílu. Dovedl u dětí rozpoznat přirozený talent a pomáhal jim ho rozvíjet. Spolu s Janou vychovali
řadu rekordmanů v mládežnických kategoriích. Namátkou mohu
jmenovat Davida Marjána, Václava Radu, Irenu Viktorovou. Na
chodbě místní školy donedávna visela velká tabule se školními
rekordy. Absolutní většina z nich byla z doby, kdy vedl při škole
atletický oddíl. Pro dnešní děti jsou bohužel tyto výkony mnohdy
z říše snů. Horšovskotýnská škola také v té době nepřetržitě vyhrávala sportovní soutěže v rámci celého regionu. Největší Václavovou zásluhou však bylo, že svým osobním příkladem přitáhl
k celoživotnímu sportování řadu svých žáků. Patřím také mezi
ně.
Měl jsem tu čest poznat Václava Fialu nejen jako jeho žák, ale
později i jako kolega a spoluhráč. Václav byl oporou volejbalového mužstva Dynama Horšovský Týn. Byl nekompromisním smečařem, ale na kurtu také zábavným společníkem. Proslulé byly
jeho hlášky při vybírání soupeřových úderů: „Mám, asi.“ nebo:
„Tohle bych nezahrál ani já.“
Své pedagogické zkušenosti a organizační schopnosti uplatnil
Václav Fiala ve funkci zástupce ředitele na týnské škole a na
přelomu osmdesátých a devadesátých let jako okresní školní inspektor. Velkou výzvou se pro něho stalo jmenování ředitelem
v nově vzniklém odborném učilišti v Plzeňské ulici. V bývalé
Rudofského vile vybudoval prakticky na zelené louce materiálně,
odborně i personálně fungující pracoviště pro děti, kterým dříve
byla uzavřena cesta k vyššímu vzdělávání a tím i k lepšímu pracovnímu uplatnění. Díky jeho nasazení se pro odborné učiliště
vžil neoficiální název „Fialova škola“.
Ani po odchodu do důchodu Václav nezahálel. Pracoval především pro svou rodinu, ale našel si čas i pro práci v kulturní komisi
při Radě města Horšovský Týn. Pomáhal při pořádání řady výstav a autorsky se  podílel na publikaci Žili v Horšovském Týně.
I zde se projevoval jako příjemný a skromný společník, kterého si
ostatní váží a mají ho rádi.
Na závěr mi dovolte, abych jménem jeho žáků, kolegů a přátel
popřál Václavu Fialovi do dalších let hodně zdraví, štěstí, životní
svěžesti a rodinné pohody.
Luděk Thomayer

Pan Václav Fiala jako jeden z autorů při křtu publikace
Žili v Horšovském Týně 2 (uprostřed).

www.horsovskytyn.cz
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Máme na vybranou –
Edith Eva Eger
Kniha popisuje nejobtížnější životní období autorky (a zároveň hlavní hrdinky),
která si v jistém okamžiku uvědomila, že
více než okolnosti náš život ovlivňuje postoj k sobě samým.
Edith se představuje zpočátku jako lehce
naivní dívka z rodiny poměrně zámožného krejčího. Edith je nejmladší ze tří
dcer, a jak si dobře uvědomuje, pro svou
ráznou a cynickou matku je zklamáním.
Její nejstarší sestra je úžasná houslistka
a prostřední sestra oplývá půvabem. Edith je gymnastka a tanečnice, která sní o olympiádě. K té bohužel nikdy nedojde, protože
se píše rok 1944 a ona je deportována do Osvětimi. To, co zde
prožije, by vydalo na několik knih a vlastně i na několik životů.

Deník malého poseroutky –
Jeff Kinney
Když je vám tak jedenáct, může to být fakt
opruz. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože se najednou ocitl na víceletém
gymplu, kde malí poseroutkové, jako je on,
narážejí každý den na chodbách do kluků,
kteří jsou větší, silnější a holit by se mohli dvakrát denně. Tato kniha není jen tak
obyčejný deníček. Greg tenhle sešit dostal
od mámy. A to přesto, že deníky jsou přece jenom pro holky! Takže si nemyslete,
že to bude nějaké „milý deníčku“ tohle a „milý deníčku“ támhleto.
Navíc tohle vlastně není deník, to jsou ZÁPISKY. Greg si prostě zapisuje a čmárá obrázky ke všemu, co se kolem něj děje. Píše o svém
otravném starším bráchovi, o potrhlém kamarádu Rowleym, o každodenním boji o přežití ve škole, o jednom fakt děsivém domě hrůzy,
o kreslení komiksů pro školní časopis a taky o Sejru...

Harry Potter a Kámen mudrců
– Joanne Kathleen Rowling
Brýlatý chlapec s nachovou jizvou na
čele, připomínající blesk – to je Harry
Potter. Až do svých jedenáctých narozenin si o sobě tento hrdina myslel, že je
jen obyčejný chlapec. Pak ale dostal soví
poštou dopis, kterým byl zván ke studiu
na prestižní soukromé škole čar a kouzel
v Bradavicích, a jeho život se rázem změnil. Leccos se dozvídá o minulosti svých
zemřelých rodičů, získá pár dobrých kamarádů, naučí se mistrovsky hrát famfrpál a podstoupí souboj se
zloduchem Voldemortem…

