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TIP MĚSÍCE
Zveme Vás do kinosálu 12. února na divadelní přehlídky
monologů a dialogů Pohárek a Kandrdásek a v letošním roce
také na přehlídku jednoaktových her, které se zúčastní
i horšovskotýnští ochotníci.

Přestože současná situace omezuje i kulturní vyžití, MKZ
se snaží potěšit malé i velké návštěvníky a po celou dobu
pro Vás připravuje pestrou nabídku pořadů. Vždyť
právě kultura nám pomáhá zapomenout na
každodenní starosti a povzbudit naši mysl. Do
H. Týna mimo jiné přijede loutkoherecká
skupina Loudadlo, která spolupracuje
s Českou televizí a s sebou přiveze
i kamarády Jů a Hele.

www.horsovskytyn.cz

1

informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 8. a 16. 12. 2021 a 5. 1. 2022
Projednala:
● žádost společnosti KTA technika s.r.o.,
Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911
o vydání souhlasu s úplnou uzavírkou železničního přejezdu P 673 na trati Staňkov
– Poběžovice a souhlas s objízdnou trasou
přes místní komunikaci v ulici Fibichova.
Termín uzavírky není znám. RM předběžně
souhlasí s navrženou objízdnou trasou přes
místní nebo účelové komunikace dle předložené situace, souhlas s úplnou uzavírkou
železničního přejezdu není město Horšovský Týn oprávněno udělit;
● cenovou nabídku pana Ing. Jaroslava Rojta, Vodní 27, 344 01 Domažlice,
IČ 12285447 na zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby a podkladů pro vyhledání dodavatele na akci
„Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“ za cenu 76.000 Kč bez DPH tj.
91.960 Kč s DPH 21%. RM schvaluje cenovou nabídku pana Ing. Jaroslava Rojta. RM
ukládá OMIM objednat tuto projektovou
dokumentaci a podklady pro vyhledání dodavatele;
● cenovou nabídku firmy GEODÉZIE
JIHOZÁPAD s.r.o., sídlem Polní 124, Horšovský Týn, IČ 00869759 na zpracování
geometrických plánů pro zaměření věcných
břemen po dokončení stavby „Výstavba
kanalizace a vodovodu v obci Semošice“
za cenu 30.000 Kč bez DPH tj. 36.300 Kč
s DPH 21%. RM schvaluje cenovou nabídku
firmy GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., RM
ukládá OMIM objednat zpracování geometrických plánů pro zaměření věcných
břemen;
● Návrh Smlouvy o dílo o údržbě ploch
veřejné zeleně mezi Městem Horšovský
Týn, IČ 00253383 a společností Bytes HT,
spol. s.r.o., IČ 25246097. RM schvaluje
Návrh Smlouvy o dílo o údržbě ploch veřejné zeleně mezi Městem Horšovský Týn,
IČ 00253383 a společností Bytes HT, spol.
s.r.o., IČ 25246097. RM pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo;
● žádost spolku UCHO, z.s., Univerzální chodská organizace, Tlumačov 35, Domažlice 344 01, IČ 22609652 o vyjádření
podpory pro registraci sociální služby a její
následné zařazení do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji.
RM souhlasí s vyjádřením podpory pro registraci sociální služby a její následné zařa-

zení do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji;
● nabídky na akci „Workout a fitness prvky - Horšovský Týn“ od tří firem. RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku od firmy
WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava – Radvanice,
IČ 03885224 s nabídkovou cenou ve výši
615.139 Kč bez DPH. RM schvaluje návrh
smlouvy o dílo mezi Městem Horšovský
Týn a firmou WORKOUT CLUB PARKS
s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava
– Radvanice, IČ 03885224. RM pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo po
zajištění financování v rozpočtu města pro
rok 2022;
● návrh na odpis opotřebovaných, zastaralých, poškozených a ztracených knih
(172 ks) dle přiloženého seznamu v celkové
hodnotě 9.128 Kč. RM souhlasí s odpisem
knih dle předloženého seznamu;
● návrh Plánu velkých oprav bytových
a nebytových objektů města Horšovský Týn
ve správě Bytes HT spol. s r.o.. RM souhlasí s předloženým návrhem Plánu velkých
oprav na rok 2022;
● žádost Spolku Střelců Horšovský Týn
o poskytnutí finančního příspěvku  na  rok
2022 ve výši 200.000 Kč na výměnu oken
v hlavní budově střelnice. RM konstatuje,
že žádosti o dotace na rok 2022 se budou
přijímat v roce 2022. RM ukládá OKSVV
odpovědět žadateli;
● informaci starosty města o možnosti umístění mobilního Odběrového místa
Covid na odběr PCR a antigenních testů
v Horšovském Týně, kterou provozuje firma Labin, Cytologická laboratoř Dobřany, s.r.o., Žižkova 528, 334 41 Dobřany,
IČ 08949051. RM souhlasí s umístěním
mobilního Odběrového místa Covid v Horšovském Týně u kina – ul. Prokopa Holého,
H. Týn. RM ukládá ředitelce MKZ zajistit
podmínky pro možnost odběru el. proudu
a využívání WC. RM ukládá Bytes HT zajistit s firmou zábor veř. prostranství;
● žádost o souhlas se stavbou septiku
s filtrem nebo domácí čistírny odpadních
vod a kanalizační přípojky s následným napojením na veřejnou jednotnou kanalizaci
města a vypouštěním předčištěných odpadních vod do této kanalizace vybudovaných
v rámci rekonstrukce RD čp. 8, Oplotec
Stavba septiku/ČOV bude umístěna na po-

zemku parc. č. 93/2, k. ú. Oplotec, kde je zároveň umístěna i část veřejné kanalizace, do
které by se žadatel napojil. RM souhlasí se
stavbou  za podmínek: 1. bude využit septik s filtrem EKOCIS SK1-EK a BF1-EK,
2. kanalizační přípojka bude napojena do
stávající veřejné kanalizační sítě dle situace přiložené k žádosti, 3. stavebník požádá
o vydání příslušného povolení k této stavbě,
4. v případě jakékoliv změny oproti této  žádosti, požádá stavebník o nové vyjádření;
● návrh dodatku č. 1/2022 k zákazníkovi č. 5266 „Převzetí, přeprava a zpracování odpadu“ uzavřeného se společností
EKO-SEPAR, s.r.o., se sídlem Hřbitovní
1214, 330 23 Nýřany, IČ 47714760, DIČ
CZ47714760. RM schvaluje návrh dodatku
č. 1/2022 k zákazníkovi č. 5266 „Převzetí,
přeprava a zpracování odpadu“ uzavřeného
se společností EKO-SEPAR, s.r.o. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1/2022
k zákazníkovi č. 5266 „Převzetí, přeprava
a zpracování odpadu“;
● návrh smlouvy, mezi městem a ČR –
HZS PK, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČO
70883378, jejímž předmětem je provádění
kontrol, servisu a pozáručních oprav dýchacích přístrojů SATURN, PLUTO DRÄGER, FENZY 5500 a jejich součástí, a to na
dobu do 31. 12. 2024. Přístroje užívá při své
činnosti JSDH Horšovský Týn. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● žádost Tělovýchovné jednoty Sedmihoří Oplotec z.s. se sídlem Oplotec 45,
345 25 Horšovský Týn, IČ 48343200 o převedení finančních prostředků ve výši 20.000 Kč
z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Horšovský Týn
za účelem „Podpora sportovní činnosti“
uzavřené 25. 05. 2021 do Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Horšovský Týn za
účelem „Pouťové slavnosti 2021 uzavřené
25. 05. 2021. RM pojednala návrh Dodatků
č. 1 k uvedeným smlouvám. RM schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Horšovský Týn mezi městem
Horšovský Týn a Tělovýchovnou jednotou
Sedmihoří Oplotec z.s. se sídlem Oplotec
45, 345 25 Horšovský Týn, IČ 48343200
za účelem „Pouťové slavnosti 2021“, kterým se částka dotace zvyšuje z 30.000 Kč
na 50.000 Kč. RM schvaluje Dodatek č. 1

Vydává: MKZ Horšovský Týn | 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn | Tel.: +420 379 415 151, + 420 724 160 150, E-mail: zpravodaj@mkzht.cz
Náklad: 2 200 ks | ZDARMA | Uzávěrka příštího čísla: 15. února 2022 | Zpravodaj 03/2022 vychází: 1. března 2022
Grafický návrh a zpracování: BcA. Patricie Císlerová | Redakce: Leona Císlerová, Monika Bozděchová | Jazyková korektura: Mgr. Luděk Thomayer
Foto na titulní straně: www.loudadlo.cz
Zpravodaj naleznete také na www.mkzht.cz | Informace o dění ve městě Horšovský Týn najdete také na www.horsovskytyn.cz
Tisk: CV print, Cihlářská 503, 344 01 Domažlice, Tel.: +420 379 778 748, + 420 607 567 583, E-mail: cvprint@seznam.cz
Pravidla pro vydávání Zpravodaje města Horšovský Týn a platný ceník inzerce naleznete na www.mkzht.cz
Registrační značka: MKČRE1 1529 1 Periodický tisk územního samosprávného celku

2

www.mkzht.cz

informace z radnice

únor 2022 1 číslo 2
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Horšovský Týn mezi
městem Horšovský Týn a Tělovýchovnou
jednotou Sedmihoří Oplotec z.s. se sídlem
Oplotec 45, 345 25 Horšovský Týn, IČO
48343200 za účelem „Podpora sportovní
činnosti“, kterým se částka dotace snižuje
z 32.000 Kč na 12.000 Kč;
● nabídku společnosti Tomáš Hora s.r.o.,
se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1,
IČ 01625489 na pořízení leteckých snímků
města za cenu 8.200 Kč plus DPH 21%. RM
souhlasí s objednáním nových leteckých
snímků Horšovského Týna dle nabídky;
● žádost SDH Věvrov o vyplacení roční
splátky ve výši 4.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž
předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Věvrov za rok 2021. Kontrolu splnění závazků provedl OŽPŽÚ. RM souhlasí s vyplacením částky 4.000 Kč SDH Věvrov za
splnění závazků dle dohody. RM projednala žádost SDH Věvrov o vyplacení částky
ve výši 3.000 Kč za splnění závazků dle
smlouvy s městem, jejímž předmětem je
splnění úkolů v oblasti požární ochrany  
v části Věvrov. RM souhlasí s vyplacením
částky 3.000 Kč SDH Věvrov za splnění
závazků dle dohody;
● cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Areál
koupaliště v Horšovském Týně“ za cenu
61.200 Kč bez DPH tj. 74.052 Kč s DPH
21% a návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu. RM schvaluje cenovou
nabídku Západočeského muzea v Plzni,
příspěvkové organizace. RM schvaluje návrh Dohody o provedení archeologického
výzkumu mezi městem Horšovský Týn
a Západočeským muzeem v Plzni. RM pověřuje starostu podpisem této dohody;
● návrh pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
a městem Horšovský Týn, jehož předmětem
je pověření k poskytování služby na období
od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a stanovení
vyrovnávací platby za poskytování pečovatelské terénní služby za rok 2022 v celkové
výši 2.682.720 Kč. RM pověřuje starostu
podpisem pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 43452021;
● žádost spolku Tlapky v naději z.s.
o schválení nákupu skladového kontejneru
pro potřeby útulku v Horšovském Týně.
RM projednala cenovou nabídku od společnosti KOVOBEL, výrobní družstvo, Cihlářská 503, 344 01 Domažlice IČ 00028894 na
skladový kontejner 19161 za cenu 32686 Kč
bez DPH. RM souhlasí s objednáním kontejneru.

