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TIP MĚSÍCE
Zveme Vás na jarní vycházku s výkladem po zaniklých
mlýnech a hospodářských objektech v Horšovském Týně.
Více na str. 14

Jarní počasí láká nejen k procházkám, ale i k výletům za poznáním. Přírodní scenérie, které nabízí rozkvetlé stromy najdeme nejen v našem zámeckém parku, ale například také
v okolí. Nevšedním zážitkem bude jistě návštěva sakurové aleje v nedalekých Chudenicích. Další tipy na
výlety najdete na str. 12 a 13.
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 17. 03. a 31. 03. 2021
Projednala:
● nabídku Ing. Tanczošové, IČO 03861082
na vypracování projektové dokumentace
pro společné povolení stavby DÚR a DSP na
akci ,,Obnova bývalého rybníčka v rokli pod
motokrosovým areálem“ za cenu 219.000 Kč
+ DPH v platné výši. RM schvaluje cenovou
nabídku na vypracování projektové dokumentace pro akci ,,Obnova bývalého rybníčka v rokli pod motokrosovým areálem“ dle
nabídky Ing. Tanczošové, IČO 03861082 za
cenu 219.000 Kč + DPH v platné výši. RM
ukládá zajistit geodetické zaměření na akci
,,Obnova bývalého rybníčka v rokli pod motokrosovým areálem“. Tato akce je v souladu se závěry Studie povodňových nebezpečí
Města Horšovský Týn vypracované společností VODOPLAN s.r.o.;
● nabídku účasti města Horšovský Týn
v projektu Zdravotní klaun. RM neschvaluje účast města Horšovský Týn v tomto projektu;
● informaci starosty o dostupnosti lékařské péče v Horšovském Týně a o uvolnění prostor po PČR v ul. Dobrovského 253,
Horšovský Týn. RM ukládá KS zveřejnit
pobídku na obsazení praktického lékaře pro
děti a dorost a dále možnost obsazení pozice
praktického lékaře pro dospělé;
● nabídky na stavební práce na akci „Oprava severní části hradby městského opevnění
v městě Horšovský Týn“. RM vybrala jako
nejvýhodnější nabídku firmy Václav Pivoňka, Plzeňská 99, 346 01 Horšovský Týn,
IČO 10056408 za cenu 1.544.928,35 Kč bez
DPH. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo
mezi městem Horšovský Týn a firmou
Václav Pivoňka, IČO 10056408. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;
● nabídku na zpracování PD pro realizaci další etapy Obytné zóny Lidická: „Horšovský Týn, Žitná – Obytná zóna“ od společnosti GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova
1059/2, 301 00 Plzeň, IČ 40527514 za celkovou nabídkovou cenu 380.000 Kč bez DPH.
RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo
mezi městem Horšovský Týn a firmou
GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova 1059/2,
301 00 Plzeň, IČ 40527514. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v RO č. 2;
● nabídku na zpracování studie dopravního řešení části Malého předměstí „Hor-

šovský Týn – Sídliště (Dopravní řešení)“ od
společnosti GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova
1059/2, 301 00 Plzeň IČ 40527514 za celkovou nabídkovou cenu 175.000 Kč bez DPH.
RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou. RM schvaluje návrh smlouvy o dílo
mezi městem Horšovský Týn a firmou
GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova 1059/2,
301 00 Plzeň IČ 40527514. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v RO č. 2;
● sdělení společnosti ČEZ o ukončení
vylepování papírových oznámení o odstávkách. Obce budou informovány prostřednictvím datových schránek. ČEZ dále nabízí
vložení tzv. banneru k plánovaným odstávkám elektřiny přímo na internetové stránky
města. Návštěvníkům se pak automatizovaně zobrazují aktuální upozornění na nejbližší plánované odstávky elektřiny v katastru
města. Služba je poskytována zdarma. RM
souhlasí s umístěním banneru k plánovaným odstávkám elektřiny na webu města;
● žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2290 v k. ú.
Horšovský Týn o výměře 3 m². RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu pozemku. Doba nájmu bude prodloužena do
31. 12. 2025. RM po projednání schvaluje
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
pozemku. RM pověřuje starostu podpisem
tohoto Dodatku č. 1;
● informaci odboru MIM o předložení
návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem
– pozemek   parc. č. 2459/1, k. ú. Horšov
z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným
majetkem – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města.
RM postupuje tento materiál do jednání ZM
s doporučením schválit předložený návrh
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
parc. č. 2459/1, k. ú. Horšov a ukládá odboru MIM připravit podklady pro jednání ZM;
● nabídku společnosti MAZEPPA s.r.o.,
Barrandova 404/28, Plzeň   na administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby „Mezinárodní cyklostezka
CT3 Horšovský Týn – Semošice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. ve výši 40.000 Kč
+ DPH 21%, celková cena včetně DPH činí
48.400 Kč a návrh příkazní smlouvy č. 014ZPR-21. RM schvaluje předloženou nabídku

