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TIP MĚSÍCE
O jarních prázdninách zveme do kina na Dětský ﬁlmový
festival. Děti se mohou těšit na oblíbené pohádkové hrdiny,
na dárky, které připravilo městské kulturní zařízení a také na nejedno
překvapení. Program na str. 10.

Jaro už pomalu klepe na dveře a to je nesporným
signálem pro všechny zahrádkáře, že sezóna pěstování už brzy odstartuje. Ať už jste znalí
zahradníci nebo teprve začínáte, využijete jistě cenné rady zkušeného zahradníka, tentokrát na téma pěstování
květin. Přednáška se uskuteční
12. 3. 2022 v sále MKZ.

www.horsovskytyn.cz
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 19. 1. a 9. 2. 2022
Projednala:
● informaci OMIM o provedení majetkoprávního narovnání pod stavbou chodníku
u autobusové zastávky ve směru Horšovský
Týn – Plzeň při silnici I/26, který je majetkem města. Stavbou je dotčen pozemek
parc. č. 1243/94 – ostatní plocha, silnice o výměře 110 m² k. ú. Semošice, jehož
vlastníkem je společnost ZEAS Puclice a.s.,
IČ 00115592, Puclice 99. Pozemek bude na
základě oboustranného ujednání odkoupen
za kupní cenu 10.000 Kč, veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující. RM
ukládá OMIM připravit podklady do zasedání ZM s doporučením RM schválit nákup  
pozemku parc. č. 1243/94 v k. ú. Semošice
pod stavbou chodníku;
● informaci OMIM o možnosti podání
žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.
č. 2349/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3868 m² (ul. Výhledy), parc.
č. 2432/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 958 m², 2433 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m²
(cesta do osady Sv. Anna), vše v k. ú. Horšovský Týn, jejichž vlastníkem je ČR – hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se
o stavby místních komunikací, které jsou
v pasportu místních komunikací vedeny
jako „5c – Výhledy“ a jako „30b – cesta
k č. p. 1 proti Sv. Anně“. RM ukládá OMIM
podat žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2349/14 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 3868 m² (ul. Výhledy), parc. č. 2432/1 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 958 m², 2433 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
103 m² (cesta do osady Sv. Anna), vše v k. ú.
Horšovský Týn z vlastnictví ČR – hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města. Vlastní smlouva o převodu bude
předložena ke schválení do zasedání ZM;
● informaci odboru MIM o předložení
návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem
– pozemek parc. č. 2462/2, 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 zasedání ZM s doporučením schválit předložený
návrh smlouvy o bezúplatném převodu po-

zemku parc. č. 2462/2, k. ú. Horšov a ukládá OMIM připravit podklady pro zasedání
ZM;
● žádost o odkoupení části pozemku města parc. č. 2322/1 o výměře 10 m² ostatní
plocha, k. ú. Horšovský Týn. Na této části pozemku se nachází oplocení náležející k zahradě žadatele, došlo k připlocení
pozemku, žadatel má uzavřenou nájemní
smlouvu. RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr
města prodat část pozemku za cenu stanovenou dle zásad tvorby ceny pozemků, které město bude prodávat po jejím schválení
v ZM pro rok 2022;
● žádost o vykácení dřevin v okolí rybníka parc. č. 2610/1, k. ú. Horšov. Sousední
pozemek parc. č. 2610/2 je ve vlastnictví
ČR – ÚZSVM, parc. č. 1735, vše v k. ú.
Horšov je předmětem jednoduchých pozemkových úprav. Nelze přesně stanovit, na
kterém pozemku se dřeviny nacházejí. RM
nesouhlasí s vykácením dřevin v okolí rybníka v obci Horšov do doby ukončení jednoduchých pozemkových úprav;
● nabídku na PD na akci: „Demolice objektu ZŠ Vrchlického 36, Horšovský Týn“
od firmy MP technik spol. s r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČ: 05360889 za
cenu 154.000 Kč bez DPH. RM souhlasí se
zadáním zakázky malého rozsahu na služby přímo bez výběrového řízení na základě
předložené cenové nabídky, kterou předložila firma MP technik spol. s r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČ: 05360889 za
cenu 154.000 Kč bez DPH;
● informaci starosty o možnosti podání
žádosti o dotaci na zelené střechy z Národního plánu obnovy (NPŽP), kterou by
město využilo při výstavbě areálu koupaliště v Horšovském Týně“. RM souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na Zelené střechy na akci výstavba „Areálu koupaliště
v Horšovském Týně“. RM projednala cenovou nabídku společnosti DOMOZA projekt
s.r.o., se sídlem Teslova 1202/3, Plzeň, IČO
28145089 na zpracování žádosti o dotaci zelené střechy na akci výstavba „Areálu koupaliště v Horšovském Týně“. Cena se odvíjí
od výše předpokládané investice do 1 mil
Kč bez DPH, odměna činí 15.000 Kč bez
DPH za podání žádosti, v případě zveřejnění projektu v seznamu schválených žádostí
odměna činí 20.000 Kč bez DPH. Projekty