IČ 62618911, že po dokončení stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu
P673 v km 8,288 (ul. Výhledy) dojde při
úpravách na železničním přejezdu k posunutí kanalizační vpusti, která bude umístěna na nově vzniklém pozemku odděleného z parc. č. 2650/1, k. ú. Horšovský
Týn (vlastníkem je ČR – Správa železnic,
státní organizace Praha) dle návrhu   geometrického plánu č. 2964-551/2020 bude
pozemek označen jako parc. č. 2650/9, k. ú.
Horšovský Týn. Po dokončení stavby bude
pozemek bezúplatně převeden  dle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
do vlastnictví města. RM souhlasí s navrženým majetkoprávním vypořádáním. Návrh
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
parc. č. 2650/9, k. ú. Horšovský Týn bude
předložen po dokončení stavby ke schválení do zasedání ZM;
● zprávu o provedení veřejnosprávních
kontrol zřízených příspěvkových organizací Městem Horšovský Týn za rok 2021;
● informaci OV Horšov o zájmu občanů
o plynofikaci v části města Horšov. RM
ukládá OMIM provést dotazníkové šetření
občanů v části Horšov ve věci zjištění zájmu závazného připojení objektů k odběru
plynu. Poté zpět do RM;
● rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
SFŽP na akci „Stín pro Horšovský Týn“,
jejímž předmětem je výsadba listnatých
stromů, která přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší. Poskytnutí podpory je v souladu se Směrnicí MŽP
č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím
Národního programu Životní prostředí. Dle
plánované lhůty realizace je termín zahájení akce 01. 03. 2022 a termín dokončení
31. 05. 2022. Dotace je poskytována jako
neinvestiční, ve výši 207.222,22 Kč. RM
ukládá OMIM zadat veřejnou zakázku přímo bez výběrového řízení.

Vzala na vědomí:
● informaci společnosti KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň,

Souhlasila:
● s výměnou zásobníků teplé vody Buderus SU 160/1MPa nepřímotopný – 1 ks

Schválila:
● rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 zřízených příspěvkových organizací: Mateřská
škola Horšovský Týn, IČ 75006278, Základní škola Horšovský Týn, IČ 48343013,
Základní umělecká škola Horšovský Týn,
IČ 65571860, Městské kulturní zařízení
Horšovský Týn, IČ 00376426, Chráněná
dílna Horšovský Týn, IČ 69980951. Jednotlivé rozpočty i střednědobé výhledy
jsou zveřejněny na internetových stránkách
města. RM schvaluje odpisový plán předložený ZUŠ Horšovský Týn na rok 2022
– klavírní křídlo Förster. DHM je zařazen
do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování
5 let.

v plynové kotelně ul. 5. května 49 (DPS) za
nepřímotopný ohřívač vody Dražice OKC
160 NTR/1 Mpa. Výměna bude provedena
na základě žádosti Bytes HT, spol. s r.o.,
provozovatele plynových kotelen, důvodem
výměny je prorezavění topné vložky;
● s podáním žádosti o dotaci na akci
"Novostavba loděnice v Horšovském Týně"
z dotačního programu "Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022",
jehož vyhlašovatelem je Plzeňský kraj.
Přidělila:
● na základě návrhu a doporučení bytové
komise byt č. 6, 5. května 24, Horšovský
Týn o velikosti 2+1 v přízemí, o výměře
44,30 m²;
● na základě návrhu a doporučení bytové
komise byt č. 10, 5. května 16, Horšovský
Týn o velikosti 1+0 v 1. patře, o výměře
26,20 m²;
● na základě návrhu a doporučení bytové
komise byt č. 1, Prokopa Holého 57, Horšovský Týn o velikosti 1+1 v přízemí, o výměře 52,30 m²;
● na základě návrhu a doporučení bytové komise byt č. 11, Jelení 92, Horšovský
Týn o velikosti 1+0 v přízemí, o výměře
33,40 m²;
● na základě návrhu a doporučení bytové
komise byt č. 5, Lidická 263, 346 01 Horšovský Týn o velikosti 2+1 v 1. patře,  o výměře 61,10 m².
Seznámila se:
● se zprávou z posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele – po
výběru dodavatele k veřejné zakázce
„Areál koupaliště v Horšovském Týně“.
Vybraný dodavatel, Společnost LS stavby
- BERNDORF: vedoucí účastník LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko,
IČ 64834042 a společník BERNDORF
BÄDERBAU s.r.o., Bystřice č. p. 1312,
739 95 Bystřice, IČ 25855247, doložil
všechny doklady požadované zadavatelem,
předložené vzorky a doklady ke vzorkům
splňují požadavky zadavatele uvedené
v Zadávací dokumentaci. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo mezi městem Horšovský Týn a Společností LS stavby - BERNDORF: vedoucí účastník LS
stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ 64834042 a společník BERNDORF
BÄDERBAU s.r.o., Bystřice č. p. 1312, 739
95 Bystřice, IČ 25855247;
● s výsledkem výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Koordinátor BOZP“ pro stavbu pod
názvem „Areál koupaliště v Horšovském
Týně“. Výzva byla zaslána čtyřem firmám.
Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě
došly tři nabídky. Jedna firma nabídku neposlala. RM přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou: firmě
SiGeKo s.r.o. se sídlem Lovosická 1349/18,
405 02 Děčín, IČ 06957137 s nabídko-
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vou cenou ve výši 129.600 Kč bez DPH tj.
156.816 Kč vč. DPH 21%. RM po projednání schvaluje návrh příkazní smlouvy na zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci
„Areál koupaliště v Horšovském Týně“
mezi městem Horšovský Týn a firmou SiGeKo s.r.o. se sídlem Lovosická 1349/18,
405 02 Děčín, IČ 06957137. RM pověřuje
starostu podpisem této příkazní smlouvy;
● s výsledkem výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Technický dozor investora“ pro stavbu pod názvem „Areál koupaliště v Horšovském Týně“. Výzva byla zaslána třem
firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly tři nabídky. RM přiděluje
tuto zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou: Atelier stavebního inženýrství
s.r.o. se sídlem Fojtov 211, 362 25 Nejdek,
IČ 28042395 s nabídkovou cenou ve výši
847.080,00 Kč bez DPH tj. 1.024.966,80 Kč
vč. DPH 21%. RM pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy.
Kráceno, originál zápisu uložen
v kanceláři starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová,
tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání ZM
č. 21/2021
konaného dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení
Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
02. schvaluje program 21. zasedání ZM
v předloženém znění.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení zasedání ZM č. 20 ze dne 01. 11. 2021.
04. bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM.
05. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM.
06. schvaluje návrh Dohody o narovnání
a návrh Darovací smlouvy, které budou
uzavřeny mezi městem Horšovský Týn
a společností KARPEM a.s., IČ 18230342,
náměstí Republiky 59, Horšovský Týn
v návaznosti na Usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 20. 10. 2021 č. j.
5C 314/2020, ve věci mimosoudního narovnání vzájemných vztahů týkajících se
sporu z kupní smlouvy č. KS – 004/2014
ze dne 10. 06. 2014, převodu zkolaudované kompletní komunikace v obytné zóně
K.O.S a zaplacené smluvní pokuty ze strany společnosti KARPEM a.s. Společnosti
KARPEM a.s. bude vrácena smluvní pokuta ve výši 1.718.200 Kč snížená o částku
350.000 Kč za podmínek uvedených v Do-
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hodě o narovnání. Město Horšovský Týn
dle Darovací smlouvy získá do svého vlastnictví pozemek parc. č. 1915/1, k. ú. Horšovský Týn, dále vybudovanou komunikaci na pozemcích parc. č. 1915/1, 2279/3,
2586/6, k. ú. Horšovský Týn, stavby veřejného osvětlení, parkoviště – zpevněná plocha a opěrná zeď na parkovišti .
07. schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 130/2 – orná půda v k. ú. Horšovský
Týn o výměře cca 30 m² za kupní cenu
1.064 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, náklady na vyhotovení
geometrického plánu). Přesná výměra prodávaného pozemku bude stanovena geometrickým plánem.
08. schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 539 – lesní pozemek v k. ú. Kocourov
u Horšovského Týna o výměře 12 m² (pod
stavbou rodinného domu č. p. 11) a část
o výměře 26 m² (zahrada - oplocení) vlastníkovi staveb na tomto pozemku za kupní
cenu 496 Kč/m². Výměra je stanovena dle
vyhotoveného geometrického plánu č. 94162/2021 ze dne 26. 08. 2021 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).
09. schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 615 o výměře 421 m² jehož součástí je
budova č. p. 37 (areál bývalé hájovny)
v k. ú. Semošice včetně součástí a dalšího
příslušenství na tomto pozemku společnosti Horšovskotýnské lesy spol. s r.o., IČ
25217321, se sídlem náměstí Republiky 52,
Horšovský Týn za kupní cenu 1.664.200  
Kč za těchto podmínek: a) kupní cena bude
uhrazena nejpozději v den podpisu kupní
smlouvy, složená jistina se stává součástí
kupní ceny, b) kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (správní
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, náklady na vyhotovení znaleckého
posudku, geometrického plánu), c) na prodávané nemovitosti bude zřízeno předkupní právo pro město Horšovský Týn. V případě, že kupující bude prodávat nebo jinak
převádět předmět koupě na třetí osobu, je
povinen jej za stejnou cenu, za kterou jej
koupil od prodávajícího, navýšenou o případné prokazatelné zhodnocení, nabídnout
zpět prodávajícímu.
10. schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 1877 – ostatní plocha v k. ú. Semošice
o výměře cca 20 m² vlastníkovi sousední
nemovitosti č. e. 2 za kupní cenu 827 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 nemo-

vitostí, náklady na vyhotovení geometrických plánů). Zároveň bude zřízena služebnost inženýrské sítě pro stavbu vodovodní
a kanalizační přípojky ve prospěch města
Horšovský Týn (strana oprávněná). Přesná
výměra prodávaného pozemku bude stanovena geometrickým plánem, rozsah věcného břemene bude též vymezen geometrickým plánem.
11. a) schvaluje záměr města převést spoluvlastnický podíl města Horšovský Týn
ve výši ideální 1/3 k celku bytového domu
č. p. 278, který je součástí pozemku parc.
č. 1579/88 a ideálního podílu ve výši 1/3
části pozemků parc. č. 1579/90, 1579/91,
vše v k. ú. Horšovský Týn, které budou
geometricky odděleny, stávajícímu nájemci a budoucímu kupujícímu v souladu
s uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě
nájemní a budoucí smlouvě kupní. S nabyvatelem vlastnického práva bude uzavřena
smlouva o zřízení služebnosti inženýrské
sítě ke stavbě vodovodního a kanalizačního řadu, uložených v části pozemků parc.
č. 1579/90, 1579/91 k. ú. Horšovský Týn,
které budou geometricky odděleny, ve prospěch vlastníka těchto staveb – města Horšovský Týn;
b) schvaluje záměr města rozdělení pozemků parc. č. 1579/90 a 1579/91, k. ú.
Horšovský Týn za účelem převodu podílu
města Horšovský Týn ve výši ideální 1/3
na těchto pozemcích stávajícím nájemcům
a budoucím kupujícím a zaměření inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační řad)
uložených v těchto oddělených pozemcích,
které vzniknou po rozdělení pozemků parc.
č. 1579/90, 1579/91, k. ú. Horšovský Týn,
pro budoucí uzavření smluv o zřízení služebnosti;
c) schvaluje záměr města rozdělit bytový
dům čp. 279, který je součástí pozemku
parc. č. 1579/89, k. ú. Horšovský Týn na
bytové jednotky na základě geometrického
zaměření těchto jednotek. Rozdělení bytového domu bude provedeno ve spolupráci
s druhým vlastníkem spoluvlastnického
podílu.
12. schvaluje záměr města směnit pozemek parc. č. 1511/13 a část pozemku parc.
č. 1511/11 nově označeného dle geometrického plánu jako parc. č. 1511/19 vše v k. ú.
Horšovský Týn z vlastnictví ČR – Státního
oblastního archivu v Plzni do vlastnictví
města a pozemky   parc. č. 1512/2, 1512/3
a část pozemku parc. č. 1511/1 díl „b“
a část pozemku parc. č. 1511/17 díl „a“ vše
v k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví města
Horšovský Týn do vlastnictví ČR – Státního oblastního archivu v Plzni. Ceny pozemků jsou stanoveny znaleckými posudky v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích dle § 12 odst.
4 a § 22 odst. 2. Směna pozemků se uskuteční s finančním dorovnáním. Náklady na
směnu části dotčených pozemků (vyhoto-
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vení geometrického plánu, znaleckých posudků) včetně finančního dorovnání uhradí
město Horšovský Týn.
13. schvaluje RO č. 6/2021 rozpočtu města
Horšovský Týn na rok 2021 v předloženém
znění.
14. zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření č. 7 pro rok 2021. RM může
upravit jednotlivé položky rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol, provádět přesuny
a to jak v příjmové, tak výdajové části rozpočtu města. Na nejbližším zasedání ZM
bude rozpočtové opatření č. 7/2021 dáno
ZM na vědomí.
15. schvaluje rozpočet města Horšovský Týn na rok 2022 s celkovými příjmy
ve výši 160.630 tis. Kč, celkovými výdaji
ve výši 290.630 tis. Kč, financování činí
130.000 tis. Kč. Rozpočet je schválený jako
schodkový s napojením zdrojů z minulých
let a s čerpáním úvěru.
16. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2023 a 2024 v souladu s §3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
17. vyhlašuje dle Zásad a pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn na rok 2022 tyto programové
dotace: „Jednorázové akce pro mládež“,
„Reprezentace města“, „Podpora činnosti
- sport a tělovýchova - reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských soutěžích“.
Termín pro podání žádostí o dotaci je od
01. 02. do 28. 02. 2022.
18. schvaluje Program regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn pro
období let 2022 – 2032.
19. a) schvaluje vyplacení mimořádné odměny starostovi města ve výši dvou zákonem stanovených  měsíčních odměn za plnění mimořádných úkolů nad rámec svých
povinností a to za velmi významný podíl na
přípravě a realizaci veřejné zakázky na akci
„Areál koupaliště v Horšovském Týně“, za
velmi významný podíl na realizaci veřejné
zakázky na akci „Mezinárodní cyklotrasa
– CT3 – Semošice – Horšovský Týn“, koordinaci podání žádosti a vyřizování podkladů pro získání dotace na akci „Vodovod
a kanalizace Semošice“;
b) schvaluje vyplacení mimořádné odměny
místostarostovi města ve výši dvou zákonem stanovených měsíčních odměn za plnění mimořádných úkolů nad rámec svých
povinností a to za podporu spolkové činnosti ve městě a administraci dotací poskytovaných městem Horšovský Týn, velmi
významný podíl na realizaci akce „Vodovod a kanalizace Semošice“, významný podíl na realizaci akce „Rekonstrukce mostu
ul J. Littrowa“, významný podíl na řešení
areálu motokrosu v Horšovském Týně;
20. schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Horšovský
Týn a Tělovýchovnou jednotou Dynamo
Horšovský Týn, z.s. se sídlem Malé Předměstí, Masarykova 192, 346 01 Horšov-