NEJLEPŠÍ KNIHY ROKU 2020
Městská knihovna v Horšovském Týně v dubnu vyhlásila anketu
o Nejlepší knihy roku 2020. Naši čtenáři nám psali, které z knih,
přečtených v loňském roce, se jim nejvíce líbily. Podle Vašich tipů  
knihovnice sestavily žebříček patnácti nejlepších knih pro dospělé
a deseti nejlepších knih pro děti a mládež. Všechny knihy jsou k zapůjčení v knihovně. Přijďte si vybrat, těšíme se na Vás!
Vaše knihovnice

Nejlepší knihy roku 2020 pro dospělé
1. Hana – Alena Mornštajnová
2. Tiché roky – Alena Mornštajnová
3. Máme na vybranou – Edith Eva Eger
4. Šikmý kostel – Karin Lednická
5. Ostrov Entry – Peter May
6. Květiny pro Lauru – Táňa Keleová-Vasilková
7. Dům na samotě – Michaela Klevisová
8. Kořist – Paul Finch
9. Křišťálový klíč – Vlastimil Vondruška
10. Střepy – Michael Robotham
11. Sedm sester – Lucinda Riley
12. Muž z chatrče – Martin Goffa
13. Schovej mě v dešti – Jojo Moyes
14. Meč králů – Bernard Cornwell
15. Já, rytíř – František Niedl
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Sama doma –
Jacqueline Wilson
Lily není sama doma – ale chtěla by být.
Starat se o tři mladší sourozence je totiž
hodně velká zodpovědnost. Když máma
odjede na dovolenou se svým novým
přítelem a nechá Lily, šestiletá dvojčata
Bliss a Baxtera a malou Pixie doma samotné, je Lily rozhodnutá udržet rodinu
pohromadě a dokázat, že si umějí poradit
i bez dospělých. Pak ale začne hrozit, že
jejich tajemství bude odhaleno, a Lily si
uvědomí, že potřebují nějakou bezpečnější skrýš. A vezme všechny tři sourozence stanovat do parku. Je tam spousta místa na běhání, nemusejí uklízet byt a navíc je tam určitě nikdo nenajde…

Nejlepší knihy roku 2020 pro děti a mládež
1. Harry Potter a Kámen mudrců – Joanne Kathleen Rowling
2. Deník malého poseroutky – Jeff Kinney
3. Sama doma – Jacqueline Wilson
4. Teta to zase plete – Ivona Březinová
5. Kapřík Metlík – Jan Opatřil
6. Školní strašidlo – Zuzana Pospíšilová
7. Spolkla mě knihovna – Klára Smolíková
8. Kamínek – Michaela Fišarová
9. Psí záchranářky – Daphne Maple
10. Vilma běží o život – Naďa Pažoutová

PŮJČOVNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:00 - 12:00
Zavřeno
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

13:00 - 18:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 15:00

webové stránky: www.knihovnahorsovskytyn.webk.cz
Facebook: Městská knihovna Horšovský Týn
e-mail: knihovnaht@seznam.cz, knihovna@htyn.cz
telefon: 379 422 572, mobil: 731 614 064

červen 2021 1 číslo 6
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
2020/2021
Školní rok 2020/2021 byl ojedinělý, výjimečný a pro všechny
účastníky vzdělávání náročný.
Díky vládním nařízením vyhlášeným kvůli pandemii, jsme v roce
2020/2021 vzdělávali žáky převážně distančně. Tento způsob výuky je pro žáky a jejich učitele enormně náročný.
Ráda bych poděkovala všem rodičům, zákonným zástupcům a i žákům za podporu a pochopení. Všichni pedagogové ZUŠ byli svým
žákům kdykoliv k dispozici počas celých dlouhých týdnů, kdy distanční výuka probíhala. Velké poděkování patří také učitelům.
Protože byly všechny koncerty a akce pro veřejnost zrušeny, vydali
jsme alespoň DVD s online koncertem, který je ke zhlédnutí na
adrese: www.zushtyn.cz.
Byl nahrán taky online výchovný koncert pro MŠ a ZŠ. Jsou na
něm představeny hudební nástroje, které u nás vyučujeme, práce
žáků VO a LDO.
V tomto roce si ZUŠ Horšovský Týn připomíná 70 let od svého
vzniku. U příležitosti této významné události byl vydán Almanach
školy. Věříme, že Slavnostní koncert k 70. výročí založení školy
budeme moct uskutečnit co nejdřív a společně s vámi oslavíme kulatiny naší ZUŠ-ky.
S přáním hezkých letních dnů

ZŠ Adélka
Letní kempy (příměstské tábory) 2021
v ZŠ Adélce v Mašovicích
Zveme všechny školou povinné děti bez rozdílu věku (6 – 15 let), aby si s námi užily
prázdninové dny během letních kempů. Kempy jsou pořádané ve spolupráci s MŠMT a
proběhnou pod vedením pedagogů ve 4 turnusech. Každý bude s jiným zaměřením.
Kempy jsou zcela zdarma. Strava na celý den zajištěna (rovněž zdarma) - 2x
svačina, 1x oběd, pitný režim. Přihlásit se lze i na více kempů najednou. Přihláška je
závazná. Kapacita jednotlivých kempů je cca 15 dětí. Zařazování dětí bude probíhat podle
došlých přihlášek.
Program kempů – vždy pondělí až pátek od 08.00 do 16.00 hodin:
1. kemp - 12.07. – 16.07.2021
- téma: „Léto jako malované“
- program: výtvarné dílny - výroba vlastního papíru, barev, uhlů, různé techniky, vernisáž;
2. kemp – 19. 07. – 23. 07. 2021
- téma: „Schopným svištěm v kuchyni i v přírodě“
- program: naučíme se přežít v přírodě a budeme si užívat kouzlení v kuchyni
3. kemp – 02.08. – 06.08.2021
- téma: „Tajemný svět přírody“
- program: zkoumání a poznávání přírody, rukodělné dílny, ekologické hry a další;
4. kemp – 16.08. – 20.08.2021
- téma: „Edison na kole“
- program: cyklovýlety po domažlickém okrese, objevování zajímavostí ze světa techniky
a fungování světa vůbec;
Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách naší školy (www.skolaadelka.cz).
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail školy (skolaadelka@seznam.cz) nebo zašlete poštou
či doručte do schránky naší školy.
Bližší informace rádi sdělíme na tel. 732 942 871 nebo 721 764 507 či uvedeném mailu.
Na všechny se už teď těšíme. Tým ZŠ Adélky
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Alena Svobodová, ředitelka ZUŠ