s předpokládanou investicí nad 1 mil Kč
bez DPH činí odměna 20.000 Kč bez DPH
a po zveřejnění projektu v seznamu schválených žádostí činí 40.000 Kč bez DPH.
RM souhlasí se zadáním zakázky malého
rozsahu na služby přímo bez výběrového řízení na základě předložené cenové nabídky
DOMOZA projekt s.r.o., se sídlem Teslova
1202/3, Plzeň, IČO 28145089. RM projednala návrh smlouvy a plné moci k podání
a podpisu žádosti mezi městem Horšovský
Týn a společností DOMOZA projekt s.r.o.,
RM souhlasí s návrhem smlouvy i plné
moci. RM pověřuje starostu podpisem obou
dokumentů;
● cenovou nabídku společnosti Obrys
VAS, projektový ateliér s.r.o., se sídlem
Jasmínová 383/9, 32600 Plzeň, Česká republika IČO 09087648, (zhotovitel) na realizaci autorského dozoru na akci: „AREÁL
KOUPALIŠTĚ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ“
za předpokládanou celkovou maximální
výši dle odhadované hodinové náročnosti adekvátní velikosti a složitosti díla cca
220.000 Kč bez DPH. RM souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu na služby
přímo bez výběrového řízení na základě
předložené cenové nabídky společnosti
Obrys VAS, projektový ateliér s.r.o., se sídlem Jasmínová 383/9, 32600 Plzeň, Česká
republika IČO 09087648. RM schvaluje
Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Zhotovitele: SOD.2022.01.19.002-3.HT-koupaliště-AD mezi městem Horšovský Týn (klient)
a společností Obrys VAS, projektový ateliér
s.r.o., (zhotovitel). Předmětem díla je výkon autorského dozoru k akci: „Novostavba
koupaliště v Horšovském Týně“. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● informaci starosty o možnosti podání
žádosti o dotaci na „PODPORA ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI
V ROCE 2022“, a to Projektové dokumentace - vypracování projektové dokumentace
k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu výhradně nadregionálních dálkových
tras. RM ukládá odboru OMIM připravit
podklady pro podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „PODPORA ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE
2022“ a to na vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
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na stavbu nadregionální dálkové trasy CT3,  
úseku Lazce – hranice katastru Horšovský
Týn;
● informaci OMIM o předložení návrhu
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemky parc. č. 2462/5, 2459/3, k. ú. Horšov
z vlastnictví ČR - hospodaření se svěřeným
majetkem – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města.   
RM postupuje věc do zasedání ZM s doporučením schválit předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc.
č. 2462/5, 2459/3, k. ú. Horšov.
● žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné koupě) zatěžujících prodané pozemky parc.
č. 2975/4, 2975/5, k. ú. Horšovský Týn.
Věcná práva jsou zapsána ve prospěch
města. Podmínka výstavby RD byla splněna, RD byl zkolaudován, bylo přiděleno
číslo popisné. RM schvaluje zrušení věcných práv váznoucích na dotčených pozemcích ve prospěch města, s žadatelem bude
uzavřena Dohoda o zániku věcných práv –
předkupního práva a výhrady práva zpětné
koupě. RM jako podmínku výmazu práv
v katastru nemovitostí stanovuje, že povinný zaplatí správní poplatek za povolení
vkladu práva do katastru nemovitostí. RM
pověřuje starostu podpisem Dohody o zániku věcných práv.
● nabídku na zpracování zprávy o výši
neprovedených, ale proplacených prací na
akci „Oprava objektu sýpky v Horšovském
Týně“ od Bc. Jakuba Baštáře, IČ 87672014
za cenu 20.000 Kč. RM souhlasí s objednáním zprávy o výši neprovedených, ale
proplacených prací na akci „Oprava objektu
sýpky v Horšovském Týně“ od Bc. Jakuba
Baštáře, IČ 87672014.
● informaci starosty o jednání s ředitelem NPÚ o Upozornění na hrozící nebezpečí pádu větví nebo stromů z areálu zámeckého parku na pozemky v areálu Základní
školy Horšovský Týn. RM projednala předloženou nabídku firmy Péče o stromy a zeleň s.r.o., Starý Klíčov 130, 345 01 Mrákov,
IČO 09755128, na ošetření 11 ks stromů
v areálu ZŠ Horšovský Týn, za předběžnou cenu 48.400 Kč bez DPH. RM souhlasí s předloženým návrhem obchodní firmy
Péče o stromy a zeleň s.r.o., Starý Klíčov
130, 345 01 Mrákov, IČO 09755128 na
ošetření 11 stromů v areálu ZŠ Horšovský
Týn, dle předložené nabídky a za nabídkovou cenu 48.400 Kč bez DPH;
● nabídku firmy PROXIMA Bohemia,
spol. s r.o. Vyšehradská 1349/2, Praha 2,
128 00, IČO:  26796201 na prezentaci města v publikaci Plzeňský kraj, města a obce.
RM nesouhlasí s nabídkou firmy PROXIMA Bohemia, spol s r.o.
● žádost SDH Horní Metelsko o nákup
nového dopravního automobilu pro potřeby
jednotky. RM souhlasí s pořízením nového
dopravního automobilu pro potřeby jednot-