společnosti MAZEPPA s.r.o. RM schvaluje návrh Příkazní smlouvy č. 014-ZPR-21
mezi městem Horšovský Týn a společností
MAZEPPA s.r.o., IČ 27187039, Barrandova
404/28, Plzeň. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● žádost o vyjádření podpory domovu
Clementas Janovice pro zařazení domova
do sítě poskytovatelů sociálních služeb. RM
souhlasí s poskytnutím podpory domovu
Clementas Janovice pro zařazení domova  
do sítě poskytovatelů sociálních služeb;
● žádost ředitelky ZUŠ Horšovský Týn
o schválení snížení školného o 100 Kč za
pololetí pro všechny vyučované obory na
školní rok 2021/2022. RM schvaluje snížení školného dle předloženého návrhu v ZUŠ
Horšovský Týn pro školní rok 2021/22
o 100 Kč za pololetí pro všechny vyučované
obory na školní rok 2021/2022;
● nabídku na realizaci Projektu WiFi4EU v rámci grantové výzvy projektu
WIFI4EU od firmy UNITED NETWORKS
SE, Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň,
IČ 03579051 za cenu 15.000,- EUR včetně 21% DPH. Tato částka bude hrazena
evropskou agenturou přímo zhotoviteli na
základě již schválené dotace, nulová spoluúčast města. RM souhlasí s nabídkou na
realizaci Projektu WiFi4EU. RM schvaluje
Smlouvu o dílo č. WIFI4EU/202103 mezi
městem Horšovský Týn a  firmou UNITED
NETWORKS SE, Nepomucká 1232/215,
326 00 Plzeň, IČ 03579051. RM pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo
č. WIFI4EU/202103;
● návrh Dohody o využívání městského
kamerového monitorovacího systému mezi
městem Horšovský Týn a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň,
IČ 75151529 předložený místostarostou. RM
schvaluje návrh Dohody o využívání městského kamerového monitorovacího systému
mezi městem Horšovský Týn a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie
Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň,
IČ 75151529. RM pověřuje starostu podpisem  Dohody o využívání městského kamerového monitorovacího systému;
● informaci OMIM o nutnosti provedení
vypořádání majetkoprávních vztahů v rámci přípravy projektové dokumentace opravy
rybníka v Kocourově pod stavbou hráze, na-
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květen 2021 1 číslo 5
cházející se z části na pozemku parc. č. 617
- ostatní plocha, neplodná půda o výměře
105 m², k. ú. Kocourov, jehož vlastníkem je
ČR – hospodařit s majetkem státu Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
RM ukládá OMIM podat žádost o úplatný
převod vlastníkovi pozemku parc. č. 617,
k. ú. Kocourov do vlastnictví města. Vlastní smlouva o převodu bude předložena ke
schválení do zasedání ZM.
Vzala na vědomí:
● informaci k dotačnímu programu “Podpora jednotek SDH obcí PK v roce 2021. Dotace se podávají prostřednictvím aplikace
eDotace v termínu od 26. 03. - 19. 04. 2021.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci
v programu “Podpora jednotek SDH obcí
PK v roce 2021;
● informaci o podání žádosti o vydání příslušného stavebního povolení ke stavbě „Horšov – vodovodní řad“ včetně vodovodních přípojek pro napojení jednotlivých nemovitostí.
S vlastníky napojovaných nemovitostí budou
uzavřeny Příkazní smlouvy. RM schvaluje
předložený návrh Příkazní smlouvy, která
bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn
a vlastníkem napojované nemovitosti.   Příkazce uhradí příkazníkovi odměnu ve výši
900 Kč za provedení činností uvedených ve
smlouvě a dále zálohu na stavbu přípojky ve
výši 7.000 Kč, zbývající část nákladů na stavbu bude uhrazena po dokončení stavby dle
skutečně vynaložených nákladů. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● informaci odboru MIM o uplynutí
lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr města přenechat do nájmu část pozemku parc.
č. 2382/1 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
10 m² za účelem rozšíření vjezdu na pozemek
1205/4 v k. ú. Horšovský Týn. RM po projednání schvaluje návrh Smlouvy o nájmu
pozemku. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné
10 Kč/m²/rok bude každoročně navyšováno
o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. RM pověřuje starostu podpisem
této Smlouvy o nájmu pozemku;
● informaci o předání movitého majetku –
2 ks netkaných textilií aradekorů s názvem
„Eden“ a „Podzim“ městu Kdyně dle uzavřené Darovací smlouvy;
● informaci o organizování akce nabídky letu vrtulníkem pro veřejnost v termínu
09. 05. 2021 od společnosti HELI CZECH,
s.r.o.;
● sdělení ředitelky MŠ Horšovský Týn ve
věci zápisu dětí do mateřské školy na školní
rok 2021/2022, který se uskuteční ve dnech
03. - 13. 05. 2021 v obou budovách MŠ. Přijímací řízení je určeno dětem předškolního
věku zpravidla od 3 do 6 let věku.
Schválila:
● čerpání prostředků z fondu obnovy na
rok 2021 dle návrhu společnosti   CHVaK,
a.s. ze dne 12. 03. 2021.

Souhlasila:
● s podáním žádosti o dotaci z dotačního
programu Plzeňského kraje "Obnova historického stavebního fondu v památkových
rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru;
podpora tvorby plánů ochrany na území
Plzeňského kraje" na akci "Udržovací práce
na domu č. p. 92 v Jelení ulici v Horšovském
Týně".
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři
starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
MěÚ
Předpokládaný termín příštího jednání
Zastupitelstva města je 10. 5. 2021
od 17:00 hodin v sále MKZ H. Týn.

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.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
JARO
Po úspěšné podzimní a zimní fotografické
soutěži se Město Horšovský Týn (dále jen
"město") rozhodlo vyhlásit fotografickou
soutěž s názvem Jaro v Horšovském Týně.
Na fotografiích můžete zachytit oblíbená místa města, jeho částí a jejich okolí,
tzn. že na fotografiích mohou být i místa
z okolních vesnic. Každý autor může zaslat maximálně 3 fotografie. Fotografie
zasílejte v elektronické podobě na e-mail
soutez@muht.cz nebo jako odkaz ke stažení na internetové úložiště (například
www.uschovna.cz). V e-mailu uveďte své
jméno a příjmení a stručný popis fotografie.
Uzávěrka soutěže je 16. května 2021. Fotografie bude hodnotit porota složená ze
zástupců města. Nejzajímavější fotografie
budou zveřejněny na webových stránkách
města a FB stránce města po skončení
soutěže a tři autoři nejlepších snímků budou odměněni knihou.
Zasláním e-mailu s fotografiemi nebo
s odkazem na jejich úložiště poskytuje
autor fotografie městu oprávnění k použití fotografie v rámci propagačních aktivit
města a to bez nároku na honorář. V případě zveřejnění takového snímku bude u fotografie uveden autor díla, autor zasláním
fotografií s uvedením svého jména a příjmení souhlasí. Fotografové musejí být
autorem snímku zaslaného jejich jménem.
Soutěž není věkově omezená.
Moc se na vaše fotografie těšíme :).
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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.