ský Týn, IČ 18230652, na pokrytí části
provozních nákladů r. 2022 na správce
stadionu ve výši 420 tis. Kč a na pokrytí
části provozních nákladů r. 2022 na údržbu
sportovních zařízení města ve výpůjčce TJ
Dynamo ve výši 270 tis. Kč
21. schvaluje dočasné prominutí platby nájemného ve výši 100 % ze služebního bytu
Vrchlického 12, Horšovský Týn, po dobu
rodičovské dovolené z důvodu tíživé životní situace. Dočasné prominutí nájemného
bude realizováno formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě.
22. schvaluje termíny zasedání ZM na I.
pololetí 2022. Předběžné termíny zasedání
ZM na I. pololetí 2022 jsou stanoveny na
28. 2., 4. 4., 16. 5., 27. 6. 2022.

rá bude obsahovat jiný odpad, než pro který
je určena, bude označena etiketou OBSAH
NELZE VYSYPAT nebo ŽHAVÝ POPEL  
a nebude vyvezena.

Kráceno, originál zápisu uložen
v kanceláři starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová,
tajemnice MěÚ

Předpokládaný termín
příštího jednání
Zastupitelstva města je
28. 2. 2022 od 17:00 hodin
v sále MKZ Horšovský Týn.

KONTROLA OBSAHU
SBĚRNÝCH NÁDOB
NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD
Město Horšovský Týn ve spolupráci s firmou Bytes HT, spol. s r.o. provedlo v Horšovském Týně ve dnech 13. a 14. prosince
2021 kontrolní výsypy namátkově vybraných sběrných nádob určených pro ukládání směsného komunálního odpadu. V rámci
tohoto kontrolního výsypu bylo zjištěno, že
do sběrných nádob (popelnic) jsou kromě
směsného komunálního odpadu ukládány
i využitelné složky komunálního odpadu
(papír, plasty, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
apod). Upozorňujeme občany, že do sběrných nádob popelnic a kontejnerů lze ukládat pouze zbylý komunální odpad, který již
nelze vytřídit a nelze ho umístit do zvláštních sběrných nádob k tomu určených (barevně odlišené sběrné nádoby na sklo, papír,
plast, textil atd. viz nová obecně závazná
vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství).
Společnost Bytes HT, spol. s r.o. bude
v rámci vývozu sběrných nádob na základě
nařízení Rady města Horšovský Týn ze dne
9. 6. 2021 provádět kontrolu obsahu nádob
na směsný komunální odpad. Nádoba, kte-

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU
A OZNAČOVÁNÍ NÁDOB
PRO SVOZ SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Opět upozorňujeme občany, že místní
poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství je splatný jednorázově do
31. 01. 2022 a je ve výši 588 Kč osoba/rok.
Pro rychlejší průběh platby výše uvedeného
poplatku na pokladně městského úřadu doporučujeme si připravit variabilní symboly
z platebních dokladů loňského roku. 	
Další povinností osob je označit sběrné nádoby na směsný komunální odpad evidenční
etiketou vydanou městem, kterou nalepí na
přední stranu nádob pro svoz směsného komunálního odpadu. Etikety lze vyzvedávat
na Městském úřadě Horšovský Týn ve vestibulu u pokladny.
Po provedení bezhotovostní platby lze zažádat o zaslání etikety poštou, v žádosti
uveďte počet a velikost sběrných nádob
(e-mail: j.matulkova@muht.cz, e.bursikova@muht.cz).
Neoznačené nádoby nebudou od 7. února
2022 vyvezeny.
Oranžová etiketa je pro označení nádob
u rodinných domů o objemu 120 litrů (pro
1 - 4 osoby je určena jedna nádoba o objemu
do 120 litrů). Žlutá etiketa je pro označení
nádob o objemu 240 l nebo pro nádoby u bytových domů.

www.horsovskytyn.cz
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Žádáme občany bytových domů, aby si pro
označení nádob zvolili osobu k převzetí etiket (zástupce za bytový dům).
Informace o označování nádob pro svoz
směsného komunálního odpadu – kontaktní osoby: Mgr. Lenka Podpěrová, tel.
379415148 a Jana Holečková, tel. 379415174.
Informace k platbám místního poplatku
– kontaktní osoby: Jana Matulková, tel.
379415190 a Eva Buršíková, tel. 379415132.

REFERENDUM
O KOUPALIŠTI
V minulém vydání Zpravodaje vyšel článek
– „Referendum o koupališti aneb pečlivost
se vyplácí“. Jelikož obsahoval nepřesná
tvrzení, jsem nucena reagovat. Zkusím občanům města alespoň trochu přiblížit tuto
složitou problematiku.
Ano, město Horšovský Týn obdrželo dne
18. 11. 2021 návrh přípravného výboru na
konání místního referenda v obci Horšovský Týn o výstavbě koupaliště ve dnech
shodných s volbami do obecních zastupitelstev konaných v roce 2022.
Tyto záležitosti řeší kancelář starosty
a vnitřních věcí Městského úřadu Horšovský Týn, jehož vedoucí je tajemnice městského úřadu.
Jak má takové místní referendum vypadat
a co musí obsahovat, říká zákon č. 22/2004
Sb., o místním referendu, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Je to vlastně takový návod, jak navrhnout
uspořádání referenda a jak věci udělat
správně, aby byl návrh bezvadný. Najdete
tam napsáno, co má takový návrh obsahovat, jak mají vypadat podpisové listiny, co
v nich má být, kdo je může podepsat a proč.
Také v něm najdete informace o tom, jak
probíhá hlasování, jak se přezkoumávají
návrhy a vůbec vše, co k tomu potřebujete
vědět.
Tento zákon také říká, že návrh na referendum posoudí městský úřad do 15 dnů ode
dne, kdy návrh na referendum obdržel. Zákon také říká, co se stane, když ten “návod”
nedodržíte.
Proto městský úřad podaný návrh posoudil
a zaslal výzvu, ve které přesně specifikoval
podle skupin chyb, jaké oprávněné osoby
jsou vyškrtnuty a důvody proč, s uvedením
konkrétního čísla podpisové listiny a s přesným uvedením řádku podpisové listiny tak,
aby mohl přípravný výbor odstranit chyby
a nedostatky.  
Podpisovou listinu, ale nemůže podepsat
kde kdo. Jsme zpět u “návodu”, který také
říká, kdo to je ta “oprávněná osoba”. Městský úřad musí všechny podpisy na listinách
zkontrolovat a podívat se, jestli tyto požadavky splňují. A ty osoby, které požadavky
zákona nesplňují, nesmí počítat jako platné
podpisy. K takové kontrole se běžně použí-
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vají tři velké databáze: základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel
a informační systém cizinců.
I přes to, že přípravný výbor dostal seznam
chyb a jak je opravit, dodal zpět ten samý
a neopravený návrh. Městský úřad tedy musel opět zkontrolovat to, co už jednou kontroloval a ani poté nemohl být návrh uznán
jako bezvadný, protože výbor prakticky nic
neopravil. Pouze u některých osob dopsal či
dokonce přepsal údaje do původních podpisových listin. Takové vady, ale může napravit jen ta daná osoba, která se na listinu zapsala – opravu  musí provést sama a to tím,
že udělá nový zápis do podpisové listiny
a vlastnoručně se podepíše.     
Vždyť takový oficiální dokument jako podpisovou listinu k návrhu referenda nepodepisuje člověk každý den, jde o důležitou
věc. Proto si dám pozor a své osobní údaje
uvedu správně, včetně data narození, kde se
nespletu např. v měsíci, dnu nebo dokonce
i roce. Vím přece, kdy jsem se narodila, jak
se jmenuji a kde mám trvalé bydliště.
Říkáte si, že to jsou jen detaily. Bohužel ne.
Zákon tento relativně složitý postup žádá
z jednoho prostého důvodu, aby zamezil padělání a falšování. Jinak by podstata referenda nedávala žádný smysl, protože by si mohl
každý doma sednout a zapsat si do podpisových archů klidně celý telefonní seznam
nebo celou svoji rodinu bez jejich vědomí.
Podpisové listiny podané 18. 11. 2021 obsahovaly 835 podpisů. Po kontrole údajů
nebylo započteno 219 podpisů tzn., že počet oprávněných osob podporujících konání
místního referenda byl po provedené kontrole 616. Tzn., že chybělo celkem 157 podpisů oprávněných osob podporujících konání
místního referenda. Podle zákona o místním referendu, může být návrh přípravného
výboru podán, pokud jej podpořilo svým
podpisem v obci do 20 000 obyvatel alespoň 20% oprávněných osob, a to tento návrh
nesplňoval.  
Doplněný návrh přípravného výboru ze dne
15. 12. 2021 obsahoval původní podpisové
listiny s 835 podpisy, po opětovné kontrole
údajů obsahovaly opět 835 podpisů (nebyly
doloženy žádné jiné či nové podpisové listiny), nebylo započteno 199 podpisů tzn., že
počet oprávněných osob podporujících konání místního referenda byl po provedené
kontrole 636. K 1. 1. 2021 byl počet obyvatel města Horšovský Týn s právem hlasovat
(oprávněné osoby podle § 2 zákona o místním referendu) 3866 osob, tzn., že návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej
podpoří svým podpisem alespoň 773 oprávněných osob. Tzn., že chybí celkem 137 podpisů oprávněných osob podporujících konání místního referenda
Proces odstraňování vad je tímto oficiálně
ukončený, jednotlivé vytýkané vady návrhu
ve výzvě byly odstraněny z části a některé
vůbec, tzn., že nebyl předložen bezvadný
návrh na konání místního referenda, který

by dle § 12 odst. 4 zákona o místním referendu mohl být Radou města Horšovský
Týn předložen Zastupitelstvu města Horšovský Týn k projednání.
Městský úřad vyrozuměl přípravný výbor
o výsledku a připomněl, že je zde možnost
podat nový bezvadný návrh s dostatečným
množstvím legitimních podpisů. Výbor
má nicméně možnost domáhat se práva na
ochranu u soudu, čehož také využil. Městský úřad odeslal originál spisu Krajskému
soudu v Plzni.
V zápisech ze schůze Rady města Horšovský Týn nemohla být zmínka, protože
probíhalo posuzování bezvadnosti návrhu
podle zákona o místním referendu, na jehož
základě bylo zjištěno, že návrh vykazuje
vady a nedostatky. Rada města Horšovský
Týn projednala zprávu o podaném návrhu
na místní referendum dne 5. 1. 2022 na své
schůzi a postoupila zprávu do zasedání Zastupitelstva města Horšovský Týn.
Ing. Eva Princlová,
tajemnice MěÚ
Připomínáme, že splatnost poplatku
za popelnice ve výši 588 Kč na osobu
byla do 31. 1. 2022.
Nezapomněli jste?
A vyzvedli jste si již etiketu?
Bližší informace poskytnou referenti
odboru finančního a školství
MěÚ – 379 415 190.