ky za podmínky, že bude přiznána dotace.
RM projednala žádost SDH Horní Metelsko o rozšíření stávající garáže požární
zbrojnice v Horním Metelsku. RM ukládá
místostarostovi projednat možnosti financování rozšíření stávající garáže požární
zbrojnice (pořízením ocelokolny nebo kontejneru na zpevněném povrchu);
● žádost MUDr. Pavly Faitové o pronájem prostor za účelem provozování lékařské
praxe v oboru gynekologie. RM projedná
záležitost s jednatelem Bytes HT správcem
nemovitostí města v místě možného pronájmu, poté zpět do RM;
● návrh smlouvy o výpůjčce na přenechání nemovité věci označeného jako
pozemku parc. č. 1390, jehož součástí je
stavba č. ev. 10 (stavba pro rodinnou rekreaci), obec Meclov, část obce Mašovice,
k. ú. Mašovice u Meclova, pozemku parc.
č. 1392, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.
(stavba občanského vybavení), obec Meclov, k. ú. Mašovice u Meclova, vše zapsáno
na LV č. 291, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, dále pozemku parc. č. 528,
jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (stavba
občanského vybavení), obec Meclov, k. ú.
Mračnice, zapsáno na LV č. 262, vedeném
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Domažlice k bezplatnému užívání za účelem jeho užívání,
provádění oprav a údržby předmětu výpůjčky i celého areálu. RM pověřuje podpisem smlouvy jednatele společnosti Bytes
HT, spol. s r.o., jakožto správce areálu koupaliště Podhájí;
● cenovou nabídku firmy IK Plzeň s.r.o.,
Lesní 594, 345 06 Kdyně, IČ: 49789066
na zpracování projektové dokumentace
stavby „H. Týn – CS Lazce – kat. Výrov“
(úsek cyklostezky CT3) za cenu 286.000 Kč
bez DPH tj. 346.060 Kč s DPH 21% a návrh
Smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace
stavby. RM schvaluje cenovou nabídku firmy IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06 Kdyně, IČ: 49789066 na zpracování projektové
dokumentace stavby „H. Týn – CS Lazce – kat. Výrov“ (úsek cyklostezky CT3)
za cenu 286.000 Kč bez DPH tj. 346.060 Kč
s DPH 21%. RM schvaluje návrh Smlouvy
o dílo na zhotovení dokumentace stavby
mezi městem Horšovský Týn a firmou IK
Plzeň s.r.o. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy;
● žádost SDH Horšovský Týn o finanční příspěvek za rok 2021 z důvodu splnění
všech bodů, které jsou uvedeny v odstavci
III „Dohody o spolupráci v oblasti požární ochrany“ uzavřené mezi městem a SDH
Horšovský Týn. RM schvaluje vyplacení
částky dle „Dohody o spolupráci v oblasti
požární ochrany“ ve výši 30.000 Kč;
● informaci OMIM o možnostech převodu pozemku parc. č. 618/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 860 m², k. ú.
Kocourov z vlastnictví ČR – Úřad pro za-

stupování ve věcech majetkových do vlastnictví města. Po této komunikaci je zajišťován přístup k rodinným domům č. p. 11, č.
e. E1 a dále jsou z této cesty zpřístupněny
lesní pozemky města. RM ukládá OMIM
podat žádost o úplatný převod pozemku
parc. č. 618/1, k. ú. Kocourov u Horšovského Týna   z vlastnictví ČR – ÚZSVM do
vlastnictví města Horšovský Týn.
Vzala na vědomí:
● informaci OMIM o uplynutí lhůty, po
kterou byl zveřejněn záměr města přenechat
do nájmu část pozemku parc. č. 836/1 o výměře 135 m² a část pozemku parc. č. 837
o výměře 215 m² za účelem zajištění přístupu na pozemek parc. č. 835/6, k. ú. Horšovský Týn. RM po projednání schvaluje
návrh smlouvy o nájmu pozemku. Nájem
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno
na 10 Kč/m²/rok. Nájemné bude každoročně navyšováno o inflační koeficient uznaný
státem a zveřejněný ČSÚ. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy;
● informaci OMIM o uplynutí lhůty, po
kterou byl zveřejněn záměr města přenechat do nájmu část pozemku parc. č. 836/1
v k. ú. Horšovský Týn o výměře 289 m²
současnému uživateli za účelem uložení palivového dříví. RM po projednání schvaluje
návrh smlouvy o nájmu pozemku. Nájem
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno
na 10 Kč/m²/rok. Nájemné bude každoročně navyšováno o inflační koeficient uznaný
státem a zveřejněný ČSÚ. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy;
● informaci nájemce městských kotelen
– společnosti Bytes HT, spol. s r.o. o celkovém skutečně vyrobeném množství tepelné
energie za rok 2021. Nájem za kotelny dle
platné nájemní smlouvy ve znění dodatků
pro rok 2022 činí 933 890 Kč + DPH (výše
nájemného za rok 2021 navýšená o průměrnou míru inflace předchozího roku);
● vyhlášení Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje s rozpočtem
94 mil. Kč. Žádosti lze podávat od 31. 1.
do 14. 2. 2022. Dotace se poskytuje ve výši
100 – 300 tis. Kč s max. podílem 70% z celkových nákladů na akci. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
2022 na opravu části komunikace z Dolního Metelska do Věvrova;
● informaci OMIM o novém vlastníkovi
prodejního kiosku a jeho žádosti o souhlas
s umístěním stavby prodejního kiosku půdorysné velikosti 6,4 m x 3,36 m a výšky
3,75 m ve městě Horšovský Týn, ulice Jana
Littrowa, na pozemku města parc. č. 3754/2
v k. ú. Horšovský Týn a zároveň o souhlas
s pronájmem tohoto pozemku. RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým
se přenechá do nájmu část pozemku parc.
č. 3754/2 v k. ú. Horšovský Týn o výmě-
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ře 21,5 m² pod prodejním kioskem. Výše
nájemného je stanovena na 3.000 Kč / rok
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou - na 1 rok. Nedojde-li k porušení
podmínek nájemní smlouvy, bude postupováno  v souladu s § 2230 zákona č. 89/2012
Sb. Občanský zákoník v platném znění.
Nájemné bude každoročně navyšováno
o inflační koeficient uznaný státem a zveřejněný ČSÚ. Po uplynutí lhůty zpět do jednání RM.
Schválila:
● smlouvu o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) číslo: 22_SOBS01_4121903235
mezi městem Horšovský Týn a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČ 24729035 pro budoucí připojení OZ U Potoka. Podíl na oprávněných
nákladech za připojení činí 75.000 Kč. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
● podání žádostí, případné přijetí dotací
a jejich vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000
Sb. z dotačních programů Plzeňského kraje.
Jedná se o dotační tituly: Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského
kraje pro rok 2022, Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022, Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022, Mikrogranty
Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022.
Seznámila se:
● s výsledkem poptávkového řízení na
realizaci zakázky „Stín pro Horšovský
Týn“, na kterou bude poskytnuta dotace ze
SFŽP. V souladu s podmínkami poskytnuté dotace byla třem dodavatelům zaslána
výzva k podání nabídek. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly dvě nabídky. Jeden dodavatel nabídku neposlal. RM
přiděluje tuto zakázku dodavateli s nejnižší
nabídkovou cenou: Šumavské zahrady s.r.o.
se sídlem Janovická 776, 339 01 Klatovy,
IČ: 29112958 s nabídkovou cenou ve výši
255.710 Kč bez DPH tj. 309.409,10 Kč vč.
DPH 21%. RM po projednání schvaluje návrh smlouvy o dílo na akci „Stín pro Horšovský Týn“ mezi městem Horšovský Týn
a firmou Šumavské zahrady s.r.o. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová,
tajemnice MěÚ