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ
A TUK NA SMAŽENÍ? A KAM S NÍM?
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.
MÚ Horšovský Týn, Odbor ŽP,
Úsek odpadového hospodářství

slovo starosty
REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉ ULICE
JE DOKONČENA
Dne 5. 6. 2020 byla mezi městem Horšovský Týn (objednatelem)
a společností Silnice Horšovský Týn a.s. (zhotovitelem) uzavřena
Smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „Rekonstrukce Plzeňské ulice v Horšovském Týně II. etapa“
a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít
a zaplatit za něj dohodnutou cenu (cca 22,6 mil. Kč včetně DPH).
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace, navržení chodníků a parkovacích stání a rekonstrukce opěrné zdi. Stavba
je navrhována z důvodu zlepšení stavebně technického stavu komunikace, dopravní vybavenosti a bezbariérového přístupu.  Dnes je na
tuto místní komunikaci odkloněna veškerá nákladní doprava, pokračující dále po silnici II/193 ve směru na Stříbro (průjezd po silnici
II/193 přes náměstí Republiky je pro nákladní dopravu zakázán).
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Dokončené dílo je završením celkové rekonstrukce Plzeňské ulice,
jejíž I. etapa byla dokončena v roce 2014. Občanům se tak dostává
do užívání kvalitní vozovka a chodníky, které vedou od bažantnice
(budoucí obytná zóna) až do města. Zejména výstavba nové opěrné
zdi zaručuje bezproblémové užívání ulice. Nové povrchy zkvalitní
průjezd městem a jsou i logickou tečkou po uložení inženýrských
sítí, zejména po akci Čistá Radbuza, tedy velkém odkanalizování
města. Chtěl bych i touto cestou poděkovat zhotoviteli společnosti
COLAS CZ, a.s., což je nový název bývalé společností Silnice Horšovský Týn a.s., za kvalitní provedení díla a vstřícný přístup během
realizace stavby.
Ing. Josef Holeček
starosta města

REKONSTRUKCE STARÉHO MOSTU
EV. Č. 193-022b HORŠOVSKÝ TÝN
V návaznosti na zpracovávání studie opravy mostu, byl proveden
podrobný diagnostický průzkum, jehož součástí byla také mimořádná prohlídka mostu.
Z výsledků této mostní prohlídky vyplývá, že stav objektu se zhoršil
a bude nutné přistoupit k opatřením. Zejména se jedná o snížení zatížitelnosti mostu. Společně se snížením zatížitelnosti mostu bude třeba zajistit dopravně inženýrská opatření tak, aby most nebyl nadále
užíván těžkou nákladní dopravou. Dnes je nosnost mostu omezena
na 11 tun (foto z února 2020).
S ohledem na to, že se jedná o jediný most přes řeku Radbuzu, který
dle sčítání dopravy z roku 2016 užívá denně 7668 jednotkových vozidel (z toho 1000 těžkých nákladních vozidel) a tento most má zcela
zásadní význam pro dopravní situaci na celém území Horšovského
Týna, byl ze strany Správy a údržby silnic Plzeňského kraje navržen
následující postup:
• Neprodleně zajistit zpracování dopravně inženýrských opatření,
která vyplývají z výsledků mimořádné prohlídky mostu.

slovo starosty
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• Zajistit stanovení a osazení příslušných dopravních značek.
• Projednat studii opravy mostu.
• Zadat přípravu projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a PDPS včetně rozpočtu stavby.
• Zajistit stavební povolení na stavbu.  
• Zajistit vlastní realizaci stavby mostu.
Přípravné a projektové práce probíhaly od února 2020 v podstatě do
dubna letošního roku. Byla vyjádřena shoda s vybranou variantou
opravy mostu a rozhodující bylo zařazení této stavby do investičních
akcí Plzeňského kraje pro rok 2021.
Stavba by měla být zahájena v polovině května a dokončení včetně
kolaudace se předpokládá v prosinci letošního roku.
O významu této stavby bylo již napsáno mnoho vět, pro město Horšovský Týn je budoucí nový most klíčový, protože umožní projíždění   nákladních aut bez dávání přednosti a tvoření následných front
ostatních vozidel. Tato stavba navazuje na dokončení rekonstrukce
Plzeňské ulice.
Ing. Josef Holeček
starosta města

společenská rubrika
WILMA ABELESOVÁ – IGGERSOVÁ
OSLAVILA STÉ NAROZENINY
Gratulace k nádhernému jubileu sta let dostala paní Wilma i od přátel z Horšovského Týna. Je od roku 2002 jeho čestnou občankou.
Vedení města zaslalo oficiální blahopřání a symbolické dárky. Připojila se i kulturní komise a MKZ se zasláním vzpomínkového alba
fotografií a nové knihy o historii našeho města.
Paní Wilma má mnoho přátel, kteří chtěli osobně poblahopřát, a tak
její syn Daniel zprostředkoval videohovor a naplánoval na 25. března přímé spojení s oslavenkyní. Připojilo se více než 60 gratulantů
a mezi nimi i zástupci naší kulturní komise.
Spojení se vydařilo a my jsme mohli alespoň na dálku vyjádřit slova
přání a obdivu této výjimečné ženě. Paní Wilma se těší dobrému
zdraví a se svými přáteli komunikovala německy, anglicky i česky.
Vzpomněla mimo jiné i na krásné návštěvy ve svém rodném kraji.
Bylo to velmi příjemné virtuální setkání.
Leona Císlerová

ZA PAVLEM FASCHINGBAUEREM
Ve věku nedožitých osmdesáti
čtyř let zemřel po dlouhé těžké
nemoci Pavel Faschingbauer.
S naším městem ho pojily dlouholeté úzké vztahy, jako dítě
zde chodil do školy, vítězil zde
na atletických závodech a téměř
dvacet let sem dojížděl za prací.
Mgr. Pavel Faschingbauer se narodil 27. května 1937. Krátce po
2. světové válce v roce 1946 se
rodiče přistěhovali do Horšovského Týna a Pavel zde chodil
do základní školy. Maturoval na
domažlickém gymnáziu a poté
vystudoval Pedagogickou fa-