Přijímací zkoušky do ZUŠ Horšovský
Týn se uskuteční za dodržení všech
hygienických opatření, která budou platná
v daném období.
Dne 15. 6. 2021  ve 13:00-18:00 hodin
- Literárně-dramatický obor
Dne 16. 6. 2021  ve 14:00-18:00 hodin - Hudební obor
Dne  19. 6. 2021  ve 14:00-17:00 hodin - Výtvarný obor

Školné pro školní rok 2021/2022
na Základní umělecké škole H. Týn

     
V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na
školní rok 2021/2022 takto:
   
Přípravné studium HO – 700,00 Kč/ pololetí
Individuální výuka Hudebního oboru – 1 100,00 Kč/ pololetí
Skupinová výuka Hudebního oboru – 700,00 Kč/ pololetí     
Literárně-dramatický obor – 700,00 Kč/ pololetí
Výtvarný obor – 800,00 Kč/ pololetí

Redakce zpravodaje přeje Základní
umělecké škole Horšovský Týn vše nejlepší
k sedmdesátému výročí
a vyjadřuje poděkování a obdiv všem
ředitelům a pedagogům této instituce.

KINO HORŠOVSKÝ TÝN
ČERVEN 2021
Prokopa Holého 128, tel.: 379 422 404. Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem představení.
Program ﬁlmových představení bude záviset na aktuálních protiepidemiologických opatření.
Sledujte www.mkzht.cz a sociální sítě MKZ Horšovský Týn.

Pá 4.
20:00
horor
VB

So 5.
20:00

romantický/
drama/komedie
CZ, SK

Pá 18. ŠARLATÁN

NAPĚTÍ

Je neprůbojná, a proto ji vrchní sestra přiřadí noční směnu.
A co hůř. Na noc je naplánována odstávka proudu. Zhasínají
světla, stíny se prodlužují a v přicházející tmě se probouzí
nepředstavitelné zlo. režie: Corinna Faith, hrají: Rose Williams,
Charlie Carrick, Robert Goodman
titulky / přístupný od 12 let / 93 minut / 120,- Kč

20:00

drama/
životopisný
CZ, IRL, PL, SK české znění / přístupný od 12 let / 118 minut / 120,- Kč

Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží
navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni.
režie: Rudolf Havlík, hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka
Vlasáková, Marek Taclík...

20:00

akční/krimi
dobrodružný
USA

české znění / přístupný od 12 let / 97 minut / 130,- Kč

TIP

Čt 10. ŽÁBY BEZ JAZYKA
18:00
drama
CZ, SK

Film rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jedné
rodině, v průběhu jednoho dne.
režie: Mira Fornay
hrají: Jaroslav Plesl, Regina Rázlová, Petra Fornayová...
české znění / přístupný od 15 let / 116 minut / 120,- Kč

horor/
thriller
USA

komedie/
drama
CZ

TIP

Pokračování stejnojmenného ﬁlmu z roku 2018, které sleduje
rodinu, jež je nucena přežít v postapokalyptickém světě obývaném
slepými příšerami. režie: John Krasinski
hrají: Emily Blunt, Cillian Murphy, Noah Jupe, Millicent
Simmonds...

titulky / přístupný od 12 let / 97 minut / 130,- Kč

18:00

akční/krimi
dobrodružný
USA

Dominic Toretto má už zase trable s rodinou, tentokrát ale úplně
jiné, než byste asi čekali.
režie: Justin Lin, hrají: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson,
Jordana Brewster
české znění / přístupný od 12 let / 145 minut / 130,- Kč

české znění / přístupný / 83 minut / 120,- Kč

PRO DĚTI

Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande,
které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno.
režie: Simon Verhoeven, hrají: Elyas M‘Barek, Frederick
Lau, Palina Rojinski, Leon Ullrich, Caro Cult, Nikola Kastner...

české znění / přístupný od 12 let / 111 minut / 120,- Kč

Pá 25. MATKY
20:00
komedie
CZ

komedie
USA

Mohl by to být ﬁlm o ženách v nejlepších letech, které jsou
elegantní, sebevědomé a užívají si života. Čtyři celoživotní
kamarádky takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti,
případně jsou těhotné. režie: Vojtěch Moravec, hrají: Hana
Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková...