Předpokládaný termín příštího
jednání Zastupitelstva města je
4. 4. 2022 od 17:00 hodin v sále
MKZ Horšovský Týn.
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Město nabízí k prodeji 2 stavební
parcely v Horšově za účelem výstavby
rodinného domu, každý pozemek je
o výměře cca 1192 m² - přesná výměra
bude stanovena geometrickým
plánem.
Bližší informace k prodeji jsou
k dispozici na webových stránkách
města (Úřední deska) nebo
u paní Ježkové, tel: 379 415 138.

OBECNÍ SYSTÉM
ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Chtěli bychom poděkovat všem poplatníkům,
kteří splnili povinnost, kterou jim ukládají
vloni schválené obecně závazné vyhlášky
Města Horšovský Týn – č. 1/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství a 2/2021 O místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství,  a označili
po zaplacení poplatku svoji sběrnou nádobu
na směsný komunální odpad etiketou o svozu
vydanou Městským úřadem v Horšovském
Týně.
Novým systémem se podařilo zlepšit výběr
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ačkoli se doba pro zaplacení podstatně zkrátila, poplatek již zaplatilo
téměř 90% poplatníků. Těchto čísel nebylo
v předešlých letech dosahováno.
V polovině února bylo vydáno 1438 ks etiket
na označení sběrných nádob, etikety si vyzvedlo přes 95% poplatníků. Ti, kteří tak neučinili, mají možnost vyzvednout etiketu na
Městském úřadě v Horšovském Týně, odd.
životního prostředí.
Tímto počinem získalo město přehled o počtu
a objemu sběrných nádob. Podařilo se počet
sběrných nádob podstatně snížit (ve městě
bylo loni vyváženo cca 2700 ks sběrných nádob). Další kroky pro nastavení optimálního
systému odpadového hospodářství, který by
co nejvíce vyhovoval našemu městu a jeho
občanům, připravujeme. Je nezbytné splnit
novým zákonem o odpadech stanovené limity a snížit produkci směsného komunálního
odpadu (ideálně odpadu vůbec) a naopak zvýšit  poměr separovaného (využitelného) odpadu vůči tomu neseparovanému. Nový zákon
o odpadech (platný od 1. 1. 2021) stanovuje,
že poplatek za odpad odložený na skládce
bude stanovený podle množství odpadu na
jednu osobu v obci a rok. V budoucnu se dle
zákona bude poplatek navyšovat a kilogramy
naopak snižovat, tudíž obce jsou nuceny snižovat množství ukládaného odpadu na skládku. V opačném případě by buď muselo město
promítnout zvýšené náklady na uložení odpadu za svoz do místního poplatku placeného
občany, nebo omezit investiční akce či jiné
podporované aktivity.
Mgr. Lenka Podpěrová
za odd. životního prostředí MěÚ

REFERENDUM
O KOUPALIŠTI
V minulém vydání Zpravodaje vyšel článek
„Referendum o koupališti“ jako vysvětlení
nepřesností v článku „Referendum o koupališti aneb pečlivost se vyplácí“.
V závěru článku byla zmínka o tom, že
přípravný výbor využil práva na ochranu
u soudu, a že Městský úřad v Horšovském
Týně odeslal dne 21. 1. 2022 originál spisu
Krajskému soudu v Plzni.
Dne 3. 2. 2022 rozhodl Krajský soud v Plzni ve věci navrhovatele Přípravného výboru  pro konání místního referenda ve městě
Horšovský Týn proti městu Horšovský Týn
o návrhu na určení, že návrh na konání
místního referenda ze dne 17. 11. 2021 ve
znění doplnění ze dne 15. 12. 2021 nemá
nedostatky tak, že návrh přípravného výboru zamítl. Tzn., že návrh na konání místního referenda má vady a nedostatky, pro
které nelze vyhlásit místní referendum ve
městě Horšovský Týn o otázce: „Souhlasíte
s výstavbou sezónního venkovního koupaliště ve městě na dluh ve výši až 100 mil.
Kč, kdy tato stavba na řadu let oddálí potřebnější investice do rozvoje města, zejména pak řešení kolabující dopravy?“
Proti tomuto usnesení soudu lze podat kasační stížnost. Přípravný výbor využil svého práva a podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Ing. Eva Princlová, tajemnice MěÚ