kultu v Plzni. V šedesátých letech učil na školách v Hostouni,
v Domažlicích a v Blížejově. Protože se otevřeně postavil proti
okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968,
byl v roce 1971 ze školství propuštěn. Nové zaměstnání našel
v Melioračním družstvu v Horšovském Týně. Začínal zde jako
dělník, poté zastával funkci mistra a na konci osmdesátých let
pracoval jako stavbyvedoucí. Patřil k protagonistům Listopadové
revoluce v našem regionu a od roku 1990 zastával významné veřejné funkce: v únoru 1990 se stal místopředsedou ONV Domažlice a v listopadu 1990 byl jmenován přednostou Okresního úřadu
v Domažlicích. Tuto odpovědnou funkci vykonával až do správní
reformy v roce 2000, kterou byly okresní úřady zrušeny. Poté pracoval jako ředitel Centra sociálních služeb v Domažlicích.
Celoživotní láskou Pavla Faschingbauera byla atletika. Více než
deset let patřil k našim nejlepším běžcům na středních a dlouhých
tratích, jeho doménou byl přespolní běh, kde sedmkrát získal titul
mistra republiky. Po ukončení aktivní kariéry působil dlouhá léta
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Pavel Faschingbauer byl v Horšovském Týně pravidelným hostem při vyhlašování Sportovců Domažlicka (foto rok 2002 a 2004).
jako trenér. K atletice přivedl i svého mladšího syna Pavla, mnohonásobného šampióna na dlouhých tratích. V pozdějších letech
rád hrál tenis a dvacet let byl předsedou tenisového oddílu Jiskry  
Domažlice.
Horšovský Týn považoval vždy za své druhé rodné město. Měl
zde spolužáky ze školy, v šedesátých letech jsme ho mohli vídat
v zámeckém parku na tradičním drůbežářském přespolním běhu,
kde několikrát zvítězil. Měl zde řadu přátel a nikdy nevynechal
příležitost se do našeho města podívat, ať oficiálně jako přednosta
okresního úřadu, nebo neoficiálně navštívit kamarády a přátele,
jako byl jeho kolega z práce Václav Hrbáček. Pravidelně jsme se
potkávali na městských plesech. Nevynechal žádný z nich. Když
byl přednostou Okresního úřadu v Domažlicích, vždy měl na vědomí, že vedle Domažlic je druhým centrem okresu Horšovský
Týn a na Horšovský Týn také nedal nikdy dopustit.

Pavel Faschingbauer byl ohromně společenský člověk. Měl rád
lidi kolem sebe, a přestože to neměl v životě lehké, vždy zůstával
životním optimistou a dovedl kolem sebe rozdávat radost. Proto
ho měli lidé rádi.
Dovolte mi krátkou osobní vzpomínku na své poslední setkání
s Pavlem Faschingbaurem. Bylo to před třemi lety na terase hospůdky Na sauně u tenisových kurtů na Babyloně. Chtěl jsem se
jenom trochu občerstvit, ale objevil se Pavel. Přisedl si a hned se
zeptal, co je nového v Horšovském Týně. Strávili jsme vzpomínkami na jeho působení v našem městě příjemné tři hodiny, které
se mně trvale vryly do paměti.
Podobně si na Pavla Faschingbauera určitě vzpomenou všichni,
kteří ho blíže poznali. Čest jeho památce.
Luděk Thomayer

V Horšovském Týně v r. 2018 na vyhlášení Sportovce roku Domažlicka za uplynulý rok.

kultura
S ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci se v květnu
neuskuteční Divadelní maraton
u příležitosti 50. výročí založení
Divadelního ochotnického souboru.
Plánujeme přesunutí na podzim roku
2021. Bohužel se neuskuteční ani
letošní plánovaná přehlídka
Divadelní máj.
Děkujeme za pochopení.
MKZ Horšovský Týn
a DOS při MKZ H. Týn
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PIETNÍ AKT
Ve středu 5. května si Město Horšovský Týn připomene
76 let od ukončení Druhé světové války krátkou vzpomínkou
a položením květin u pamětní
desky na náměstí Republiky.
S ohledem na aktuální opatření se pietní akt uskuteční bez
účasti veřejnosti.
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SEDMDESÁT PĚT LET
OD ÚMRTÍ PAULINE BÄUML

Studie květin z roku 1890

z historie
jích studentských a raných prací. Tento nález se stal popudem
pro uspořádání souborné výstavy, kterou společně v roce 2001
pořádaly město Horšovský Týn a státní hrad a zámek. Součástí
výstavy bylo vydání reprezentativního katalogu. V následujících
letech se podařilo restaurovat několik poškozených obrazů, které
nyní zdobí místní radnici.
Vila Bäumlových v Plzeňské ulici prošla v devadesátých letech
poměrně zdařilou rekonstrukcí a je opatřena tabulkou s připomenutím této významné umělkyně. Bohužel se zde v posledních
letech neustále mění majitelé a dům je opět nabízen k prodeji.
Byla by velká škoda, kdyby tato hodnotná ukázka secesního stylu v našem městě byla zničena nějakým necitlivým stavebním
zásahem. Nutí mě to k zamyšlení, zda by bývalo nebylo lepší,
když se vedení města rozhodlo pro výstavní a galerijní účely za
velké peníze rekonstruovat sýpku, mít trochu skromnější ambice
a zajímat se spíše o tuto vilu.
Bývá zvykem, že souborné výstavy výtvarných děl významných
umělců se pořádají v intervalech zhruba dvaceti let. Možná, že by
stálo zato seznámit s dílem Pauline Bäuml další generaci horšovskotýnských občanů a uměnímilovné veřejnosti.
Mgr. Luděk Thomayer