české znění / přístupný od 12 let / 95 minut / 130,- Kč

TIP

Filmový producent chce během natáčení zabít svou největší
hereckou hvězdu, aby získal tučný balík z pojistky a zaplatil
svůj dluh u maﬁe. Jenže věčně opilý herec jakoby měl devět
životů... režie: George Gallo, hrají: Robert De Niro, Morgan
Freeman, Emile Hirsch, Tommy Lee Jones...

titulky / přístupný od 12 let / 104 minut / 120,- Kč

TIP

Ne 27. ČERVENÝ STŘEVÍČEK

Co dělá člověka člověkem? Středoškolský učitel hudební výchovy
dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden
chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před,
což je fantastické místo. režie: Pete Docter, Kemp Powers

Čt 17. RYCHLE A ZBĚSILE 9

komedie
DE

20:00

české znění / přístupný od 12 let / 100 minut / 120,- Kč

animovaný/
komedie/hudební
USA
české znění / přístupný / 100 minut / 120,- Kč

animovaný/
komedie
Rusko

Rodinné animované dobrodružství, kde bojácný a stydlivý
delfín Delphy objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta dokáže
každou rybu proměnit v to, čím by chtěla být…
režie: Vasilij Rovenskij

So 26. PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY

Klára Issová, Boleslav Polívka a Ondřej Malý v poetické
tragikomedii o životě na vsi, kde dojde místo na hřbitově.
režie: Pavel Göbl, hrají: Klára Issová, Ondřej Malý, Boleslav
Polívka, Pavel Řezníček, Hana Vagnerová ...

Ne 13. DUŠE
15:00

15:00

18:00

So 12. TICHÝ SPOLEČNÍK
20:00

české znění / přístupný od 12 let / 145 minut / 130,- Kč

Čt 24. NIGHTLIFE: NA TAHU

Pá 11. TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
20:00

Dominic Toretto má už zase trable s rodinou, tentokrát ale úplně
jiné, než byste asi čekali.
režie: Justin Lin, hrají: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson,
Jordana Brewster

Ne 20. MOŘE KOUZEL

Co dělá člověka člověkem? Středoškolský učitel hudební výchovy
dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden
chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před,
což je fantastické místo. režie: Pete Docter, Kemp Powers

animovaný/
komedie/hudební
USA
české znění / přístupný / 100 minut / 120,- Kč

TIP

So 19. RYCHLE A ZBĚSILE 9

BÁBOVKY

Ne 6. DUŠE
15:00

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného
léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí.
režie: Agnieszka Holland
hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná,
Martin Myšička, Miroslav Hanuš...

TIP

15:00

A 7 STATEČNÝCH

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků,

animovaný/
které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden
komedie/rodinný háček! režie: Sung-ho Hong
PRO DĚTI
Jižní Korea
české znění / přístupný / 92 minut / 120,- Kč

Online prodej vstupenek na www.kinohorsovskytyn.cz

pozvánky
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STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK
HORŠOVSKÝ TÝN

MAP II
ZAPOJTE SE DO TVORBY STRATEGICKÝCH
DOKUMENTŮ PRO ŠKOLSTVÍ
Na Domažlicku a Horšovskotýnsku pokračuje Místní akční skupina Český les, z. s. v tvorbě obsáhlého dokumentu „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II“. Na dokumentu aktivně spolupracuje
všech padesát základních a mateřských škol v území. Jeho první, analytickou část, naleznete na webových stránkách projektu:
http://map.masceskyles.cz/map-ii/vystupy-projektu/. Na stejném
místě je připravena ke konzultaci a připomínkám široké veřejnosti
vize vzdělávací politiky v území a vymezené priority, kterým se
chceme v následujících letech věnovat.
Připomínky k dokumentům posílejte do 20. června 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo sdělte osobně v kanceláři
MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí
75.
Za spolupráci děkuje realizační tým MAP II.

Pokud aktuální situace rozvolňování protiepidemických opatření
umožní avizované otevření památek, otevře své brány od 1. června
i Státní hrad a zámek Horšovský Týn.
Návštěvníky zve na speciální prohlídkové trasy HRADOZÁMEK
a KUCHYNĚ - Z TAJŮ DEPOZITÁŘE.
Prohlídky se uskuteční za dodržení všech platných hygienických
pravidel. Omezení se bude týkat například počtu návštěvníků ve
skupině. Dále platí zákaz vstupu do malých místností, ale návštěvníkům bude umožněno nahlédnout do jejich interiéru.
K získání aktuálních informací sledujte webové stránky zámku
https://www.zamek-horsovskytyn.cz a sociální sítě.

INFORMAČNÍ CENTRUM OTEVŘENO
Informační centrum, které bylo od konce loňského roku uzavřeno,
je nyní pro Vás opět otevřené, a to nejen v týdnu, ale i o víkendu.
Těšit se můžete na typické dárkové i upomínkové předměty z Horšovského Týna, oblíbené cyklistické textilní doplňky nebo náramky
z minerálů, přizpůsobené Vašemu znamení zvěrokruhu.
K dispozici jsme Vám v pracovní dny od 8 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 17 hodin na adrese 5. května 50, H. Týn, případně
na tel. 379 415 151 nebo na emailu info@mkzht.cz.
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anenská pouť