slovo starosty
HORŠOVSKÝ TÝN MÁ
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Tak konečně byla jmenována vláda a nakonec i dostala důvěru sněmovny po
třiadvacetihodinové diskusi. Nová vláda bude muset řešit spoustu naléhavých
úkolů. Mezi ně bezesporu patří pandemie
koronaviru. V současné době i v Česku
omikron vytlačuje dosud dominantní variantu delta, studie ukazují, že omikron
je proti deltě sice nakažlivější, ale průběh
onemocnění je lehčí. Je těžké odhadnout,
jaká bude situace během tohoto roku, jisté
je, že se budeme prát i s inflací a nárůstem cen za energie. A na co se chystáme
v Horšovském Týně?
Zastupitelé města na posledním loňském
jednání schválili rozpočet na rok 2022,
s příjmy cca 161 mil. Kč, s výdaji cca
291 mil. Kč, s tím že saldo 130 mil. Kč je
kryto financováním, tedy vlastními zdroji z minulých let a schváleným úvěrem na
výstavbu městského koupaliště. Rozpočet
je tedy schodkový, některé akce se budou

slovo starosty
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dělat jen za předpokladu, že bude přiznána
dotace.
A nyní ke konkrétním akcím (výdajová
stránka rozpočtu):
Začněme u dopravy, kde se počítá s výstavbou nového parkoviště a rekonstrukcí
části Pivovarské ulice, akce je rozpočtována ve výši 9 mil. Kč, bylo požádáno
o dotaci a v současné době se připravuje
výběrové řízení na zhotovitele. V rozpočtu
je částka 6 mil. Kč na novou cyklostezku
vedoucí z části města Lazce směrem na
Výrov. Dále by se měly uskutečnit stavební úpravy v ulici Josefa Hory za 3 mil. Kč
a stejná částka je vyčleněna na zokruhování ulice Pod Loretou. V Horšově započala výstavba nového chodníku (1 mil. Kč)
a měla by se realizovat i rekonstrukce ulice
Výhledy.
V kapitole vodní hospodářství by měla být
dokončena započatá rekonstrukce rybníka
v Dolním Metelsku (3,5 mil. Kč), bude zahájena akce vodovod v Horšově (1,6 mil.
Kč) a je připravena rekonstrukce rybníka
v Kocourově za 5 mil. Kč, v současné době
je podána žádost o dotaci. Město má vyčleněno 7,3 mil. Kč na opravu své vodohospodářské infrastruktury.
V kapitole zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání budou provedeny
v základní škole během prázdnin stavební
úpravy spočívající v pokračování výměny
dlažby na chodbě v 1.  patře, dále v rekonstrukci toalet v kuchyni, malířských prácích, dohromady za cca 800 tis. Kč.
V kultuře a sportu chceme letos opět pořádat naši tradiční Anenskou pouť, nakonec
i 15. ročník filmového festivalu pro děti
a mládež JUNIORFEST. V rámci programu regenerace městské památkové rezervace budou pokračovat opravy památek,
kdy vlastníci nemovitostí v této lokalitě využívají výhod veřejných finančních podpor
(1 mil. Kč). Měla by být dokončena práce na barokní sýpce (5 mil. Kč), hodláme

opravit kašnu pod kostelem na nám. Republiky (600 tis. Kč), zde žádáme o dotaci.
V rozpočtu jsou peníze i na opravu drobných památek.
V kapitole tělovýchovná činnost započala
výstavba veřejného koupaliště, která je krytá bankovním úvěrem ve výši 80 mil. Kč,
je to druhá největší akce města v posledních
desetiletích, hned za akcí Čistá Radbuza
(cca 160 mil. Kč). V rozpočtu je pamatováno i na naše vodáky s výstavbou loděnice
částkou 6 mil. Kč a je i požádáno o dotaci.
Máme připraveno i 5,1 mil. Kč na vybudování skateparku v areálu městského stadionu v Masarykově ulici, chceme postavit
i workoutové hřiště, máme na to vyčleněno 750 tis. Kč. Dále jsou v rozpočtu téměř
2 mil. Kč jako dotace společenským, sportovním organizacím s preferencí na naše
děti a mládež.
V kapitole územní rozvoj je připraveno
7 mil. Kč na výstavbu inženýrských sítí
pro obytnou zónu U Potoka, se stejnou
částkou se počítá i na demolici staveb v budoucí obytné zóně v bažantnici, 4 mil. Kč
jsou připraveny na nákup nemovitostí
(z toho je cca 3,1 mil. Kč jako poslední
splátka Plzeňskému kraji za pozemky pro
bydlení v Lidické ulici), a na vyhotovení
projektů a studií je vyčleněno cca 6 mil. Kč.
Na modernizaci veřejného osvětlení v ulici Boženy Němcové a v ul. Nerudově jsou
vyčleněny 2 mil. Kč.
V kapitole ochrana životního prostředí je
v rozpočtu počítáno s částkou cca 350 tis. Kč
na akci „Stín pro Horšovský Týn“, kde
město obdrželo dotaci. Jedná se o výsadbu
listnatých stromů v části města Malé Předměstí (prostor u dětského hřiště).
Výše jmenované akce nejsou samozřejmě
úplným výčtem plánovaných akcí, je to jen
jejich zdůraznění v rámci schváleného rozpočtu. Budeme pružně reagovat na nové
dotační tituly, a pokud budou pro naše město smysluplné a my projekčně připravení,

tak se budeme o ně ucházet. Některé plánované akce byly z objektivních důvodů
přesunuty k realizaci z loňského roku do
roku letošního. Jsou to například výstavba
nového veřejného koupaliště, zázemí pro
vodáky, výstavba skateparku a chodník
v Horšově. Město vedle nových staveb
také musí samozřejmě financovat opravu
a údržbu svých komunikací, je zřizovatelem škol, hradí činnost městské knihovny,
městského kulturního zařízení, provozuje
bytové a nebytové hospodářství, financuje
veřejné osvětlení, pohřebnictví, nakládání
s odpady, péči o vzhled města a veřejnou
zeleň, sociální péči a pečovatelskou službu, město provozuje chráněnou dílnu, financuje městskou policii, jednotku sboru
dobrovolných hasičů.
Naše město má na rozdíl od státu schválený rozpočet. Předpokládám, že v této době
bude mít vláda „na stole“ vlastní návrh
rozpočtu, aby ho mohla předložit sněmovně ke schválení někdy v březnu. Město
bude mezitím od státu měsíčně dostávat
1/12 loňských daňových výnosů. Chod
města to tedy neovlivní a mohou započít
i plánované akce, neboť město, jak bylo
výše uvedeno,  hospodařilo s přebytkem,
který bude použit na investice v letošním
roce, a největší investice- výstavba „Areálu koupaliště v Horšovském Týně“ - je
krytá střednědobým úvěrem.
Ing. Josef Holeček
starosta města

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 15. 2. 2022.
Příspěvky zasílejte na email
zpravodaj@mkzht.cz.

www.horsovskytyn.cz
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užitečné informace
JEDNO PŘÁNÍ MÁM – ZŮSTAT DOMA
Každý člověk potřebuje svého Anděla Strážného a nás je hned několik.
Spousta lidí už o nás ví, mnoha z nich jsme již naši pomoc poskytli a nejednou se stali Anděly, kteří zachránili život.
Naše organizace nese symbolický název Anděl Strážný a pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením
a jejich rodinám prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS
tlačítkem. Toto zařízení zvané TIPEC (zkratka tísňové péče) je napojeno na
dispečink, kde je náš odborný personál připraven poskytnout klientům okamžitou pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce, ať už se jedná o nevolnost,
náhlé zhoršení fyzického/psychického stavu či úraz.
Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů po celé České republice. Mimo
jiné má v sobě zabudovaný detektor pádu a detektor pohybu, které zalarmují
naše dispečerky, pokud se klient delší dobu nehýbe nebo upadne. Dispečerky následně klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují, v jaké situaci se
klient nachází a v případě nutnosti kontaktují rodinné příslušníky, jiné kontaktní osoby či integrovaný záchranný systém.
Součástí naší služby je i připomínání léků, kontrola pitného režimu či tzv.
Povídavá linka, kam si klienti mohou zavolat a popovídat si v případě, kdy
se cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba slovní fotbal nebo protrénovat paměť.
Jednou z našich klientek je i bývalá paní učitelka, která našim dispečerkám
velmi ráda předčítá knihy. Povídavá linka je tedy mnohdy plná oboustranně
přínosných a příjemných chvil.
Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav o své zdraví mnohem déle zůstat žít
doma, ve svém přirozeném prostředí, kde mají vzpomínky, zázemí, klid ale
především dobře známý DOMOV.
Cílem Anděla Strážného je snížení zdravotních a bezpečnostních rizik,
zprostředkování či poskytnutí pomoci v krizových situacích a oddálení odchodu do pobytových zařízení
Pomáhejme spolu
Naše organizace potřebuje ročně ke své činnosti 20 milionů korun. Část
pokryjí dotace, část dárci a část klienti. Tímto bychom rádi požádali i Vás
o podporu, abychom naše služby mohli zdokonalovat.
Číslo našeho transparentního účtu naleznete na našich webových stránkách
www.andelstrazny.eu. Jakýkoliv dar je pomocí nejen nám, ale především
lidem, kterým společně s Vámi dodáme pocit jistoty a bezpečí.
Kontakt
Anděl Strážný z.ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
E-mail: poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní NONSTOP linka: +420 800 603 030
Webové stránky: www.andelstrazny.eu

NOVINKY OD NÁS DO VAŠEHO TELEFONU
Město Horšovský Týn i MKZ Horšovský Týn v mobilní aplikaci
V OBRAZE.
Pokud ji ještě nemáte, velmi jednoduše a rychle si ji nainstalujete. Tato služba je zdarma.
O co jde a co aplikace umí?
Pomocí této aplikace můžete dostávat všechny aktuální informace z našich
webových stránek přímo do svých mobilních telefonů a tabletů. Na novou
zprávu vás upozorní notifikace. Aplikace vám přináší přehled aktualit
z našeho webu, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
•
chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
•
přístup na internet
Jak si aplikaci stáhnout?
1.
Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play, App Store. nebo HUAWEI AppGalery.
2.
Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3.
Klikněte na Instalovat.
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

S S TLAČÍTKO
NONSTOP pomoc v celé ČR
Moderní způsob ochrany zdraví seniorů,
zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných

Zajistíme Vám
Pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně,
365 dní v roce

Neomezený pohyb v rámci celé
České republiky

Nezávislost a samostatnost

Individuální nastavení služby

Jak to funguje

Služby
SOS tlačítko
Autodetekce pádu
Detekce nízké aktivity

1 Klient má u

sebe mobilní
monitorovací
zařízení s SOS
tlačítkem.

3 Při nouzové situaci

klient zmáčkne SOS
tlačítko, které ho
spojí s dispečerem.