Sv. Jan Nepomucký z roku 1911

17. května uplyne sedmdesát pět let od úmrtí akademické malířky Pauline Bäuml. Zároveň tomu bude dvacet let, co bylo dílo této předtím zapomenuté umělkyně znovu objeveno pro horšovskotýnskou veřejnost.
V roce 2001 byla v prostorách zámku uspořádaná výstava, kde se mohli
návštěvníci poprvé seznámit s touto významnou uměleckou osobností.
Narodila se 29. května 1865 ve Vídni v rodině dvorního rady Seydla,
který za věrné služby získal od císaře šlechtický predikát von Seydl.
V dobře situované rodině se mohla plně věnovat rozvoji svého výtvarného nadání. Malířství studovala nejprve na vídeňské akademii a posléze na prestižní malířské akademii v Mnichově, kde studovala mimo jiné
řada významných českých malířů. Nezbytnou podmínkou pro další rozvoj každého tehdejšího začínajícího malíře byla studijní cesta do Itálie.
Pro Pauline se stala vděčným inspiračním zdrojem jejích raných prací. Secesní vila Bäumlových
Vídeňská i mnichovská malířská škola se silně přikláněly ke konzervativnímu akademismu, který byl typickým rysem tehdejšího dobového
realismu zejména u německých malířů. Pauline zůstala tomuto stylu
věrná po celý život. Z modernějších uměleckých směrů ji ovlivnila především vídeňská  secese, a to jak po stránce umělecké, tak po stránce
životního stylu i oblékání.
Jako už hotová umělkyně se ve Vídni seznámila se svým budoucím
manželem, zámožným obchodníkem s uhlím a později knihkupcem
Georgem Bäumlem. Sňatek ji postavil před otázku, zda následovat svého manžela do provinčního a zapadlého městečka, a ztratit tak kontakt s Mekkou tehdejšího uměleckého světa – Vídní. Rozhodla se odejít
s manželem do Horšovského Týna.
Zde si v Plzeňské ulici vystavěli vilku v secesním slohu, v níž měla  
Pauline Bäuml svůj malířský ateliér. Byla existenčně zajištěna, a tak se
plně věnovala umělecké práci. Z prvního dvacetiletí 20. století pocházejí její nejvýznamnější obrazy. Malovala portréty svých přátel, například
manželky okresního hejtmana Petuly, zátiší v holandském stylu, krajinu kolem Horšovského Týna. Jako silně nábožensky založená vytvořila
řadu obrazů pro místní kostely: v roce 1911 obraz Jana Nepomuckého
pro pravý boční oltář v kostele sv. Apolináře, v roce 1915 obraz Bolestné Matky Boží pro stejný kostel. V kostele sv. Petra a Pavla vyzdobila
pravý boční oltář obrazem modlícího se mnicha. Za tyto práce nebrala honorář. Stejně tak provedla zdarma v roce opravu oltářních obrazů
v kapucínském klášteře.
Na sklonku 30. let se její život ve šťastném, i když bezdětném, manželství dramaticky zvrátil. Její manžel, přesvědčený antifašista a humanista, spáchal po obsazení Sudet nacisty sebevraždu. Osamělá, vážně
nemocná umělkyně, která přišla o celý majetek, přežívala jen z milosti
svých přátel. Zemřela zcela opuštěná 17. května 1946.
Zásluhu na znovuobjevení jejího díla měl pan Václav Kuneš, který
v depozitáři bývalého městského muzea nalezl v roce 1999 soubor je- Portrét A. Petulové z roku 1918
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INFORMACE PRO RODIČE –
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

farní charita

Ředitelství Mateřské školy v Horšovském Týně
oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní rok
2021/22 bude probíhat ve dnech 3. - 13. 5. v obou budovách MŠ. Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní jeden z rodičů, vytiskne si ji na stránkách školy
www.mshtyn.cz a využije k podání jednu z dalších
nabízených možností.
Vyplněný tiskopis společně s kopií rodného listu dítěte odevzdá do 13. 5. 2021 do mateřské školy viz.
Podání žádosti.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně
do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku
je tedy možné doručit následujícími způsoby:
● do datové schránky školy (kmckrmf),
● e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email!),
● poštou – obyčejným dopisem – nepodávat doporučeně!!
● vhozením do poštovní schránky mateřské školy,
dopis označit nápisem Zápis,
● osobní podání: v případě osobního podání žádosti
zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat
příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci
a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – 10. 5.
od 8.00 do 10.00 hod. /možnost se telefonicky domluvit na určitém čase/.
Pokud neodevzdáte výše uvedený tiskopis v pořádku
v daném termínu, budete vyzváni k odstranění nedostatků žádosti a současně může být řízení o žádosti
přerušeno.
Vrácení a správné vyplnění je prvním předpokladem
pro přijetí dětí do mateřské školy.
Po odevzdání Vám bude přiděleno registrační číslo
/číslo zašleme SMS/ a zaznamenáno v „Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.“ Dobře si jej zapamatujte a zapište. Pod tímto číslem bude Vaše dítě evidováno a pod tímto číslem bude zveřejněno na seznamu
přijatých dětí.
Alena Lechnýřová
Mateřská škola Horšovský Týn

8

www.mkzht.cz

tvořivé dílny Mamy Art

tvořivé dílny Mamy Art

květen 2021 1 číslo 5

knihovna
OSMISMĚRKA
Zkuste si vyluštit naši osmisměrku. K literárním dílům přiřaďte autory
a jejich příjmení pak najděte v osmisměrce. Po vyškrtání Vám zbudou
písmena, která tvoří tajenku. Pokud budete potřebovat nápovědu, můžete
využít náš online katalog, který najdete na našich webových stránkách
https://knihovnahorsovskytyn.webk.cz/. Kromě online katalogu zde najdete také aktuální informace o knihovně, tipy na nové knihy a spoustu
dalších věcí. Sledovat nás můžete také na Facebooku – Městská knihovna
Horšovský Týn. Těšíme se na setkání v knihovně!
Vaše knihovnice

„Dobré knihy neprozradí všechna … (tajenka).“
Stephen King
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1) Písně kosmické, Povídky malostranské, Arabesky, 2) Básně, Noc na Karlštejně, Selské balady, 3) Babička, Národní báchorky a pověsti, Divá Bára, 4) Černý Petříček, Kříž u potoka, Vesnický román, 5) Démanty noci, Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou, Nemilovaná, 6) O sobě, Truchlivý, Vybrané
spisy, 7) Městečko u vody, Příliš hlučná samota, Obsluhoval jsem anglického krále, 8) Nesnesitelná lehkost bytí, Žert,
Nesmrtelnost, 9) Dášeňka, Krakatit, Povídky z jedné kapsy,
10) Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Utrpení
pana Tenkráta, Povídky, 11) Havířská balada, Robinsonka,
Mučenky, 12) Prima sezóna, Tankový prapor, Zbabělci, 13)
Markéta Lazarová, Pekař Jan Marhoul, Tři řeky, 14) Jen jedenkrát, Slezské písně, Verše milostné, 15) Jak jsem potkal
ryby, Zlatí úhoři, Povídky z šuplíku, 16) Zapadlí vlastenci,
Sirotek, Horské kořeny, 17) Muži v ofsajdu, Bylo nás pět,
Hostinec u Kamenného stolu, 18) Městečko na dlani, Němá
barikáda, Hastrmani, 19) Hanýžka a Martínek, Holoubek,
Paní komisarka, 20) Kytice, Zlatovláska a jiné české pohádky, Pohádky děda Vševěda, 21) Amerika, Proces, Proměna,
22) Romaneta, Akrobati, Kandidáti existence

www.horsovskytyn.cz
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redakce čtenářům