červen 2021 1 číslo 6

PO VÍCE NEŽ SEDMI MĚSÍCÍCH SE
OTEVÍRAJÍ VEŘEJNOSTI KINA
Od začátku června začíná program i v kině Horšovský Týn. Dlouhou pauzu jsme využili k nutným revizím, ale také k náročnějším opravám, kterým běžný provoz brání. Renovovalo se, malovalo a uklízelo. Na čistění
vysokého stropu v sále bylo zapotřebí pozvat i horolezce. Velkou proměnou prošlo sociální zařízení, které jistě poskytne návštěvníkům veškerý
komfort. Díky podpoře vedení města se navíc zvýší kapacita toalet, která
při větší návštěvnosti představení tolik chyběla. Údržbou prošlo i technické a promítací zařízení.
Červnový program láká na reprízy úspěšných českých filmů Bábovky
a Šarlatán, ale i na dlouho odkládané premiéry filmů Matky nebo Žáby
bez jazyka. Slibované uvedení do kin má i očekávané pokračování série
Rychle a zběsile 9 a komedie Nightlife: Na tahu. Děti si jistě nenechají ujít
rodinné animované pohádky Duše či Moře kouzel.
Kvůli nejisté situaci v rozvolňování opatření posunují distributoři některé
plánované premiéry. Pohádka Králíček Petr bere do zaječích bude nasazena v kinech od 1. 7., rodinný český film Gump – Pes, který naučil lidi žít,
bude mít premiéru 22.7., nový film Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka
a Karel můžete v kinech vidět od 29. 7. Fanoušci Karla Gotta si na dokumentární film Olgy Malířové Špátové musí počkat až na podzim letošního
roku.
Na filmové hity se můžete těšit i v rámci Anenské poutě ve dnech 24. - 25.
července.
Leona Císlerová, MKZ Horšovský Týn

Duše – 6. a 13. 6. 2021

Matky – 25. 6. 2021

informační centrum

ANENSKÁ POUŤ
Letošní ročník městských slavností proběhne v omezeném režimu, jak prostorem, tak rozsahem. Důvodem je nejen v tuto
chvíli nejistá situace ohledně pandemie, ale také dopravní omezení v důsledku uzavření mostu v ulici J. Littrowa.
V dolní části náměstí se uskuteční tradiční historický jarmark,
v prostranství za kinem budou jako obvykle pouťové atrakce.
Zásadní změna bude v umístění hudební scény, která je plánována v sadech P. Bezruče. Hudební program nabídne umělce
různých žánrů, jak je opět naším dramaturgickým záměrem.
V rámci doprovodného programu se připravuje chovatelská
výstava v areálu místní organizace, střelecká soutěž, filmová
představení či výstava maleb v sále MKZ. Na hudební produkce k tanci i poslechu pozvou jistě i místní restaurace a kavárna.
Pevně věříme, že si návštěvníci Anenskou pouť opět užijí.
Jménem pořadatelů Leona Císlerová,
ředitelka MKZ Horšovský Týn

NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI
SLAVNOSTÍ MĚSTA A ANENSKÉ
POUTI 2021
Vážení zástupci firem, podnikatelé,
v letošním roce máte i přes plánovaný omezený režim Anenské
poutě opět možnost prezentace firmy na pódiu, kde se odehrává
hlavní část kulturního programu. Na náklady pořadatelů budou
zhotoveny bannery s názvy všech sponzorů a partnerů akce
a budou umístěny na postranních rampách pódia. Umístění
a velikost loga bude záviset na výši příspěvku.
Součástí reklamy bude rovněž zajištění prezentace banneru
v kinosále před každým filmovým promítáním po dobu konání
slavností.
Pokud Vás naše nabídka zaujala a máte o ni zájem, kontaktujte
nás nejpozději do 30. června 2021. Do téhož termínu je nutné
dodat podklady pro grafické zpracování.
Těšíme se na spolupráci a na Vaše kladné reakce.
Kontakt: Městské kulturní zařízení Horšovský Týn,
Leona Císlerová, nám. Republiky 105, tel. 776 801 593.