GPS lokalizace
Připomínání léků
Povídavá linka

2 Zařízení je napojeno
na NONSTOP
dispečink tísňové
péče Anděla
Strážného.

Mobilní tísňová
péče

Domácí tísňová
péče

1. měsíc
A
ZDARM

1. měsíc
A
ZDARM

1. měsíc
A
ZDARM

450 Kč

350 Kč

450 Kč

měsíc

měsíc

měsíc

4 Dispečer zajistí

800 603 030

klientovi potřebnou
pomoc.

poptavka@andelstrazny.eu

www.andelstrazny.eu

TESTOVÁNÍ na Covid-19
pro veřejnost
Mobilní odběrové místo na provedení PCR
a antigenních testů na Covid-19 se v Horšovském
Týně nachází za budovou kina (ul. Prokopa Holého
128). Testování probíhá každý den kromě soboty
od 8:00 do 15:00 hodin.
K testování je potřeba rezervace termínu
na www.labin.cz
Tuto službu zajišťuje zdravotnické zařízení Institut
laboratorní medicíny Labin.
Výsledek antigenního testu je na počkání, výsledek
PCR testu do 48 hodin.
Testování je možné i pro pacienty s žádankou
od lékaře nebo krajské hygienické stanice.
Cena pro samoplátce u antigenního testu je 201 Kč,
u PCR činí 814 Kč.
Pro bližší informace můžete kontaktovat správu
Labin na tel. č. 377 972 871.

4.
Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
5.
Po otevření přidejte nový odběr. Lze sledovat
i více organizací.
6.
Po výběru organizace se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR
kódů.
Jak máte postupovat?
•
stáhněte si zdarma aplikaci do chytrého telefonu
•
vyberte možnost přidat nový odběr
•
vyberte organizaci, kterou chcete sledovat
Jaké informace v aplikaci najdete?
•
aktuality
•
záznamy z úřední desky
•
pozvánky na akce
•
fotogalerie

z činnosti spolků
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ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZU
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH H. TÝN V ROCE 2021
ZO STP Horšovský Týn vyvíjí přes všechna opatření v této nejisté době slušnou
aktivitu. Členky výboru se schází kromě prázdnin každý měsíc a snaží se v rámci
možností vymyslet pro ostatní členy zajímavý program. 15. června a 2. listopadu se
konaly dvě členské schůze, na kterých nechyběly informace o činnosti a plánovaných akcích. Na listopadovou schůzi přišel a bohatou diskusi vyvolal starosta města, ing. Josef Holeček. Během roku se zájemci scházeli na společných procházkách
po okolí města a 22. června se uskutečnila společná návštěva Státního hradu a zámku v Horšovském Týně. O prázdninách se 27 členů zúčastnilo rekondicí v Mariánských Lázních a Sezimově Ústí. Příjemně pobavit jsme se byli dvakrát v divadle
Pluto v Plzni, kde jsme zhlédli kabaretní vystoupení „Letem světem kabaretem“
a hru „Slaměný klobouk“. Od května bylo zahájeno pravidelné pondělní cvičení
v sále MKZ. 22. září se uskutečnil zdařilý autobusový zájezd, během kterého jsme
navštívili zámek Zbiroh, ve Starém Plzenci závod Bohemia Sekt a zrekonstruovanou katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni. Zajímavý program výletu připravila a na
jeho realizaci se podílela paní Růžena Menšíková. Členové ZO dostali finanční
příspěvek na divadelní představení v místním kině, „Vzpoura nevěst“ a muzikál
„Peklo v nebi“. Pětkrát se uskutečnila návštěva domažlického AQUACENTRA ve
spolupráci s Komunitním centrem a za finanční podpory Města Horšovský Týn.
O připravovaných akcích jsou členové informováni ve vývěsní skříňce u OD Radbuza. Rok 2021 jsme přes všechny překážky zvládli a do nového roku 2022 přejeme
všem členům pevné zdraví, pohodu a radost ze společného setkávání.
Výbor ZO STP H. Týn

Vážení, z důvodu stále
trvajících vládních nařízení
se ruší
RYBÁŘSKÝ PLES,
plánovaný v termínu
12. ÚNORA 2022.
Děkujeme za pochopení.
Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace H. Týn

Ze stejného důvodu se také ruší
MAŠKARNÍ BÁL,
plánovaný v termínu
27. ÚNORA 2022.
V případě příznivé situace
a změny stávajících podmínek
pro pořádání akcí se uskuteční
v náhradním termínu, který
bude včas uveřejněn.
Děkujeme za pochopení.
PS Stopaři Horšovský Týn

STP, KC a Město Horšovský Týn
Senioři,
rozhýbejme se plaváním!
10. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., a 2. 6. 2022
Plavecký bazén Domažlice
Sledujte aktuální opatření o COVID-19
ODJEZD AUTOBUSU
Z HORŠOVSKÉHO TÝNA
DO DOMAŽLIC (A ZPĚT)

čtenáři nám píší
DIVOKÁ PRASATA POBÍHAJÍ PO SÍDLIŠTI V H. TÝNĚ
Podle získaných informací od občanů byla v prosinci v  Lidické ulici dvakrát viděna
divoká prasata. Vždy to bylo ve večerních hodinách. Poprvé u kontejneru na odpad
u jednoho z bytových domů. Podruhé pak na louce u silnice v blízkosti nových rodinných domků. Poté si vždy pomalu přeběhla přes Masarykovu ulici a zmizela do
lesíka. V pondělí 10. ledna 2022 před jedenáctou hodinou dopoledne jsme šli ulicí
Boženy Němcové, když náhle z ulice Josefa Hory proběhlo středně velké divoké
prase a pokračovalo ulicí Nerudovou do Masarykovy, kde zastavilo několik projíždějících aut a zmizelo v areálu základní školy a pak v zámeckém parku. (Připomnělo
nám to známý film Slavnosti sněženek, kdy divočák skončil až ve třídě školy). Je to
nová situace v našem městě, která se může opakovat častěji. Hlavní příčinou je hojný
výskyt divokých prasat v zámeckém parku.
Autor: Čedík Jaroslav

Hasičárna:13,20 hodin
u Hrbáčka 13,30 hodin
Vstup do bazénu si platí každý sám.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych na tomto místě poděkovala majitelům
a personálu restaurace Pod Radnicí za obětavost,
se kterou mi opravdu pomáhají tím, že nosí obědy
mému tchánovi.
Za to jim pomyslně připínám „Řád zlaté vařečky“!
Děkuji Hanka Popelová

www.horsovskytyn.cz
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ze školních lavic
Základní škola Horšovský Týn, okres
Domažlice, příspěvková organizace
Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn
Do provozu školní jídelny přijmeme
kvalifikovaného kuchaře / kuchařku.
Zájemci se mohou hlásit osobně u vedení
školy nebo u vedoucí ŠJ,
případně telefonicky na čísla 728 945 301
nebo 607 524 709

SOŠ a SOU v Horšovském Týně

22. 2. 2022
slavnostně otevře školní cukrárnu
v ul. E. Beneše (vedle parkoviště u Penny)
Od 23. 2. 2022 všechny srdečně zveme k návštěvě,
k posezení u kávy, k nákupu školních cukrářských
výrobků a výrobků studené kuchyně.
Budou vás obsluhovat žáci oboru CUKRÁŘ.
Pro návštěvu platí aktuální epidemiologická opatření.

CO MI ŠKOLA DALA A VZALA?
Člověk… člověk se neustále vyvíjí a učí po celý svůj život. Každý
z nás je jako skládačka, kde nám naše zkušenosti z okolí dodávají
jednotlivé dílky, které nás následně utvářejí a dělají nás jednou velkou skládačkou. Tedy tím, čím jsme.
Svými dílky nás mohou doplňovat i jednotlivé nepříjemné situace, ze kterých následně máme například životní bloky, fobie nebo
i traumata. Jindy nás zase obdaří vlastními dílky jiní lidé. Dílky ze
skládaček jiných lidí nás mohou obdařovat různými moudrostmi
či znalostmi. A nejen vlastními moudrostmi, ale i třeba vlastním
jazykem. Čímkoliv, na co jste si zrovna v daný okamžik schopni
vzpomenout.
A pak je tady ŠKOLA... místo, kde se učíme a vzděláváme pro své
budoucí povolání a obohacujeme se vědomostmi ze světa jednotlivých předmětů. Je to jedna velká součást celé skládačky, tedy vlastně nás. Jenže… Co jsou ty jednotlivé dílky skládačky ze školy zač?
A co nás ty dílky stály? Když tedy dovolíte, budu to brát ze své
perspektivy: co mi škola dala a vzala…
Co mi tedy škola dala a vzala? A co mě to stálo? Mám jí to oplatit?
Co se týká otázky, co mi škola vzala, hluboce jsem nad ní přemýšlel. Jenže za ty roky jsem nenalezl ve své paměti nic, co by mi škola
vzala z mého života a vyčítal bych jí to...
Škola je pro mě místo, kde jsem se vlastně stal tím, čím jsem. Prošel
jsem si v ní osobním rozvojem a našel jsem tam ty potřebné dílky,
abych zjistil, kdo jsem, a stal se tím, čím vlastně jsem. Našel jsem
si zde spoustu přátel a jedinečné příležitosti vyzkoušet si nové věci.
Jako je hraní na piano, foto - manipulace, kreslení, vlastní kapela
a další.
Jenže ne vždy vše bylo procházka růžovou zahradou. Znalosti, kte-
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Dále nabízíme sezonní práci.
Přijmeme pracovníka
na sekání trávy v areálu školy.
Předpokládaný termín sekání je
duben – říjen 2022,
pracovní poměr formou dohody
o provedení práce.
Bližší informace u vedení školy nebo na
telefonu 379 422 381, 728 945 301
ré nám škola dala, mě a ostatní stály spoustu úsilí se je naučit a chápat. A naučení těchto znalostí stojí neskutečné moře času. A nejen
pouhé moře času, nýbrž celý oceán… Nestojí nás to pouhý čas, ale
i nějaké peníze a trpělivost. Akorát se zde naskýtá zajímavá otázka:
Vyplatí se to vše? Využijeme všechny ty ,,dary“, kterými nás škola
obdařuje?
A není to pro některé z nás pouhá ztráta času? Co takové lineární
rovnice? Nebo takové chemické roztoky či směsi? Budou se nám
někdy tyto dílky hodit do naší skládačky? Perspektivy a pohledy
některých z vás mohou být různé a odlišné, což je pochopitelné
a dokazuje to, že každý z nás je z jiných dílků do kopy. A ač je váš
pohled na věc různý, jsou to pro nás všechny stejně nevyhnutelné
situace a záležitosti, které nás zkrátka doplňují svými dílky do naší
skládačky. Škola nám také poskytla příležitosti se podívat i do jednotlivých míst, kam bychom se sami jen tak nepodívali.
Víte, když se to tak porovná, škola nám toho rozhodně více přinesla,
než vzala. Je to tedy ztráta času? Něco možná… Ale rozhodně ne
všechno… Podle mého by se to škole mělo rozhodně v dobrém nějak oplácet, abychom ji i my mohli doplnit svými dílky skládačky.
A nemám na mysli pouze školu jako takovou, ale mám na mysli
i učitele, kteří do nás investují svůj čas a ochotu. A i kdybyste s mojí
perspektivou nesouhlasili, pořád pro vás bude platit to, že se budete
učit celý život. A že celý život budete pořád sbírat dílek po dílku,
abyste byli jednoho dne kompletní a šťastní…
Tadeáš Drobný,
žák 9. třídy Soukromé základní školy Adélka, Mašovice

společenská rubrika
Oči se zarosily a zaplakaly
bolem, když jsme Ti, tatínku,
dávali sbohem.
Odešel jsi tiše,
jak osud si přál,
ale v našich srdcích žiješ dál...
Dne 20. ledna 2022 uplynulo 5 let
od chvíle, kdy nás opustil pan Karel
Šíma.
Stále vzpomínají manželka,
syn Karel s rodinou,
dcera Miloslava s rodinou,
dcera Jana s rodinou
a ostatní příbuzní.

společenská rubrika

únor 2022 1 číslo 2

"Čas letí jako splašený...."