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

KŘÍŽOVKA
List1

1)
2)
3)

X

4)
5)
6)
7)
8)
9)

X
10)
11)
12)

X

13)
1. Označení velkoplošného chráněného území.
2. Brouk napadající stromy.
3. Chránění ptáci, kteří hnízdí i v Horšovském Týně.
4. Vyčleněný materiál k recyklaci.
5. Uměle vytvořená vodní plocha.
6. Jinak bažina.
7. Zbylá část kmene stromu po těžbě dřeva.
8. Přírodní park s naučnou stezkou nedaleko Horšovského Týně.
9. Maloplošné chráněné území s regionálním významem.
10. Nevyvinuté stádium živočicha (hlavně hmyzu).
11. Nauka o ochraně přírody.
12. Ptačí doktor stromů.
13. Venkovní turistická trasa s informačními tabulemi.

Vyluštěnou tajenku nám zašlete
na emailovou adresu
info@mkzht.cz.
Ti nejrychlejší z Vás získají dárek.

VÝZNAMNÉ DNY V KVĚTNU
Svátek práce – Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících,
který se slaví právě 1. května od roku 1890. Svátek zavedla v roce 1889 II.
internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil na Střeleckém
ostrově v Praze.
Ve Spojených státech a Kanadě se Svátek práce, Labor Day, slaví první pondělí v měsíci září.
1. Máj – V Česku je datum 1. května tradičně chápáno také jako svátek
zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky. S tímto pojetím je tradičně spojena především noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje, vylévání cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy
milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata.
Na První máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Za
vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň, jabloň či bříza.

Stránka 1
Den vítězství – je označení pro různé významné svátky oslavující vítězství
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v důležité bitvě či celé válce. V Evropě se jedná především o konec druhé světové války, který připadá na
8. května, ale některé země uznávají i 9. květen.
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po
celém světě, vychází z různých tradic. V Československu se slaví od roku 1923 vždy druhou květnovou
neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny
nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Vyrobte si i Vy podle návodu přání pro svoji maminku.
Obdobou je Den otců, který se slaví vždy třetí neděli
v červnu.

Den matek

květen 2021 1 číslo 5
Květnové pranostiky:

Nauč se básničku a potěš svoji maminku.

Studený máj – ve stodole ráj.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
V máji hřímoty nadělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Květen vodu nosí, červen louky kosí.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

V bříšku jsi mě nosila,
v kočárku mě vozila.
Pamatuješ první zoubek?
Natlučené kolínko?
U všeho si vždycky byla,
moje sladká maminko.
Za každou tu chviličku,
nosím si tě v srdíčku.

TIP NA DÁREK PRO MAMINKU: PŘÁNÍČKO TULIPÁN

2) Vystřihni si šablonu květu tulipánu, kterou několikrát obkresli na barevný papír.

3) Nakresli si také stonek a listy.

1) Připrav si barevné papíry, nůžky, tužku,
lepidlo.

5) Květy přelož a doprostřed přeloženého papíru nalep květináč, stonek a listy.
Květy skládej a lep na sebe.

Den dětí

4) Vše vystřihni.

www.horsovskytyn.cz
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VYHLÁŠENÍ VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší soutěže
a zaslali nám fotky přípravy i finálního vzhledu
velikonočních pochoutek. Představujeme Vám
výherce s nejlepšími výtvory. Tyto malé pekařky
si mohou svoji odměnu vyzvednout v Informačním
centru po předchozí domluvě na tel. 379 415 151
nebo na emailu info@mkzht.cz.

Majda, Káťa a Julinka Šilhánkovy

Olí Pavlíková

tipy od čtenářů
TIPY NA VÝLETY
Z CELÉHO KRAJE I ČESKA

Anetka Chejlavová

Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s. zveřejňuje novou rubriku pro čtenáře i turisty. Horšovskotýnský region bude zastoupen
několika tipy na výlet, které postupně připravuji.
První z tipů: Svatá Anna na Vršíčku nabízí spoustu turistických
zážitků.
Na výrazném návrší, vypínajícím se necelý kilometr jihozápadně
od města, se nachází rozměrná stavba poutního kostela sv. Anny.
Podle nápisu v kostele samotném byl vysvěcen v roce 1516. V jeho
nejbližším okolí jsou ještě další stavby. Nejstarší je kopie kaple
Božího hrobu z roku 1697, východně od něj stojí empírová pohřební kaple z roku 1834. Z terasy před vchodem do kostela se nabízí
pěkná vyhlídka do okolí. V první polovině 19. století vybudovali
v jeho podzemí majitelé panství, Trauttmansdorffové, mohutnou
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rodinnou hrobku, vyplňující celé podzemí kostelní lodi.
Vede sem také křížová cesta, která začíná kousek od nádraží hned
u hlavní silnice 1/26. Tady je první zastavení a také sousoší s tabulí s podrobným výkladem o její historii. Bohužel ostatní sochy,
které se na ní nacházely, musely být vzhledem k jejich špatnému
stavu odebrány z podstavců a převezeny do klášterního kostela
v Horšovském Týně k jejich celkové rekonstrukci. Cesta na svatou
Annu není náročná, neboť silnice vede až pod vršíček a odtud je to
asi tři sta metrů chůze lipovou alejí.
Fotografie najdete na: www.horstyn.rajce.idnes.cz
Čedík Jaroslav

květen 2021 1 číslo 5

tipy na výlety

SAKUROVÁ ALEJ U CHUDENIC

PŘÍRODNÍ PARK ZELENOV

Alej na okraji Chudenic každoročně v době květu láká stovky lidí.
Jen málokdo ale ví, že má již od roku 1987 své jméno - "Alej mládí". Původní odumírající třešňová alej byla vykácena a po návozu
zeminy vysadili rodiče, v tom roce narozených dětí, vždy po dvou
sakurách. V roce 1988 tak měla Alej celkem 60 nových stromků,
z nichž každý má své jméno.