TESTOVÁNÍ 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

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je 15. 3. 2022. Příspěvky zasílejte
na email zpravodaj@mkzht.cz.
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slovo starosty

BAROKNÍ SÝPKA – STABILIZACE OBJEKTU
BUDE HOTOVA NA JAŘE 2022
Jaká je současná situace ve věci opravy barokní sýpky v našem městě? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá, ale abych alespoň částečně opravil různé dezinformační zprávy škarohlídů a šiřitelů polopravd a vyložených nepravd a reagoval na ně, bude můj příspěvek
poněkud obšírnější. Začnu od konce. Pokud to dovolí počasí, měla
mít sýpka ke konci března opravený krov a novou střechu, koncem
dubna by měly být opraveny všechny římsy. Opravdový zájemce
o dění v našem městě si jistě všiml, že firma, která realizuje výše
uvedenou opravu, pracuje i o sobotách. A nejdůležitější je fakt, že se
jedná o kvalitní odbornou práci, a to se rozhodně nedá říci o původní
firmě WRAGET SB s.r.o. Nyní následuje krátká rekapitulace z nedávné historie v záležitosti sýpky:
Město Horšovský Týn získalo příslib dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v souvislosti s projektem „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“. Byl to typ dotace ex post, to znamená, že vše platíte
napřed ze svého a po dokončení díla můžete dostat slíbenou dotaci.
Město Horšovský Týn (dále jen město) na základě výsledku veřejné
zakázky uzavřelo se společností WRAGET SB s.r.o., smlouvu na dílo
dne 11. 9. 2017. Společnost WRAGET SB s.r.o. při provádění prací
na předmětu díla jako zhotovitel porušila podstatně smlouvu, neboť
nedodržela termín dokončení stavebních prací, navíc neodborným
prováděním prací městu způsobila škodu minimálně v podobě pádu
římsy, a tak město odstoupilo od smlouvy přípisem ze dne 15. 2. 2019.
Společnost WRAGET SB s.r.o. prošla  konkursem a město si do konkursu společnosti přihlásilo svou pohledávku. Vedení města zajistilo
alespoň dočasné kvalitní zakrytí střechy rozdělané stavby a začalo
vyvíjet aktivitu na získání kvalitního zhotovitele na dokončení shora
uvedené akce, tj. zadalo zpracování projektu pro nové zadávací řízení a bez zbytečného odkladu zadalo veřejnou zakázku. Bylo i vydáno Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje o způsobu odstranění závady
– částečně poškozené korunní římsy ve východním průčelí sýpky
č.p. 129 v areálu NKP zámku Horšovský Týn. Dále město spolupracovalo s odborně zdatnou firmou DOMOZA projekt s.r.o. při realizaci zadávacích řízení a vše konzultovalo s poskytovatelem dotace.
Městu se podařilo realizovat čtyři zadávací řízení, ale nepodařilo se
vysoutěžit vhodného zhotovitele. O této skutečnosti bylo informováno zastupitelstvo města dne 14.9.2019 . Všechny povinné dokumenty
jsou zveřejněny na portálu www.vhodne-uverejneni.cz . Poslední dvě
zadávací řízení byla již časově nadoraz, aby se zdárně podařilo realizovat dílo, aby vše bylo v souladu s dotačními podmínkami, a přesto

město do toho šlo. Vím, co znamená konat s péčí řádného hospodáře,
a proto si nemůžeme dovolit přidělit zakázku firmě, která nesplňuje
zadání, anebo zadávací podmínky. Z důvodu dosavadní nemožnosti
vybrat dodavatele v několika otevřených zadávacích řízení se město
rozhodlo opravit alespoň havarijní stav budovy formou nejnutnějších
stavebních prací, tedy výběr zhotovitele byl proveden mimo otevřené
zadávací řízení jako řešení havarijního stavu. Bylo před podpisem
smlouvy o dílo, když  město obdrželo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (na udání) výzvu k zaslání vyjádření a dokumentace
o zadávacím řízení, a tak město zaslalo požadované podklady v požadovaném termínu. Po poradě s městskou právničkou rada města č.
62/29 zrušila svoje usnesení č.60/7, tedy výběr nejvýhodnější nabídky firmy Tesařství Matějka s.r.o., na opravu havarijního stavu sýpky,
neboť jsme nemohli předjímat, jak rozhodne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Anonymní stěžovatel vinil město, že se nejedná
o havarijní stav, rada města měla zato, že když vám spadne římsa
a může spadnout další zdivo, že se jedná o havarijní stav. Rada města
č.62/29 schválila Zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce na akci: Horšovský Týn, Masarykova 129 –Oprava
objektu sýpky v Horšovském Týně“ . Vítěznou nabídku předložila
firma BOLID M s.r.o., která jak je uvedeno výše, předvádí perfektní výkon. Pozorný čtenář si tedy může udělat obrázek o tom, kdy
vznikly městu škody v souvislosti s opravou sýpky, určitě to nebylo
současné vedení, které zorganizovalo čtyři kola výběrových řízení,
a když se snažilo situaci řešit jako havarijní stav, tak přišel anonymní
políček ve formě udání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Bohužel se zjistilo, že původní firma prováděla i nekvalitní tesařské práce, které se po ní musí předělat, a tak městu vznikají další
náklady navíc. Na závěr trochu něčeho z té lepší stránky. Vloni se
městu podařilo získat krajskou dotaci a letos jsme požádali o dotaci
na Plzeňský kraj znovu. Oprava barokní sýpky se dostává do finále
a já věřím, že v blízké budoucnosti město najde i reálné využití této
krásné stavby.
starosta města
Ing. Josef Holeček