ČESKÝ LES S MOBILEM V KAPSE 2021
Mnoho lidí v letošním roce tráví hodně času v přírodě a poznává krásy
svého kraje. Totéž můžete zažít, pokud se zapojíte do turistické hry „Český
les s mobilem v kapse“, kterou pořádá Svazek Domažlicko ve spolupráci
s informačními centry. V tomto roce jsme pro Vás vybrali téma – Jak voní
Český les, se zaměřením na stromy a dřeviny.
V této lokalitě je velké množství vzrostlých stromů, zajímavých svým
stářím, vzrůstem nebo okamžikem, ke kterému se váží. Jedním z těchto
unikátů je javor klen pod zámkem v parku v Horšovském Týně. Strom je
chráněný od roku 2003 a jeho stáří se odhaduje přibližně na 220 let. Vítá
každého návštěvníka u vchodu do zámeckého parku a je nepřehlédnutelný
svou výškou a mohutnou korunou. Do soutěže je zařazeno mnoho zajímavých míst a dřevin a určitě v jejím průběhu objevíte další malebná místečka, která jste doposud přehlíželi. Pokud při hře nasbíráte určitý počet
kódů, které jsou umístěné u každého vybraného objektu, pak na Vás čeká
v  infocentrech malá odměna.
Hra je plánována až do konce října a my Vám při jejím absolvování přejeme mnoho úspěchů.
Za MKZ Horšovský Týn Naďa Hesounová
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POZVÁNKA NA KŘEST PUBLIKACE 25 LET
RESTAURÁTORSKÉ A KONZERVÁTORSKÉ
DÍLNY V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
V letošním roce slaví restaurátorská a konzervátorská dílna Státního
okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně čtvrtstoletí svého trvání. Její vznik v roce 1996 podnítila ta skutečnost, že nezanedbatelná část archiválií se nacházela (obdobně jako v jiných archivech) v nepříliš dobrém fyzickém stavu, znepokojivý stav vykazovala
zejména velmi cenná stará registratura města Domažlice. Plísněmi
napadené a postupně degradované okraje, či dokonce až třetiny těchto písemností z fondu Archiv města Domažlice svědčily o někdejším
nevhodném uložení, pravděpodobně v blízkosti vlhké zdi. Poškození
archiválií značně omezilo čitelnost tohoto materiálu. Preventivní péči,
ošetření a pomoc degradovanému materiálu nejen z prostředí domažlického magistrátu, ale veškerým archiváliím uloženým ve zdejším
okresním archivu, měla zajistit právě budovaná konzervátorská a restaurátorská dílna.
O její vybudování se zasloužila především tehdejší ředitelka Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně PhDr.
Věra Steinbachová, jíž se dostalo podpory vedoucího kanceláře přednosty Okresního úřadu v Domažlicích a jejího předchůdce ve funkci
ředitele okresního archivu PhDr. Petra Mužíka. Myšlenka začala být
uskutečňována v roce 1995 a jak už se tak někdy stávalo, finanční prostředky k vybudování pracoviště se našly v posledních týdnech kalendářního roku. Na samém sklonku roku 1995 se podařilo provést
stavební úpravy podkrovních prostor archivní budovy, kde sádrokartonovou vestavbou vzniklo celkem pět místností o celkové výměře 80
m2. Dílna byla v březnu 1996 otevřena a hledal se první zaměstnanec,
po němž se požadovalo chemicko-technologické vzdělání. Tím se stala
Ing. Jana Kochová. Měsíc poté nastoupila Jiřina Vasiová a na podzim
téhož roku rozšířila kolektiv Petra Vránová.
V roce 1998 vystřídala v konzervátorské a restaurátorské dílně Ing.
Kochovou Ing. Lucie Šimková. Dnes ve zdejší dílně pracují ještě Mgr.
Jana Řičicová (v současné době na rodičovské dovolené) a BcA. Monika Pechová.
Konzervační program nově vybudované dílny se prvotně specializoval na ošetřování ručního papíru. V současné době vybavení pracoviště umožňuje aplikaci všech nejčastěji používaných technik určených
k ošetření ručního papíru: lepení, studené laminace a dolévání papírovinou. Vývoj v aplikacích jednotlivých metod směřuje jednoznačně
k tomu, aby zůstala zachována autenticita archiválie a nebyla snížena
její informační hodnota.
Stěžejní množství archiválií uložených v archivech tvoří písemnosti
napsané a natištěné na novodobém papíře. Tato materie, obzvláště tzv.
průklepových papírů z doby nedávno minulé, patří ke značně ohroženým. Konzervaci tohoto poškozeného materiálu umožňuje metoda jednostranné nebo oboustranné tepelné laminace pomocí laminovacího
stroje. Velmi křehký materiál, avšak mnohdy s unikátními záznamy,
představuje pauzovací papír. Jeho případná poškození vyžadují specifický přístup restaurátora, ten si zdejší restaurátorky osvojily díky
konzultaci v pražské konzervátorské dílně Archivu bezpečnostních
složek. Za čtvrtstoletí činnosti zdejší restaurátorské a konzervátorské
dílny jí prošly desetitisíce listů aktového materiálu a listů a dvojlistů
z rozvázaných knižních vazeb, stovky pergamenových listin a pečetí a stovky knih. Zcela průlomové bylo restaurování kovových typářů. V poslední době se požadavky okresních archivů soustředily na
konzervaci map a velkých plánů (především v souvislosti s jejich digitalizací), což kladlo značné nároky na rozplánování a sladění práce jednotlivých konzervátorek s ohledem na nedostatek místa na péči
o takové rozměrné archiválie.
Vzhledem k tomu, že zdejší archiv je součástí Státního oblastního archivu v Plzni, restaurátorky věnují svoji péči archiváliím uloženým
nejen v horšovskotýnském archivu, ale rovněž archiváliím přiváženým
z archivů Plzeňského a Karlovarského kraje. V období, kdy byl zřizovatelem Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšov-
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ském Týně Okresní úřad Domažlice, zdejší restaurátorská
a konzervátorská dílna ošetřovala i degradovaný materiál
pocházející z archivů mimo západočeskou oblast (např. ze
SOkA Příbram či ze SOkA Mladá Boleslav) a služeb pracoviště mohly za úplatu využít i soukromé osoby.
Široké veřejnosti bývá práce konzervátorské a restaurátorské
dílny představována v rámci dnů otevřených dveří v archivu,
vždy kolem 9. června.
K 25 letům činnosti horšovskotýnské restaurátorské
a konzervátorské dílny právě vyšla publikace
ARCHIV JAKO KLENOTNICE MINULOSTI:
25 LET RESTAUROVÁNÍ V HORŠOVSKOTÝNSKÉM ARCHIVU.
Srdečně zveme na její křest, který se uskuteční v úterý
15. června 2021 od 17 hodin na zahradě archivu, nám.
Republiky 10, Horšovský Týn. V rámci křtu bude
publikace prodávána za zvýhodněnou cenu.
Mgr. Radka Kinkorová

Tlapky v naději

červen 2021 1 číslo 6
Útulek pro psy Tlapky v naději
Horšovský Týn

Útulek pro psy Tlapky v naději
Horšovský Týn

vyhlašuje

pořádá

Sbírku
na Charitativní bazárek
na podporu opuštěných
pejsků
Darovat můžete oblečení, knihy, hračky, domácí a kuchyňské
potřeby, chovatelské potřeby, kosmetiku, bižuterii, elektroniku,
boty, doplňky (např. kabelky), bytové doplňky. Prostě vše, co je
vám líto vyhodit.
Můžete darovat věci použité nebo nové. Prosíme, aby byly
neponičené.