Dne 8. 2. 2022 uplyne již 30 let
ode dne, kdy nás navždy opustila
paní Karolína Mothejzíková.
Stále vzpomínají manžel a synové.

knihovna
VYHODNOCENÍ KNIŽNÍ VÝZVY 2021
Čtenáři, kteří v loňském roce splnili
Knižní výzvu, dostali od knihovnic
malou odměnu. Připravily jsme pro ně
dárkovou tašku, ve které našli knihy,
hrneček a další krásné upomínkové
předměty.
V letošním roce je pro vás připraven již
3. ročník Knižní výzvy. Vaším úkolem
bude v roce 2022 přečíst 15 knih (děti 8
knih) podle zadaných kritérií. Pro méně
horlivé čtenáře je navíc připravena novinka – Malá knižní výzva, kterou splníte přečtením pouhých 5 knih. Všichni, kteří výzvu splní, budou odměněni
v lednu 2023. Podrobnosti a další informace se dozvíte v knihovně. Těšíme se
na vaši účast.
Vaše knihovnice

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout…
V našich srdcích zůstaneš navždy.
Dne 18. února 2022 si připomínáme
nedožité 75. narozeniny pana
Petra LIŠKY z Horšovského Týna,
od jehož úmrtí uplyne letos v březnu
již 14 let. Vám, kteří vzpomenete
s námi, upřímně děkujeme.
Manželka Miloslava a dcery Lenka,
Iveta a Petra s rodinami.

ČESKÉ FILMOVÉ PREMIÉRY
MIMOŘ ÁDNÁ
UDÁLOST
komedie od tvůrců filmu Vlastníci
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček.
Lidé uvnitř sedí, švitoří,
nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit
z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se
však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním.
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav
Plesl, Alois Švehlík, Václav Kopta...

TAJEMSTVÍ
STARÉ
BAMBITKY 2
pokračování divácky
oblíbené pohádky
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí.
Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky
a Jakuba. A jak to bylo dál, se dozvíte v kině.
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav
Vladyka, Jiří Lábus, Petr Štěpánek, Veronika Khek Kubařová,
Valentýna Bečková...

V LÉTĚ TI ŘEKNU,
JAK SE MÁM
romantický film od tvůrců
Všechno nebo nic
Parta čtyřicátníků, kteří jsou
kamarádi od dětství a potkávají se dodnes. Po letech se
ale začínají objevovat problémy, které jejich životy změní.
Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Ján
Koleník, Soňa Norisová...

www.horsovskytyn.cz
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KINO HORŠOVSKÝ TÝN
ÚNOR 2022
Prokopa Holého 128, tel.: 379 422 404. Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem představení.

Čt 3.
18:00
komedie
CZ

Pá 4.
20:00

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí?
Nová komedie od tvůrců ﬁlmu Vlastníci.
Režie: Jiří Havelka, Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela,
Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz,
Tereza Marečková, Václav Kopta….
české znění / přístupný od 12 let / 100 minut / 140,- Kč

Čt 17. SMRT NA NILU
18:00

TIP

MOONFALL

Mezi spoustou hrozeb, které na Zemi můžou přijít z vesmíru, je
Měsíc pravděpodobně tím posledním, čeho bychom se obávali.
Nemohli jsme se mýlit víc… Režie: Roland Emmerich
Hrají: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Donald
Sutherland….

krimi/drama/
mysteriózní
USA

Tajemný thriller podle románu Agathy Christie z roku 1937.
Režie: Kenneth Branagh , Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot,
Armie Hammer, Letitia Wright...

Pá 18. V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
20:00

Životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i roky po
skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní příběh,
jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip
i napětí. Režie: Marta Ferencová, Hrají: Tereza Kostková,
Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Ján Koleník...

akční/sci-ﬁ/
USA, CAN,
Čína

titulky / přístupný / 124 minut / 140,- Kč

So 5.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

So 19. SMRT NA NILU

české znění / přístupný od 12 let / 100 minut / 140,- Kč

krimi/drama/
mysteriózní
USA

20:00
komedie
CZ

TIP

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí?
Nová komedie od tvůrců ﬁlmu Vlastníci.
Režie: Jiří Havelka, Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela,
Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Ctirad Götz,
Tereza Marečková, Václav Kopta….

Ne 6. MOONFALL
18:00
akční/sci-ﬁ/
USA, CAN,
Čína

Mezi spoustou hrozeb, které na Zemi můžou přijít z vesmíru,
je Měsíc pravděpodobně tím posledním, čeho bychom se obávali.
Nemohli jsme se mýlit víc… Režie: Roland Emmerich
Hrají: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley,
Donald Sutherland….

pohádka
CZ

akční/
dobrodružný
USA

Pokračování úspěšné pohádky... Z Jakuba je král, z Aničky
královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku,
která ráda tráví čas u dědečka Karaby. Nebudou chybět ani zlotřilí
rádcové Ferenc a Lorenc. Režie: Ivo Macharáček
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý...

PRO DĚTI

české znění / přístupný / 100 minut / 140,- Kč

Šílený závod za největším pokladem světa.
Režie: Ruben Fleischer,
Hrají: Tom Holland, Bryan Cranston, Mark Wahlberg,
Antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Ali, Sarah Petrick
české znění / přístupný / 115 minut / 130,- Kč

Po 14. SRDCE NA DLANI
18:00
komedie
CZ

české znění / přístupný / 91 minut / 140,- Kč

romantický/
komedie
CZ

VALENTÝNSKÉ PROMÍTÁNÍ

Tajemný thriller podle románu Agathy Christie z roku 1937.
Režie: Kenneth Branagh,
Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia
Wright...
titulky / přístupný od 12 let / 135 minut / 130,- Kč

Ne 20. HAFTAŇAN A TŘI MUŠKETÝŘI
15:00
animovaný
Španělsko

Podaří se Haftaňanovi stát se opravdovým mušketýrem a zároveň
získat srdce své milované Juliette?
Režie: Toni García

PRO DĚTI

Čt 24. V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
18:00
komedie/
romantický
SR, CZ

Životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i roky po
skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní příběh,
jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip
i napětí. Režie: Marta Ferencová, Hrají: Tereza Kostková,
Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Ján Koleník...

české znění / přístupný / 111 minut / 130,- Kč

Pá 25. V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
20:00
komedie/
romantický
SR, CZ

Životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i roky po
skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní příběh,
jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip
i napětí. Režie: Marta Ferencová, Hrají: Tereza Kostková,
Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Ján Koleník...

české znění / přístupný / 111 minut / 130,- Kč

TIP

20:00

akční/
dobrodružný
USA

Šílený závod za největším pokladem světa.
Režie: Ruben Fleischer,
Hrají: Tom Holland, Bryan Cranston, Mark Wahlberg, Antonio
Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Ali, Sarah Petrick
české znění / přístupný / 115 minut / 130,- Kč

Ne 27. TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě.
Co udělá zamilovaný člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno.
Režie: Jaroslav Fuit, Hrají: Veronika Khek Kubařová, Igor
Orozovič, Matouš Ruml, David Matásek...
české znění / přístupný / 102 minut / 60,- Kč

TIP

So 26. UNCHARTED

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde
nás potká. Můžeme se zamilovat kdykoliv a kdekoliv. Film od
tvůrců hitu „Ženy v běhu“. Režie: Martin Horský, Hrají: Vladimír
Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová…

Čt 17. JEDINĚ TEREZA
10:00

20:00

české znění / přístupný / 111 minut / 130,- Kč

české znění / přístupný / 84 minut / 130,- Kč

Pá 11. UNCHARTED
20:00

komedie/
romantický
SR, CZ

titulky / přístupný / 124 minut / 140,- Kč

Čt 10. TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
18:00

TIP

titulky / přístupný od 12 let / 135 minut / 130,- Kč

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

15:00
pohádka
CZ

Pokračování úspěšné pohádky... Z Jakuba je král, z Aničky
královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku,
která ráda tráví čas u dědečka Karaby. Nebudou chybět ani zlotřilí
rádcové Ferenc a Lorenc. Režie: Ivo Macharáček
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý...

české znění / přístupný / 100 minut / 140,- Kč

PRO DĚTI
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pozvánky
OSLAVTE S NÁMI DEN SV. VALENTÝNA
Svátek všech zamilovaných je za dveřmi. Máme pro vás tip, jak
tento den oslavit.  
Chcete vyrazit za kulturou? Nejlepší místo na rande je přece
v kině. Proto jsme v programu mysleli na všechny, kteří věří na
lásku. Novou českou komedii Srdce na dlani uvedeme 14. února
od 18.00 hodin v kině Horšovský Týn.
Říká se také, že láska prochází žaludkem. Dejte si pauzu v kuchyni a využijte nabídku Zámecké restaurace nebo Hotelu Gurmán, kteří pro vás připravili speciální menu.
Ať už jste příznivci dne Sv. Valentýna či ne, věřte, že společně
strávený čas udělá vaší milované polovičce radost.
za MKZ Horšovský Týn
Monika Bozděchová

Valentýnské

menu

aperitiv:

0,1l Bohemia Sekt

předkrm:
Tataráček z lososa námi dochucený,
podávaný na čerstvé rukole

Hlavní chody:
♥

Kachní prsíčko podávané se švestkovou omáčkou,
s portským vínem a gratinovanými bramborami

♥

Medailonky z vepřové panenky pečené na zeleném
pepři, podávané na rozmarýnovém rizotku

moučník:
Horké jahody s vanilkovou zmrzlinou,
zdobené šlehačkou a čerstvou mátou

Nám. Republiky 2, 34601, Horšovský Týn

14

www.mkzht.cz

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

nenechte si ujít
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z uplynulých akcí
CO SE DĚJE NA HODINÁCH NĚMČINY?
Kurz německého jazyka pod hlavičkou MKZ a za vedení Mgr. Blanky Cihlářové úspěšně pokračuje i ve školním roce 2021/2022. Žáci
se schází každé pondělí v malém sále MKZ, kde zdokonalují své
znalosti.
Abychom vyšli z monotónního studia v učebně, připravila pro nás
paní učitelka v prosinci stopovací hru po Horšovském Týně, kdy na
nás čekaly zapeklité úkoly. Jako například jít si vyzvednout peníze
z bankomatu přepnutého do německého jazyka, nakoupit v obchodě
a požádat německy prodavače o rozměnění peněz. Vrcholem úkolů
bylo zajít do lékárny U Bílé labutě koupit náplast a prášky na bolest
hlavy a po zaplacení přednést básničku. Tento těžký úkol si vytáhl
spolužák Jarda, a protože to zvládl na jedničku s hvězdičkou, dostal
od paní lékárnice další indicie, abychom mohli jít plnit další úkoly
do parku.
Celou tuto netradiční lekci jsme zakončili v kostele na náměstí, kde
jsme si prošli křížovou cestu, která je psána celá v němčině a tudíž
nám posloužila opět jako studijní materiál.
Dalším zpestřením našeho kurzu byla poslední lekce roku 2021
doma u spolužačky Mirky, kde se podávala jako předkrm domácí
paštika, hlavním chodem byl perfektně připravený bažant a nechyběl ani zákusek v podobě dortu. Každý z nás přinesl dárek a popsal
ho v němčině tak, aby se spolužáci mohli těšit, co asi pod stromečkem najdou.
Večer byl perfektní tečkou za první půlí našeho školního roku a už
se těšíme na další hodiny. V plánu je třeba i jarní prohlídka města
s německy hovořící průvodkyní.
Děkujeme paní učitelce, že pro nás vymýšlí tyto netradiční lekce.
Pilní studenti
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SETKÁNÍ U KAPLE V KOCOUROVĚ
Za švitoření omladiny se tradičně u kaple v Kocourově přišli rozloučit s rokem 2021 místní obyvatelé a chalupáři Přivítali mezi
sebou již tradiční návštěvníky z prodejny Praktik v Horšovském
Týně se svými kamarádkami. Na stole bylo pohoštění v podobě
vánočního cukroví, klobásek a sýrů, ke kterému nezbytně patřil
svařák, ovocný čaj a grog.
Dobrou náladu dokreslovala hezky upravená a shrabaná náves,
osvětlený vánoční stromeček a osvětlení u vstupu do kaple. Škoda, že nebyla krajina trochu posypána sněhem.
Při veselém debatování se zhodnotily akce konané v uplynulém
roce a projednaly plány na rok 2022. Při diskuzi byla kladně
hodnocena spolupráce s organizací BYTES s.r.o. Za přispění
této organizace byla provedena zpevněná plocha z recyklovaného asfaltu u mostku pod rybníkem. Dále byly osazeny betonové
rygolovky u cesty pod kaplí. Poděkování patří i za rychlý odvoz
shrabaného listí z návsi.
Velká diskuze se rozvinula kolem rekonstrukce vodní nádrže
a dokončení místní komunikace kolem domů č. p. 11 a č. p. 1 ve
východní části osady. Bylo vyjádřeno přesvědčení, že operativním přístupem pracovníků města se podaří potřebné finance zajistit a obě akce úspěšně zrealizovat. Účastníci diskuze se shodli
na tom, že za posledních cca 15 let město Horšovský Týn velkou
měrou přispělo ke zvelebení osady a podmínky života v osadě se
výrazně zlepšily.
Bez nadsázky lze konstatovat, že náves s novou kaplí patří mezi
nejkrásnější osady této velikosti v domažlickém regionu. Místní
jsou na tuto skutečnost také patřičně hrdi.
Za občanské sdružení J. P.