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMUJE
o dotačních titulech Krajského úřadu Plzeňského kraje na výměnu
zastaralých kotlů na pevná paliva (které nebudou splňovat nejméně
3. třídu ČSN EN 303-5) od 1. 9. 2022, a na instalaci akumulačních
nádrží u kotlů na pevná paliva.
NA VÝMĚNU STÁVAJÍCÍCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
JE VYPSANÝ DOTAČNÍ TITUL – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3
• žádosti od 7. 3. 2022, 8,00 hodin do 31. 5. 2022, 14,00 hodin,
přijímá Krajský úřad Plzeňského kraje
377 195 601 – Marcela Bártová
377 195 100 – Mgr. Jana Farková
377 195 620 – Bc. Lucie Franková
377 195 759 – Ing. Lucie Hájková
NA INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE U KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA JE VYPSANÝ DOTAČNÍ TITUL - Akumulační nádrže I.

• žádosti od 1. 3. 2022, 8,00 hodin do 30. 9. 2022, 13,00 hodin,
přijímá Krajský úřad Plzeňského kraje
377 195 485 – Mgr. Lenka Platzová
377 195 689 – Ing. Eva Platzová
PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ OBČANY NA VÝMĚNU KOTLŮ
JE VYPSANÝ DOTAČNÍ TITUL – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany
• žádosti od 15. 11. 2021, 8,00 hodin, do 31. 3. 2022, 14,00 hodin,
přijímá Krajský úřad Plzeňského kraje
377 195 601 – Marcela Bártová
377 195 100 – Mgr. Jana Farková
377 195 620 – Bc. Lucie Franková
377 195 759 – Ing. Lucie Hájková
377 195 485 – Mgr. Lenka Platzová
377 195 689 – Ing. Eva Platzová

www.horsovskytyn.cz
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informace z radnice
UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Dne 31. 3. 2022 končí splatnost místního poplatku
ze psů. Vaše platby provádějte bezhotovostním převodem na účet č. 27-3284660257/0100 pod Vaším VS
nebo v hotovosti na pokladně MÚ Horšovský Týn
v pokladních hodinách. Více informací na webových
stránkách města nebo na MÚ Horšovský Týn, odbor
finanční a školství.

FINÁLNÍ DOKUMENT
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
MŮŽETE NYNÍ OVLIVNIT I VY
Finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání můžete nyní ovlivnit i vy.
Realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II)
zkompletoval poslední výstup se stejnojmenným názvem. Nyní se k němu
může vyjádřit kdokoli z veřejnosti a stát se tak spolutvůrcem. Najdete jej
na webových stránkách HYPERLINK "http://www.map.masceskyles.cz"
www.map.masceskyles.cz a jakékoliv návrhy na úpravy můžete sdělit do
18. 3. 2022 emailem na map.masceskyles@email.cz.
„S radostí můžeme oznámit, že v území navážeme Místním akčním plánem
rozvoje vzdělávání III (MAP III), a to hned od dubna. Díky němu máme
možnost i dál rozvíjet partnerství mezi jednotlivými školami, umožnit jim
podílet se na strategických dokumentech a vzájemně sdílet složitosti, se
kterými se ve své praxi potkávají,“ informovala hlavní manažerka projektu
Ing. Eliška Heidlerová.
MAP III potrvá 19 měsíců a jeho součástí budou i nadále pracovní skupiny,
kde se pedagogové zabývají tématy, jako je čtenářská či matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání, rovné příležitosti, ale také regionální
identita či financování ve školství. Skupiny jsou kromě pedagogů otevřené
také rodičům a všem zájemcům z řad veřejnosti. Ti najdou bližší informace
na webových stránkách a zájem o členství mohou nahlásit na výše uvedený
email.
Za spolupráci děkuje realizační tým MAP II.