Vede zde naučná stezka, která je napojena na město Domažlice
a návštěvníky provede nejzajímavějšími místy přírodního parku
Zelenov. Okruh má necelých 10 km. Na stezku se můžete také
napojit ze záchytného parkoviště. Park nabízí spoustu odpočinkových míst s krásným výhledem a interaktivní informační tabule
zábavnou formou seznámí děti s téměř veškerou faunou a flórou,
se kterou se v přírodním parku Zelenov setkají.

LESOPARK MARTINSKÁ STĚNA DOBŘANY JAPONSKÁ ZAHRADA V ZÁMECKÉM
Park se nachází na okraji města Dobřany, směrem na obec Lhota. PARKU V POBĚŽOVICÍCH
Za první republiky byl velmi vyhledávaným místem pro odpočinek, relaxaci a konaly se zde i různé kulturní akce. Poválečné období však tomuto místu nepřálo.
Poté ale došlo k obnovení a vysvěcení kapličky Čtrnácti svatých
pomocníků v nouzi a do parku se vrátil život. Dnes nabízí Lesopark
Martinská stěna více než 2 km upravených cestiček, několik zastavení s popisky, lesní divadlo, labyrint a mnoho dalšího.

Dominantou Poběžovického zámeckého parku je japonská kamenná zahrada. Připomíná slavnou japonskou hraběnku Mitsuko, která zde žila. Zahrada má symbolizovat mír po obou stranách hranice a také mezi kontinenty. Dva nejvýraznější kameny
se k sobě přimykají – symbolizují hraběnku Mitsuko a jejího
manžela Jindřicha. Další kameny, které vypodobňují ostatní členy rodiny, nemají konkrétní pojmenování, protože každý kámen
žije životem toho, kdo se na něj dívá.

www.horsovskytyn.cz
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Tlapky v naději z. s.
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O POVINNÉM
ČIPOVÁNÍ A REGISTRACI PSŮ
Od roku 2020 je zákonem dána povinnost mít svého psa
označeného čipem. Zároveň s tímto zákonem souvisí platnost očkování proti vzteklině. Povinné očkování psa proti
vzteklině je platné pouze v případě, že je pes zároveň označený mikročipem.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří
měsíců věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než
ve třech měsících věku, musí v momentě přechodu být již
označena. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají
jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
K čipování se používá speciální mikročip o velikosti zrnka rýže, který je zvířeti vpraven pod kůži pomocí jehly.
Zdravotních komplikací se bát nemusíte. Obal čipu je vyrobený z biokompatibilních materiálů, aby se eliminovalo
riziko reakce organismu na cizí těleso. Lidé si často myslí,
že mikročip vysílá signál, díky kterému lze vyhledat polohu
pejska – není to ale pravda. Čipy jsou pouze pasivními nosiči kódu, který lze přečíst pouze speciální “čtečkou”. Kód
z mikročipu není důležitý jen při hledání majitelů nalezeného mazlíčka, ale i kvůli spárování pejska s jeho očkovacím
průkazem, ve kterém je kód čipu uveden. U pejska bez čipu
nelze prokázat, že je očkovací průkaz skutečně jeho, a proto
nejde dokázat platnost provedených vakcinací. Za psa bez
označení čipem hrozí majiteli správní řízení s uložením pokuty až do výše 50 tisíc korun.

JAK ČIP FUNGUJE

MAP II
OVLIVNIT KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ
MŮŽE NYNÍ KAŽDÝ Z VÁS!
Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, jeden
z hlavních strategických dokumentů školství pro vaše území, je připravený k připomínkování veřejností!
Zpracovala jej Místní akční skupina Český les, z. s. v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn (MAP II) .
Dokument byl vytvořen již v roce 2018 a nyní doplněn o aktuální data.  
Jeho základem je zmapování struktury školství v území a informace
o inkluzi a rovných příležitostech ve vzdělávání. Zajímavou část tvoří vytipované potřeby a problémy jednotlivých mateřských a základních škol.
Dokument je připraven ke konzultaci a připomínkám široké veřejnosti na
webových stránkách projektu: http://map.masceskyles.cz/map-ii/vystupy-projektu/
Připomínky a náměty posílejte do konce května 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.

V případě, že se najde zaběhnutý pes, se nejprve zjišťuje,
zda má čip. Poměrně často se nám v útulku stává, že nalezený pes čip vůbec nemá, nebo čip sice má, ale není nikde
registrovaný a tudíž   je majitel psa nedohledatelný. Podle
registrovaného čipu lze dohledat majitele psa. Čtečkami
jsou vybaveny útulky, policie, veterináři. Přečtením čipu
čtečkou zjistíme alfanumerický kód. Ten nám sám o sobě
mnoho neřekne. Pokud tedy v útulku zjistíme, že pes má čip,
začíná hledání snímaného kódu v registrech. Musíme v jednotlivých registrech čipů na internetu zadat do vyhledávání
číslo čipu. Pokud se ukáže, že čip je v tom daném registru
registrován, voláme správci registru a ten kontaktuje majitele psa, kterému oznámí, kde se jeho pes nachází, a předá mu
kontakt na nás. Často se setkáváme s přesvědčením, že čip
registruje veterinární lékař, který čip aplikoval. Ale pozor,
není to tak! Veterinář nemá povinnost čip registrovat. Registrace čipu je primárně zodpovědností majitele.
Pozor! Neregistrovaný čip nemá smysl!
V české republice neexistuje žádný společný státní centrální
registr. Čip lze zaregistrovat jen na soukromých registrech.
Uvádíme pár webových adres, na kterých můžete svého psa
prostřednictvím čipu registrovat: www.pet2me.eu, www.
czpetnet.cz, www.narodniregistr.cz, www.backhome.cz,
www.help4pet.cz.
Tlapky v naději z.s.
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květen 2021 1 číslo 5