JEŽÍŠEK PRO CHLUPATÝ KOŽÍŠEK
Spolek Tlapky v naději, který se stará o útulek pro psy v Horšovském Týně, uspořádal v prosinci 2021 tak jako každý rok
akci Ježíšek pro chlupatý kožíšek. Lidé mohli přinést do útulku
potřebné dárky pro psy. Přinášeli konzervy, granule, pamlsky,
deky, hračky, pelíšky, ale i úklidové prostředky. Dárky návštěvníci položili ke stromečku, který ani v útulku nemohl chybět.
Mohli si prohlédnout areál útulku a jeho současné psí obyvatele.
Pokud měl někdo zájem, šel s pejskem na procházku. Dárci měli
možnost si udělat teplý čaj nebo kávu a zakoupit si zboží s logem
spolku. K prodeji nechyběl charitativní kalendář spolku Tlapky
v naději, ve kterém najdete fotky pejsků, pro které byl útulek
v Horšovském Týně dočasným domovem.
Děkujeme všem, kteří na nás mysleli i o Vánocích a přinesli dárky. Velice si vážíme podpory a zájmu ze strany veřejnosti. Je
pro nás velkou pomocí při zajišťování chodu útulku, veterinární
a další péče o psy. Děkujeme Základní a Mateřské škole Stod,
od které naši chlupáči dostali dárky dokonce v krásně malovaných krabicích. Velký dík patří hasičům z Holýšova, kteří pro
útulek uspořádali sbírku a všechny vybrané dary dovezli do útulku. A abychom nezapomněli na naše nejmenší, děkujeme dětem
z Mateřské školy Pionýrů Horšovský Týn, kteří k nám chodí každý rok před Vánocemi do útulku a nosí hafanům dárky. Moc
všem děkujeme.
Spolek Tlapky v naději, z. s.,
útulek pro psy Horšovský Týn
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IVAN R. VIČAR „Z MÉHO ATELIÉRU“
Ivana Vičara, který působí a žije v Horšovském Týně a v Plzni,
známe především jako spisovatele a autora převážně dětských knížek. Mnozí si ho pamatují právě z besed a autogramiád, které pro
místní dětské i dospělé čtenáře uskutečnil. Tentokrát jsme mohli
poznat jeho druhou talentovanou tvář, a to malíře a výtvarníka.
Po více než dvacetileté dráze spisovatelské se vrátil k malování
a prostřednictvím výstavy v městském kulturním zařízení v Horšovském Týně dovolil nahlédnout do svého ateliéru a představil
veřejnosti nová díla z posledních dvou let.
Slavnostního zahájení výstavy 16. ledna se zúčastnilo několik desítek hostů, přátel a příznivců z řad veřejnosti. O výstavě nazvané
„Z mého ateliéru“ promluvil na úvod pan Antonín Kondrys. Nejprve připomenul první společnou výstavu na přelomu 70. a 80. let
minulého století. Tehdy se sešlo šest místních výtvarníků, mezi
nimi právě pan Vičar a pan Kondrys. aby představili své výtvory
horšovskotýnské veřejnosti. Výstava měla úspěch a poté se několikrát podobné společné výstavy konaly znovu v různém obsazení.
Pan Kondrys vzpomíná: „Když jsem poprvé viděl Ivanovy obrázky, měl jsem divný pocit. Byly poněkud zvláštní a vymykaly se
nezvyklou technikou. Působily na mě poněkud technokraticky,
neboť byly vytvářeny stříkáním barev přes šablony. Nicméně ve
vystavené kolekci vynikaly a u návštěvníků uspěly. Tato nezvyklá technika na pomezí malby, grafiky a koláže dokázala zaujmout
svou poetikou.“ Takové dojmy byly z prvních prezentací před několika desítkami let. Nyní pan Kondrys popisuje nové obrazy takto: „Dnes však nás všechny přesvědčuje, že na malířskou múzu
nezapomněl. Naopak. Techniku, kterou, dá se říci, kdysi objevil,
časem rozvinul a zdokonalil, spojil s klasickou malbou. Proto dnes
můžeme obdivovat jeho kompozice, které na nás působí kombinací sametových pozadí s kontrastními objekty. Neméně významná
je i duchovní stránka Ivanových obrazů. Jsou prodchnuty zvláštní
poezií a za zobrazenými objekty můžeme vycítit ještě něco víc,
něco zvláštního. Nějaké nehmatatelné poselství, které divák nedokáže fyzicky uchopit, ale jehož imaginární existenci nesporně tuší
a divákův zážitek obohacuje. A toto poselství bezesporu Ivanem
použitá technika podtrhuje a dotváří.“
Děkujeme autorovi Ivanu R. Vičarovi za krásnou výstavu, Antonínu Kondrysovi za úvodní slovo a také kapele Vysoká tráva, která svým hudebním vystoupením obohatila vernisáž a postarala se
o pohodovou atmosféru nedělního dopoledne.
Pokud jste nestihli navštívit výstavu v sále MKZ, zve Vás autor
do své Minigalerie, která se nachází v Plzni-Lhotě a je přístupná
veřejnosti po telefonické domluvě (tel. 737 239 737).

VÁNOČNÍ STROM
Vraťme se ještě k tématu Vánoc, a to na začátek adventu. Ten je
tradičně spojen s rozsvícením stromů a výzdoby ve městech i v malých obcích. Vánoční strom v Horšovském Týně se těšil mimořádnému obdivu, a to nejen ze strany místních, ale i projíždějících městem, kteří doslova zastavovali auta, aby si náš krásný strom vyfotili.
Mimořádnému proto, že se pod ním objevilo překvapení v podobě
rozsvícené svaté trojice. Za tento nápad a realizaci patří poděkování
nejen městu Horšovský Týn, ale především firmě Bytes HT.
Vánočně ozdobený strom dokonce posloužil jako kulisa pro Koncert pod okny, na který se díky ohlasu posluchačů budeme moci
těšit i v letošním roce.
Leona Císlerová

za MKZ Horšovský Týn
Leona Císlerová

Foto: J. Čedík
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STOLNÍ TENIS – SENZACE
V sobotu 15. ledna zahájili stolní tenisté jarní část krajské soutěže. Dopoledne na domácích stolech přivítali družstvo z Horažďovic. Vedoucí tým soutěže, zatím bez jediné porážky a bez ztráty jediného bodu.  
Tejňáci, šestý tým tabulky, proto neměl co ztratit. Úvodní čtyřhry jsou
velmi důležité pro psychiku i další vývoj utkání. Horažďovické reprezentují Mandákové, otec a syn a Šimanovští, otec a syn. Zejména
třináctiletí hoši hrají na vynikající úrovni a dobře si vedou na krajských i republikových soutěžích. A právě hned v úvodu naši hráči soupeře zaskočili výbornou hrou. Šteffel s Písaříkem porazili Mandáky
3:1 a Mráz s Herzerem Šimanovské také 3:1. Další vývoj utkání byla
doslova přetahovaná kdo z koho. Vynikající výkon podal opět Radek
Šteffel, který zvítězil ve všech čtyřech zápasech. Další body - Mráz
2,5, Herzer 1,5, Písařík 1,5. Velmi důležitý bod a tím celkové senzační
vítězství zajistil v posledním, nervy beroucím zápase zkušený Písařík,
když porazil Šimanovského 3:1. V odpoledním utkání se naši střetli se
Spáleným Poříčím, kterému mohli oplatit porážku na jeho stolech. Naši
Tabulka po 18 kole
Pořadí

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

TJ Sokol Horažďovice B

15

14

0

1

0

148:47

57

2.

KST Klatovy C

15

13

1

1

0

144:53

55

3.

TJ Dobřany C

15

11

3

1

0

138:73

51

4.

TJ Sokol Domažlice B

14

9

2

3

0

116:88

43

5.

TJ Dynamo Horšovský Týn A

15

9

0

6

0

126:93

42

6.

TJ Sokol Kdyně B

15

8

2

5

0

120:90

41

7.

TJ Sokol Pocinovice B

15

6

4

5

0

111:110

37

8.

TJ Sokol Blížejov A

15

6

4

5

0

118:105

37

9.

KOC Sušice C

15

6

2

7

0

109:109

35

10.

TJ Sokol Spálené Poříčí A

15

6

0

9

0

98:110

33

11.

SK Poběžovice A

15

3

2

10

0

84:125

26

12.

TJ Sokol Staňkov A

15

2

0

13

0

74:131

21

13.

TJ Slavoj Stod C

14

1

0

13

0

26:130

17

14.

TJ Sokol Kdyně C

15

0

0

15

0

2:150

15

BĚŽECKÝ POHÁR PLZEŇSKÉHO KRAJE
2021 SLAVOSTNĚ ZAKONČEN I S NAŠIMI
ZÁVODNÍKY
V pátek 7. ledna v podvečerních hodinách proběhlo v plzeňském hotelu Primavera slavnostní zakončení Běžeckého poháru Plzeňského kraje. Plzeňský
krajský atletický svaz v čele s hlavním
koordinátorem soutěže Romanem Sladkým uspořádal velice důstojné zakončení této soutěže i s hudebním doprovodem a několika vystoupeními.  
Pro ocenění si na pódium přišli:
Kateřina Šilhánková za vítězství
v nejmladší kategorii do 7 let.
Adam Soukup za druhé místo
v kategorii do 11 let.
Simona Cihlářová za třetí místo
v kategorii do 9 let.
Pohár vyhrál i Patrik Čech, ten se ale
z vyhlášení omluvil, jelikož si užíval
s rodiči zahraniční dovolené.  
Doplňme, že diplom za 4. a 5. místo ještě obdrželi čtvrtý Pavel Svojanovský, David Steidl, Dorota Wagnerová a pátý Adam Rubáš.
Běžecký pohár plánuje již svůj program na rok 2022 a my se těšíme na
další úspěšná vystoupení našich závodníků.
Zdeněk Šilhánek
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hoši nezaváhali a po ranním, velmi náročném rozehrání se
s lídrem tabulky zvítězili i ve druhém sobotním zápase a to
10:5. Stejně jako dopoledne vyhráli v úvodu obě čtyřhry.
Další vývoj utkání s daleko lehčím soupeřem se proto vyvíjel poklidněji, i když síly ubývaly, zvláště když se hraje na
pět setů. Body - Šteffel 3,5, Mráz 2,5, Herzer 2,5, Písařík
1,5. Naší získali 8 bodů za dvě vítězství, což je posunulo
opět výše v tabulce. Příští dvojkolo naši odehrají 29. ledna
ve Kdyni proti týmům B a C.
Zdeněk Písařík

ze sportu

únor 2022 1 číslo 2

STŘELCI
Po dvou letech se opět sešli členové Spolku STŘELCŮ Horšovský Týn spolu s pozvanými hosty na 44. ročníku Novoročního turnaje ze vzduchových zbraní. Střílelo se jako
vždy ze vzduchové pistole a vzduchové pušky po pěti ranách do závodu. Počasí nám
sice moc nepřálo, protože hned po zahájení první části závodu začalo sněžit. To pro
nás ovšem nic neznamenalo a výsledky byly stejně dobré, jako kdyby bylo slunečno.
Po sečtení bodů z obou zbraní se na "bednu" dostali tito tři střelci: 1. Ivan Popovič - 83
bodů. 2. Mgr. Pavel Janský - 82 bodů. 3. Dušan Fekiač - 75 bodů. V druhé části závodu, střeleckém souboji na otáčivý terč, se do finále prostříleli Mgr. Janský a Fekiač.
Bylo to velmi napínavé a nakonec se z vítězství radoval Mgr. Janský, který si stejně jako
Popovič odnesl putovní pohár. Blahopřejeme všem zúčastněným a budeme se těšit na
jubilejní 45. ročník.      
Ivan Popovič