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

dobrá zpráva
RAPIDNÍ ZVÝŠENÍ CEN TEPLA
PRO ROK 2022 SE V HORŠOVSKÉM
TÝNĚ ZATÍM NEKONÁ
Vážení spoluobčané,
není žádným tajemstvím, že ceny všech energií v tomto roce výrazně stouply. Ceny zemního plynu, který je
hlavním zdrojem tepla v našem městě, samozřejmě také.
Cena na rok 2022, která se odvíjí od ceny na burze, se
pohybovala v první polovině roku 2021 kolem 897,- Kč/
MWh bez DPH, v září okolo 2000,- Kč/MWh a v listopadu byla cena už na 3000,- Kč/MWh bez DPH. Protože
společnost Bytes HT, spol. s r.o. smluvně zajistila cenu
u svého dodavatele plynu na tento rok již v roce 2020,
kdy byly ceny ještě přijatelné, nebude navýšení cen nikterak zásadní. Tento částečně riskantní krok ušetřil
koncovým odběratelům nemalé finanční prostředky. Při
uvažované průměrné ceně 1500 Kč/MWh bez DPH činí
úspora všech odběratelů včetně příspěvkových organizací města Horšovský Týn cca 10 000 000 Kč. Cena
vyrobeného tepla vzroste z 505,62 Kč/GJ bez DPH na
rok 2021 jen na kalkulovaných 541,21 Kč/GJ bez DPH
pro rok 2022, což je zvýšení zhruba 7 %. Podmínkou
je samozřejmě srovnatelná spotřeba zemního plynu, která je závislá jak na množství vyrobeného tepla, tak i na
klimatických podmínkách, které ale neovlivníme. Jaký
bude další vývoj cen na burze se v současné době nedá
předvídat, ale ceny pod hranicí 800,- Kč/MWh jsou už
dávno pryč. V dalších letech se bohužel dá očekávat citelné zdražení. Přesto společnost Bytes HT, spol. s r.o. se
i v budoucích letech vynasnaží smluvně zajišťovat zemní plyn za co možná nejvýhodnější ceny u svého dodavatele, aby ceny za vyrobené teplo u koncových zákazníků
byly co nejnižší.
Za společnost Bytes HT, spol. s r.o. středisko výroba tepla – Pavel Plachý

čtenáři nám píší
Co je KnihoBudka? Co je knihobudka?
KnihoBudka je spolek, který přišel s nápadem odkupu
starých telefonní budek od O2 Teléfonica a jejich přeměnu na knihobudky.
Knihobudka je místo, které vyřeší vaši častou otázku:
„Kam se starými knihami?”
Fungují jako veřejné bezplatné knihovny, kde si lidé mohou knihu půjčit, věnovat, vyměnit nebo si knihu vzít.
Jejich cílem je půjčování knih a šíření informací a osvěty. První knihobudka vznikla v IKEM v roce 2014 a byla
to knihobudka „novinová”.
Snad se v letošním roce dočkáme první knihobudky
i u nás v Horšovském Týně.
Jana Tomášková
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Odešla jsi, jak si to zřejmě osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstaneš navždy dál.
Dne 24. března 2022 uplyne 1 rok,
co nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka a babička paní
Jana HALAMOVÁ z Horšovského Týna.
S láskou a velkou bolestí stále
vzpomínají manžel Miloslav a synové
Miloslav a Vladimír s rodinami.

,,Kdo žil v srdcích
těch jež opustil,
ten nezemřel“

Dne 29. 3. 2022 uplyne 48 let od úmrtí pana Jaroslava Pitáka
a dne 11. 4. 2022 uplyne 46 let od úmrtí paní Barbory Pitákové
z Horšovského Týna. Oba tento svět náhle opustili ve věku
nedožitých 47 a 45 let. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Snacha Zdenka, vnoučata Zdenka a Karel s rodinami.

z činnosti spolků
DÁMSKÝ KLUB GALA KLUBÍČKO
Naše skupina seniorek děkuje všem spoluobčanům, kteří fandí našemu klubu.
Velké poděkování patří našim, často anonymním dodavatelům
materiálu, z kterého můžeme tvořit. Z vlny pleteme ponožky,
polštáře, čepice, rukavice, čelenky, šátky a háčkujeme bačkorky,
sněhuláky, polštáře nebo tkáme na hrabích podsedáky. Z látek šijeme tašky, utěrky, polštáře, chňapky, zástěrky, pytlíčky na bylinky. Všechny tyto výrobky můžete shlédnout na našem Zahradním
jarmarku, který letos bude již třetí.
Nedávno jsme obdržely zbytky čalounické látky od pana Krse
z Malého Malahova. Pokoušíme se z nich šít malé kapsáře. Je to
moc zajímavá práce s novým materiálem. A jistě  budou  zajímavé
i naše nové výrobky. Tímto firmě KPS Automobile děkujeme.
Rádi vám naši práci ukážeme, přijďte kterékoliv úterý do Komunitního centra v ulici B. Němcové mezi 14. až 16. hodinou.
Za Dámský klub Gala Klubíčko
Jiřina Příbková
Jana Tomášková
STP, KC a Město Horšovský Týn

Senioři,
rozhýbejme se plaváním!
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)

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

www.horsovskytyn.cz
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

ZÁBAVNÁ HISTORIE V KNIHOVNĚ
V lednu přijal pozvání do knihovny Ing. Petr Šika, lektor autorských seminářů a zakladatel Akademie třetího věku. Ve
svém cyklu pořadů Zábavná historie se věnuje zajímavým
tématům ze života našich dávných i nedávných předků. Do
naší knihovny přijel poprvé a návštěvníci měli možnost si
poslechnout historky z dějin lékařství na přednášce Zábavná
historie medicíny. Přednáška byla navíc obohacena zajímavým promítáním.
S panem Šikou jsme domluvili další přednášku, tentokrát
na téma Zábavná historie kriminalistiky, která se uskuteční
23. března 2022 od 17:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Bližší informace o Ing. Petru Šikovi a jeho přednáškách najdete na webových stránkách https://akademie3v.cz/.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V rámci měsíce čtenářů vyhlašuje Městská knihovna Horšovský Týn amnestii pro dlužníky. Pokud přijdete v březnu vrátit
půjčené knihy, u kterých jste překročili výpůjční dobu, bude
vám prominuta částka za upomínky.
Všichni, kteří se přijdou v měsíci březnu zaregistrovat jako
noví čtenáři do knihovny, budou přihlášeni do městské
knihovny na rok zdarma.
Vaše knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
HORŠOVSKÝ TÝN – O NEJLEPŠÍ
KNIHY ROKU 2021
V roce 2021 se mi nejvíc líbily
tyto knihy:
..............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
..............................................................
..............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
Vedení Základní školy Horšovský
Týn, okres Domažlice, příspěvková
organizace, Zámecký park 3 oznamuje,
že zápis žáků do 1. třídy školního roku
2022/2023 proběhne
v pátek 8. dubna 2022
od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.
Zapisovány budou děti narozené
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
K zápisu se s dítětem dostaví jeho
zákonný zástupce s občanským
průkazem a rodným listem dítěte.