DIVOKÁ PRASATA KAŽDOROČNĚ
POŠKODÍ VELKOU ČÁST UDRŽOVANÉHO
ZÁMECKÉHO PARKU
Zámecký park v Horšovském Týně láká v této době divoká prasata. Ta
se sem bohužel dostanou bez problémů z blízkého rozlehlého lesa. Dá se
situace vyřešit?
Divoká prasata rozrývají velké travnaté plochy v zámeckém parku, který
se rozléhá na ploše 40 hektarů. Roste zde mnoho stromů, jejichž plody jsou
pro divočáky lákavou pochoutkou. Areál býval kdysi ohrazen kamennou
zdí v délce několika kilometrů. Na západní straně je však dnes velká část
této zdi v dezolátním stavu a prasata tudy mohou nerušeně migrovat.
Devastaci upravených parkových ploch se již léta snaží zabránit zaměstnanci parku, ale zatím bezvýsledně. V místech, kde chybí kamenné zdi,
bylo před lety postaveno dřevěné oplocení a pletivo. O tyto překážky
se však prasata časem postarala. Podél zdí byly také umístěny pachové
ohradníky, a dokonce se diskutovalo o odstřelu, který by stav divočáků
zredukoval. Od záměru se však i podle zkušeností z jiných lokalit zatím
upustilo.
Zdá se, že jediným řešením pro horšovskotýnský zámecký park je opravit
rozpadlé kamenné zdi, které jej lemují. Je to ovšem zejména otázka peněz.
Dokud se však nepodaří zdi opravit, čeká zaměstnance parku každoroční
náročná práce vrátit rozryté plochy do původního stavu.
Zámecký park v Horšovském Týně patří nejen díky své rozloze k nejvýznamnějším parkům na západě Čech. Dotváří jej několik historických staveb a spolu s nimi je park chloubou zámku i města samotného.
Čedík Jaroslav

užitečné informace
Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.
CO SI PŘED PŘIHLÁŠENÍM
PŘIPRAVIT?

Jak získat termín
očkování?

Mobilní telefon – postupně přijdou
dva PIN kódy - jeden nutný pro registraci do systému, druhý pro rezervaci
termínu.
Doklady – občanský průkaz, průkaz
pojištěnce

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

REZERVACE
TERMÍNU

REGISTRACE
Na adrese registrace.mzcr.cz musíte
vyplnit registrační formulář, zadejte
číslo mobilního telefonu a odešlete.
Následně Vám přijde SMS s kódem
PIN 1.
Zobrazí se jiný formulář – vyplňte
požadované údaje a preferované
místo očkování.
Odešlete formulář.

Čekáte na SMS s kódem PIN 2 , obratem přijde jen, když jsou volné termíny, jinak je nutné vyčkat na „zvací“ SMS. S její pomocí se lze přihlásit
na www.reservatic.com/ockovani
a termín zarezervovat.
Po obdržení SMS s PIN 2 rezervovat
termín – zadat přesný termín očkování.
Potvrďte.

Aktuální informace Vám přináší:

Potvrzení lze stáhnout v PDF, přijde
také na uvedený email. Termín druhé dávky se vytvoří automaticky.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

www.horsovskytyn.cz
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Myška Lola
VELIKONOCE PRO RODINY
Během měsíce dubna jsme připravili Velikonoční putování
v Zámeckém parku. Byla to
již třetí stezka pořádaná Rodinným centrem Myška Lola.
A opět měla velký úspěch. Putování bylo určené pro mladší
a starší děti.
Velikonoční putování bylo
oproti předchozím stezkám
trochu jiné. Trasa se nacházela
v horní části Zámeckého parku a každý z účastníků mohl
získat cenu. Na konci putování
na děti čekala barevná papírová vajíčka s čísly. Každé z dětí si mohlo odnést jedno vajíčko a směnit je ve výdejním okénku v RC Myška Lola po
celý duben.
Radost dětí byla vskutku obrovská. Výhercem se stal každý, kdo nahlásil
číslo vajíčka a tajenku, která vyšla na stezce. A jaká čekala odměna? Něco
sladkého a něco pro radost. K dispozici bylo 250 ks barevných vajec.
Ti, kteří přišli směnit barevné vajíčko, se mohli zapojit ještě do slosování
o další skvělé ceny. To proběhlo na konci měsíce dubna.
Bohužel jsme se setkali i s vandalem, který poničil pár karet rozmístěných
po trase. Naštěstí to bylo pouze jednou. Náš tým, který karty každý den
kontroloval, karty vyměnil.
Chceme opět poděkovat panu Bc. Janu Rosendorfskému a Ing. Richardu
Kolekovi za propůjčení krásného Zámeckého parku. Díky tomu si lidé
mohli užít krásnou přírodu a zasoutěžit. Děkujeme!
Vzhledem k vládním opatřením bylo putování možné navštívit nejdříve
v rámci kraje, poté pouze obce.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Velikonoční putování nabídnout i nedaleké obci Meclov.
Vzájemná spolupráce probíhala s SDH a OÚ Meclov, kteří se podíleli na
cenách pro děti.
Trasa probíhala na cestě Meclov - Ohnišťovice. I tady byli výherci všichni,
kteří úspěšně absolvovali trasu a vhodili tajenku do označené poštovní
schránky.
Celkem bylo obdarováno 51 dětí.
Pokud to epidemická situace dovolí, během letních prázdnin bude RC
Myška Lola z.s. pořádat již 3. ročník příměstských táborů. Ty jsou určené
pro děti od 6 do 11 let. Veškeré potřebné informace najdete na webových
stránkách www.myskalola.cz. Na všechny přihlášené děti se už moc těšíme a věříme, že tábory proběhnou.
Protože neustále rozšiřujeme nabídku služeb a kurzů,  hledáme novou posilu do týmu RC Myška Lola.  
Vladislava Taubenhanslová a tým RC Myška Lola z.s.
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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

INZERUJTE
VE ZPRAVODAJI MĚSTA
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.

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

ANGLIČTINA

HLEDÁM
V TÉTO LOKALITĚ

– online výuka

NEMOVITOST

(Skype apod.)

I ZADLUŽENOU –

tel. 724 015 347
www.anglickyjazyk.net

VÝKUP ZA HOTOVÉ
ZA TIP ODMĚNA VE

NATURA
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

VÝŠI 5.000,– Kč
Tel. 737 121 130 p. Kučera

www.horsovskytyn.cz

17

inzerce

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

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)

květen 2021 1 číslo 5

inzerce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů,
cena 185 -229,- Kč/ ks.
Prodej: Horšovský Týn za kostelem u KB
11. 5. 2021 - 16.45 hod.
16.5. a 13. 6. 2021 - 12.05 hod.
Výkup králičích kožekcena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

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

NOVĚ NÁS TAKÉ NAJDETE NA WEBU
www.mariinabotarna.cz

www.horsovskytyn.cz

19

inzerce

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn




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

14.12.2020 14:46:17

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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