Věci můžete přinést po telefonické domluvě
(tel. 602 723 120) do útulku v Cihlářské ulici v
Horšovském Týně, nebo do Městské knihovny v
Horšovském Týně a to do 17. 6. 2021.
Darované věci budou nabízeny k prodeji na Charitativním
bazárku, který proběhne v polovině měsíce června 2021. Výtěžek
z prodeje bude použit na chod útulku a na péči o psy umístěné v
tomto útulku.

CHARITATIVNÍ
BAZÁREK
na podporu opuštěných pejsků
kdy:

- v sobotu a neděli 19. a 20. června 2021
od 9,30 do 13 hodin
- v pondělí a úterý 21. a 22. června 2021
od 11 do 16 hodin

kde:
Hotel Šumava, náměstí Republiky 11, Horšovský Týn
pořádá: spolek Tlapky v naději, z.s.
K prodeji bude oblečení, knihy, hračky,
domácí a kuchyňské potřeby,
chovatelské potřeby, kosmetika,
bižuterie, boty, kabelky, bytové doplňky
a mnoho dalšího…
Výtěžek z akce bude použit na chod útulku v Horšovském
Týně a na péči o psy umístěné v tomto útulku.

Myška Lola z. s.
STEZKA, PŘÍRODA, ÚKLID A LES
S MYŠKOU LOLOU
Všichni si určitě uvědomujeme, že příroda je pro nás cenný dar. Je
velmi důležité o ni pečovat a pomáhat jí. Především proto, aby nám
i nadále poskytovala své bohatství a nekonečnou krásu.
Toto poselství bychom rádi předali i dalším budoucím generacím.
Z tohoto důvodu se RC Myška Lola z.s. ve spolupráci s panem Ing.
Petrem Svatošem rozhodlo uspořádat akci Sázení stromů s Myškou Lolou. Pan Ing. Svatoš zajistil sazenice bukových stromů a společně jsme
vysadili novou lesní školku. Této akce se zúčastnilo několik rodin, které navštěvují různé aktivity v RC Myška Lola. Čas, který jsme společně
strávili, byl pro nás všechny velmi prospěšný a obohacující. Rádi bychom poděkovali panu Svatošovi a všem, kteří se této akce zúčastnili.
Možnost pomoci naší přírodě jsme chtěli poskytnout i veřejnosti. A tak
RC Myška Lola z.s. se spolkem Tlapky
v naději z.s uspořádali akci Ukliďme
Horšovský Týn.
Zúčastnit se mohl každý, komu není lhostejné, jak se někteří z nás dokážou nezodpovědně chovat k přírodě.  
Cílem této akce bylo společně uklidit
naše okolí. Každý, kdo se zapojil do úklidu, si mohl vyzvednout na určeném místě pytel na odpadky a tematickou placku
na památku. O svoz odpadu se postaralo
město Horšovský Týn.
Souběžně s úklidem probíhala i naučná
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Myška Lola z. s.
stezka v zámeckém parku pro děti. Ty se mohly dozvědět o různých druzích recyklačních nádob, a jak by se měl správně třídit odpad. Byly pro ně
připraveny i otázky z přírody.
Děkujeme panu Bc. Janu Rosendorfskému a Ing. Richardu Kolekovi za
poskytnutí prostor pro stezku.
Největší díky patří vám, kteří jste se do této akce zapojili, a všem výdejním
místům po celém Horšovském Týně.
Velice si toho ceníme. Rodinné centrum myška Lola z.s. pomáhá přírodě.
V rodinném centru se však i slavilo. Nejenom díky znovuotevření všech
kurzů, ale také proto, že naše ředitelka paní Vladislava Taubenhanslová
slavila narozeniny.
Nezapomeňte, že Rodinné centrum Myška Lola pořádá o prázdninách
příměstské tábory. Přihlásit se můžete na webových stránkách RC Myška
Lola.
Na všechny přihlášené se moc těšíme
V. Taubenhanslová a J. Herianová
RC Myška Lola z.s.

Člověk v tísni v Plzeňském kraji
pomáhá i obětem trestných činů
Služba pomoci obětem trestných činů, kterou poskytuje Člověk
v tísni v Plzeňském kraji, může mít různou podobu. Obrátit se na
nás může kdokoli, kdo se cítí být obětí, a to z celého Plzeňského
kraje. Základem naší služby je poskytování právních informací. Jsme
připraveni pomoci s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu
škody, sepsáním odvolání, doprovodit Vás k soudu či na Policii. Třeba
jako jsme pomohli v následujících případech.