PRVNÍ TURNAJ PŘÍPRAVKY

Tým přípravky doplněný o začátečníky z řad elévů vyrazil na první turnaj do Kdyně, kde na nás čekali soupeři v domácích dresech
(2 týmy) a Toužim. Na zápas jsme jeli s cílem hlavně si to užít
a ukázat, že nám v GOGU vyrůstá nová generace florbalistů. Pro
některé to byla i úplně první zkušenost se soutěžením. Turnaj se
hrál systémem každý s každým, a to dvakrát – takže 6 zápasů po
16 minutách hrubého času. Už na začátku jsme věděli, že to bude,
hlavně na ty nejmenší, až moc.
První nás prověřil pozdější vítěz turnaje, tým Toužimi. Kde nám
přišlo, že i když dětičky byly věkově stejně staré, jako ty naše,
nebyli to úplní začátečníci. To se nakonec ale ve hře moc neukazovalo a snaha našich zapojit do hry všechny, i ty nejmenší, byla příkladná. Výsledek 4:2 v soupeřův prospěch byl nakonec ale super.
Dále nás čekaly dva týmy Kdyně. Oba hrály hodně podobně spíš
odpalovanou završenou velkými došvihy florbalek. Toho se naši
samozřejmě báli, a tak nešli do soubojů a nenapadali jsme tolik,
jako v předchozím zápase. Nakonec jsme ale jeden tým porazili
a s druhým se rozešli s remízou. Líbilo se nám nasazení a chuť
hrát. Ti starší se snažili zapojit do hry ty menší a méně zkušené. Ti
zase se nebáli hrát a jít do souboje. Byly to hezké zápasy…
Druhé kolo jsme zahájili opět s Toužimí, ale oslabeni o Tomáše,
kterého bolest bříška vyřadila ze hry. Snad nic, co by mu bránilo
dorazit na úterní Olympiádu. Zde se naplno projevilo, že Toužimští
již hrají déle (šikovnost na florbalce a hlavně pohyb po hřišti tomu
napovídaly).
Zápasy s týmy Kdyně byla přetahovaná o každý míček, ale už bylo
vidět to, že ti menší jsou unaveni a bylo to pro ně těžké. O výsledku
obou zápasů rozhodly dva góly, kterými se soupeř odpoutal, a my
už na ně nestihli zareagovat.
Celková bilance je tedy 6 zápasů – jedna výhra, jedna remíza
a bohužel zbytek prohra. Herně jsme ale byli, i podle nezaujatých
rodičů našich dětí, florbalově nejlepší – snaha o nahrávku, kombinaci nebo kličku u ostatních týmů tolik vidět nebyla. Týmový duch
a zapojení všech a podpora mezi sebou nás také překvapila. Super
výkon!! A gratulace Martince, která byla vyhlášena nejlepším hráčem turnaje!
Sestava – v brance se střídali Sebík a Honzík, ve hřišti se proháněli

Martinka, Bety (Batman), Mirda, Tomík, Robin. A z domova nám palce drželi ostatní! A na dálku i mladší žáci a my zase jim!!

VÁNOČNÍ FLORBALOVÁ OLYMPIÁDA
A je to za námi!  21. 12. v pět se celá naše florbalová rodina sešla v hale
a za účasti našich nejmenších, dětí odrostlejších i našich odchovanců
za podpory rodičů, dědečků a babiček jsme se pustili do odpoledne
plného zábavy.
Zahájili jsme jako vždy rozcvičkou, protože musíme tělo zahřát na provozní teplotu. Rozklusání a protažení se ujal Michal s Karlem.  Potom
jsme děti rozdělili dle věku do tří kategorií a pustili se do soutěžení.
Co nejrychleji oběhnout halu s míčkem na florbalce, promotat se slalo-
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mem a nakonec přesně vystřelit – to byla náplň soutěží. Překvapilo
nás, že i ti nejmenší zvládli bez větších problémů soutěž kombinující
rychlost a vedení míčku. Ve střelbě na přesnost jsme jim trochu ulevili, ale i tak se povedlo. Po soutěžích jsme vyhlásili stupně vítězů
a odměnili je perníkovými medailemi.
To jsme ale museli vyhodit ty starší z palubovky a na hřiště napochodovala desítka nejmladších. Patnáctiminutový zápas na velkém
hřišti při hře pět na pět ukázal, co se již stihli naučit. K vidění bylo
nasazení, bojovnost a několik hezkých florbalových akcí. Šikulky,
roste nám tu další nadějná generace. Hlavně nás překvapily dvě dětičky, které jsme nikdy neviděli. Po zápasu všichni dostali nějakou
drobnost, kterou nám darovali naši sponzoři.
To už ale netrpělivě stáli na značkách ti starší na straně jedné, a na
straně druhé tatínci doplněni o naše odchovance. Zápas zahájil zkušený florbalový rozhodčí Karel, který po celou dobu bděl nad dodržováním pravidel. Děti byly velmi nebezpečné v rychlých protiútocích, a pokud se jim povedlo utéct, tak to končilo zpravidla gólem.
Za tým tatínků nastoupila i část trenérského týmu. Skóre se zastavilo
na…ale to není důležité. Ale jisté je, že prostě na děti nemáme. Jsou
rychlé a obratné.
I starší dostali nějakou tu drobnost…
Co na závěr? Chceme všem dětem, maminkám, tatínkům, kamarádům popřát klidné a pohodové vánoční svátky, štěstí a zdraví v novém roce. Dětem hromadu splněných přání od Ježíška a rodičům
úsměvy na tvářích ratolestí při rozbalování dárků a těšíme se na viděnou v roce 2022!!

MLADŠÍ ŽÁCI 9. 1. 2022
V neděli odehráli mladší žáci v Plzni první turnaj v novém roce.
Bohužel jsme opět nemohli hrát v kompletní sestavě vinou nemoci
nebo jiných aktivit našich opor, čímž trpěla v zápasech hlavně útočná
fáze hry. V prvním zápase jsme prohráli s Tachovem 0:3. Do zápasu
jsme vstoupili ospale a rychle jsme po dvou hrubkách prohrávali 0:2.
Postupně se ale náš výkon zlepšoval a začali jsme si vypracovávat
šance, které se nám nedařilo úspěšně zakončit, takže poslední slovo
měl opět soupeř.
Do druhého zápasu proti Slavii Red jsme nastoupili bezprostředně
po předchozím zápase a bylo znát, že už jsme byli zahřátí a rozběhaní, takže jsme od začátku diktovali tempo hry. Bohužel se nám opět
nedařilo střelecky, takže jsme ze spousty šancí vytěžili pouze dva
góly. Náplastí na střeleckou nemohoucnost ale byla vychytaná nula
pro našeho gólmana, který byl oporou ve všech třech zápasech.
Do posledního zápasu se Slávií White jsme šli po dvouzápasové pauze, a než jsme se rozkoukali, vedl soupeř o tři branky. Postupně jsme
opět vyrovnávali hru, ale branka soupeře pro nás byla zakletá, takže
skóre navyšoval soupeř, až se zastavilo na konečných, trochu krutých 1:7. Bohužel nás dlouhodobě trápí nedůraz v osobních soubojích
u mantinelu a v předbrankovém prostoru. Radost nám naopak dělá
zapojení nováčků do hry, kteří až získají více zápasových zkušeností,
budou jistě velkým přínosem pro tým.

TURNAJ STARŠÍCH 15. 1. 2021
Do hry zasáhli i starší žáci. Nejen naši, ale i sestavy ostatních soupeřů poznamenala aktuální doba, a tak jsme v sedmi v poli a jednom
brankáři nastoupili na domácí palubovce k turnaji.
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Prvním soupeřem nám byl tým Klatov. První polovinu to vypadalo,
jako kdyby se našim vůbec nechtělo hrát. Soupeř nás převyšovat pohybem po hřišti, důrazem v soubojích, přesností přihrávek i počtem
střel. Není se tedy proč divit, že první poločas dopadl v náš neprospěch 0:7. Druhá polovina vypadala, jako kdyby na palubovce bylo
jiné mužstvo. Zlepšil se pohyb, dostupovali jsme do soubojů. Bohužel se ale stále nedařilo vstřelit branku a soupeř dále odskakoval.
Od patnácté minuty se ale začalo dařit a hlavně díky individuálním
aktivitám se nám povedlo vrátit se do hry, i když srovnat skóre byl
úkol téměř nemožný. Výsledek se zastavil na 6:13 ve prospěch Klatov. Bylo vidět, že pokud soupeř hraje agresivní a rychlý florbal, je
to pro naše, hlavně mladší hráče, těžké.
Druhým soupeřem byl druhý tým Klatov, který dorazil jako Open
Team. Zde bylo vidět, že soupeř postavil méně zkušené hráče. Výsledek 21:1 je možná až moc krutý. Co ale bylo velkým rozdílem
proti předchozímu zápasu, to byla soudržnost na střídačce, vzájemné
povzbuzování. Na hřišti bylo více času na kombinaci, soupeř nepřistupoval k osobním soubojům, a tak i ti mladší se na hřišti mohli
předvést…
Třetí zápas proti nám postavil tým Toužimi tým, se kterým jde vždy
o přestřelku s řadou gólů. Tentokrát to ale tak nebylo. V minulých zápasech býval soupeř nebezpečnější, ale dnes hrál s námi hned po pro
něj náročném zápasu s Klatovy. Na hřišti jsme pokračovali v tvořivé
hře, kombinacích i individuálních akcích. Náběhy a střely z bezprostřední blízkosti končily často v bráně. Bylo také slyšet, že naši spolu
na hřišti komunikují a umí si o míček říci. Ne vždy to tak je.
Závěrem je nutno říci, že turnaj byl ovlivněn neúčastí týmu FBC
Plzeň, který nemohl dorazit. Co k ostatním zápasům? Open Team
Klatov byl poprvé konfrontován se zkušenějšími, soutěžemi protřelými hráči. A tak výsledky pro něj byly někdy až moc kruté… Také
bychom rádi poděkovali týmům za sympatické výkony v rámci pravidel, rozhodčímu za pár hvizdů, Pavlovi za organizaci časomíry

ze sportu
a divákům za podporu… Dnes je komentář z pohledu stolku časomíry…

DALŠÍ DĚNÍ V KLUBU
Protože i nadále bojujeme s počtem dětí, rozjíždíme náborovou
kampaň na školách v Horšovském Týně a okolí. Připravili jsme
plakáty, které budou dlouhodobě umístěny ve školách a také dva
reklamní stojany. Jeden z nich také bude kolovat po školách, druhý
budeme využívat na prezentaci při různých akcích. Do škol dáme
také letáky, aby si je mohly děti vzít a informaci předat rodičům.
Doufáme, že to pomůže rozšířit naše řady a budovat silný sportovní
klub, kterým GoGo bylo před Covidem. Blíží se také velmi důležité
datum pro náš klub. V příštím Zpravodaji bychom již měli mít podrobnosti týkající se tohoto data a několik dalších důležitých novinek spojených s fungováním klubu…
Petr Fekiač

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

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává
slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shelltypu Araukana a Dark Shelltypu Maranska.

Stáří 16- 20 týdnů,
cena 199 - 245,- Kč/ ks
Prodej: Horšovský Týn –
za kostelem u KB
3. 3. 2022 - v 12.05 hod.
1. 4. 2022 - v 16.45 hod.
Výkup králičích kožek –
cena dle poptávky.
Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

www.horsovskytyn.cz
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SUPER
AKCE !
MĚŘENÍ ZRAKU
přímo na prodejnách

NAŠE POBOČKY:

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

ZDARMA

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

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

50%

Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s

www.horsovskytyn.cz
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VODA TOPENÍ



Hotel Gurmán Vás zve na

▪ VÝKUP A PRODEJ

Valentýnské

KOVOVÉHO ODPADU

menu

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

14. 2. 2022 od 18 hod.

Prosíme o rezervaci předem
na telefonu 602 763 439.

Těšíme se na Vás!

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

Hotel Gurmán, Nám. Republiky 2, 34601, Horšovský Týn
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Sigloch Distribution k.s., Průmyslová 290, 346 01 Horšovský Týn, tel. kontakt: 373 738 812, info@sigloch.cz
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