Ženě, oběti domácího násilí ze strany partnera, jsme pomohli podat
trestní oznámení. Doprovodili jsme ji jako „důvěrník“ k podání
vysvětlení a požádali jsme o ustanovení zmocněnce z řad advokátů.
Tudíž v průběhu celého řízení je řádně zastoupena. Následně jsme jí
zprostředkovali psychologickou pomoc.
Oběti násilného napadení jsme poskytli asistenci v průběhu řízení
i doprovod k jednání. Pomohli jsme jí uplatnit nárok na náhradu
škody a také jsme jí asistovali v podání žádosti o peněžitou pomoc
oběti, kterou může za určitých okolností poskytnout stát. Vzhledem
k nutnosti účasti u soudního jednání bylo požádáno o oddělený výslech
oběti tak, aby nedošlo k setkání s útočníkem. I v odvolacím řízení jsme
oběti nadále asistovali v psychicky náročném procesu.
Obrátila se na nás žena, kterou podvedl partner. Pod záminkou, že je
nemocný a potřebuje podstoupit placenou operaci, z ní vylákal peníze.
Poté se na dva týdny odmlčel a po údajném návratu z nemocnice se od
ní bez vysvětlení odstěhoval. Žena nabyla pochybností a skutečnosti si
telefonicky ověřila v nemocnici, kde zjistila, že ani údajného doktora
ani jejího partnera neznají a placené zákroky neposkytují. Pomohli
jsme jí napsat a podat trestní oznámení a čin byl nakonec kvalifikován
jako podvod a proti pachateli zahájeno trestní stíhání. Paní jsme
pomohli uplatnit její nárok na náhradu škody a jsme jí dále nápomocni
v probíhajícím trestním řízení.
Oslovil nás muž, kterému cizí osoba nabídla pomoc s vyřešením
jeho dluhů tak, aby nepřišel o svou nemovitost. Díky tomu, že přišel
dostatečně včas, pomohli jsme mu od smluv, které pro něj byly natolik
nevýhodné, že by v důsledku znamenaly ztrátu nemovitosti, odstoupit.
Právě tyto společnosti, jež nabízejí vlastníkům nemovitostí v exekuci
pomoc s vyplacením exekucí či půjčky, se v poslední době stále množí
a lidé musí být obezřetní.
V případě, že jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých stali také obětí
trestného činu, neváhejte se obrátit na naši kolegyni Radku Liškovou
– radka.liskova@clovekvtisni.cz, 602 250 210. Služba je poskytována
ZDARMA .
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn
CENTRUM JANA SE STĚHUJE
DO HORŠOVSKÉHO TÝNA!
Centrum JANA se po 24 letech stěhuje
z Domažlic. Do 30.06.2021 nás najdete na původní adrese
U Nemocnice 148, Domažlice, vchod B, 3. patro.
Od 01.07.2021 nás zastihnete na nové adrese v areálu
zdravotnického střediska Dobrovského 253, Horšovský Týn.

Milí klienti, buďte bez obav, nic se pro Vás nemění. Naše služby
budeme i nadále poskytovat ve stejném rozsahu v lokalitách, na
které jste zvyklí. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na
tel. 724 027 951.
Web: https://www.centrumjana.cz/
FB: Jana Terén
Centrum JANA
k Jsme nízkoprahová sociální

služba pro osoby pracující v prostituci a uživatele
návykových látek.
Klientům nabízíme bezplatně materiál sloužící k minimalizaci zdravotních rizik.
V oblasti prostituce to jsou mj. kondomy a u konzumentů návykových látek
měníme infekční injekční materiál za čistý.
Tím, že podpoříme zdraví jednotlivce, ovlivníme i zdraví veřejné.

řádková inzerce:
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

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

inzerce
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INZERUJTE
VE ZPRAVODAJI MĚSTA

NATURA

Své inzeráty a požadavky
na velikost zveřejněného inzerátu
můžete zasílat na email
zpravodaj@mkzht.cz vždy
do uzávěrky dalšího vydání,
která je 15. den v měsíci.
Ceník a pravidla vydávání příspěvků
naleznete na www.mkzht.cz v sekci
Zpravodaj.

zdravá výživa, dětský sortiment
kosmetika, vitamíny, čaje, bylinky
zelená lékárna
Dr.E.Beneše 94, Horšovský Týn
Pondělí - Pátek 8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Sobota: 8:30 - 11:00

Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás zve na:

JUBILEJNÍ (a poslední) CHARITATIVNÍ BAZAR

KDE:

Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH

KDY: PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ

02.07. 2021 OD 9 – 18 HOD.
03.07. 2021 OD 9 – 18 HOD.
04.07. 2021 OD 9 – 18 HOD.
05.07. 2021 OD 9 – 15 HOD.

Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, bytový textil, hračky,
domácí potřeby, bytové doplňky aj.
Bazar proběhne podle aktuálních epidemiologických nařízení.

V roce 1993 byla založena společnost Arimex Trade s. r. o.
Předmětem podnikání společnosti je nákup a prodej zemědělské
rostlinné výroby a vedlejších produktů při jejich průmyslovém zpracování.

Do našeho kolektivu na posklizňovou linku v Poběžovicích hledáme

OBSLUHU POSKLIZŇOVÉ LINKY / ÚDRŽBÁŘE /
ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA
Náplň práce:

-

zajištění naskladnění a vyskladnění zboží
zpracování a kompletace dokumentů
zpracování laboratorních rozborů
vedení skladové a provozní evidence
archivace dokumentů

Požadujeme:
- dokončené vzdělání SŠ/SOU
- manuální zručnost
- zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, flexibilita
- znalost PC – uživatelsky
- ochota pracovat
- trestní bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
- Nadstandardní nástupní plat

- náborový příspěvek 20.000,-Kč po odpracování 5ti měsíců v pracovním poměru
- odměny nad rámec platu, firemní benefity, práci ve stabilní a spolehlivé společnosti

Hlaste se na tbauerova@arimex.sk, Tereza Bauerová – tel. 724 268 976

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)

červen 2021 1 číslo 6

inzerce

ANGLIČTINA
– online výuka
(Skype apod.)
tel. 724 015 347
www.anglickyjazyk.net

Mariina lékárna s. r. o.
Prodejna obuvi
Tel.: 602 616 083

NOVĚ NÁS TAKÉ NAJDETE NA WEBU
www.mariinabotarna.cz

www.horsovskytyn.cz
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VODA TOPENÍ



▪ VÝKUP A PRODEJ

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

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

KVsrot_inzerce_88x61mm_NOVA.indd 1
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PŘIJMEME
Strojníka – obsluha a údržba balicích linek
Mzda – až 30.000 Kč, benefity – příspěvek na dopravu, stravovací paušál, 5 týdnů dovolená
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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