ze školních lavic
HURÁ NA SJEZDOVKU
Se školou Adélkou vyrážíme pravidelně za sněhem. V poslední době
díky táhlému pandemickému stavu jsme využívali především běžky
a sáňky. V pátek 28. 2. se nám po dlouhé době podařilo zorganizovat
výlet do ski areálu, a tak jsme v dopoledních hodinách vyjeli školním
mikrobusem směr Mariánské Lázně. Některé děti mohly oprášit svoje
dovednosti ve sjezdovém lyžování a snowboardingu. Jiné si vyzkoušely úplné začátky v lyžařské školičce, která nám byla k dispozici.
Sněhové podmínky byly úžasné, fronty minimální a občas na nás zasvítilo i sluníčko. Děti byly nadšené. Určitě si takový výlet brzy znovu
zopakujeme.  

Případné dotazy rádi zodpovíme
na e-mailu reditel@zshtyn.cz
nebo tel. 728 945 301.
Mgr. Pavel Janský,
ředitel školy

informační centrum
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Jarní prázdniny má většina lidí spojené s horami a zimními
sporty. Ale co když nepatříte mezi lyžaře, není sníh nebo zrovna
prázdniny vyjdou až na březen, jako je tomu teď? Nenechte děti
prosedět celé dny a využijte tipy Regionálního informačního
centra, kam vyrazit.
Po celý týden se můžete těšit na oblíbené pohádkové hrdiny.
MKZ Horšovský Týn připravilo od pondělí do čtvrtka od 16.00
hodin tradiční filmové promítání, Dětský filmový festival. Nebude chybět ani malé překvapení pro každého dětského diváka.
Vstupenky jsou v předprodeji v Informačním centru nebo online
prodej na www.kinohorsovskytyn.cz.
Dopoledne využijte k procházkám přírodou. Ač jste v zámeckém parku byli mnohokrát, projděte se znovu Královskou roklí.
Vždyť park překvapí v každé roční době. Nenáročná trasa vede
i horšovskou oborou či k rozhledně na Šibeničním vrchu.
K cestování patří také sbírání turistických vizitek. Od nového
roku máme nově v nabídce   samolepky do vaší sbírky, včetně
pamětních razítek.
Další tipy na výlety či zajímavé akce v našem regionu získáte
v Regionálním informačním centru Horšovský Týn, 5. května
50. Více na www.mkzht.cz.
Kromě letáčků a brožurek nabízíme upomínkové předměty
s motivem našeho města. Novinkou jsou medové produkty od
J. Smolíka. Vyzkoušejte panenský med ze zámeckého parku,
medovinu přímo od včelaře nebo potěšte originálním dárkem
z vosku.
pracovnice infocentra

„RŮČO-FŮČO“ ANEB ZE ŠKOLY ADÉLKY
DĚTIČKY MAJÍ ŠIKOVNÉ RUČIČKY
V naší škole funguje již několik let rukodělný kroužek určený jak pro
mladší, tak i starší žáky. Během let se nám podařilo kvalitně vybavit
dílnu, která je zaměřena především na práci s textilem a výrobu šperků. Děti mají k dispozici šicí stroje, různé druhy stavů ke tkaní, moderní kolovrátek, česačku na vlnu či repliky historických nástrojů na
výrobu textilních doplňků jako např. karetky, lucety či tkací destičky.
V zásobě máme velký výběr látek, příze, česané vlny či kreativní materiál pro výrobu náušnic, náramků apod. Seznamujeme žáky i s alternativní přírodními materiály jako je len, konopí, hedvábí či vlna
alpaka. K nejoblíbenějším technikám patří filcování za sucha i mokra,
tkaní, šití, batikování, výroba šperků a tisk na látku.
Soukromá ZŠ a MŠ Adélka Mašovice

www.horsovskytyn.cz
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i výstava Všední den v Bruselském stylu. Na výstavě tak budete
mít možnost seznámit se s předměty, které možná pamatujete z domácností vašich rodičů a prarodičů a zavzpomínat na dobu, kdy byl
náš domácí design na světové úrovni. Otevřeno je od úterý do pátku
9:00 – 12:00 hodin , 12:30 – 17:00 hodin.
www.dumdejinholysovska.cz

Starobylý domažlický pivovar se proměnil na multifunkční centrum. Projděte se prosklenými lávkami v galerii Hvozd. Zrekonstruovaná budova sladovny z konce 19. století tak právem získala ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2020. Otevřeno je od pondělí do
pátku 9:00 – 16:00 hodin.
www.idomazlice.cz

TIPY NA VÝLETY
Zajímavá místa nabízí celý náš region. Nedaleko Domažlic najdete Přírodní park Zelenov se Zelenovskými rybníky. Naučná stezka
s interaktivními prvky prochází nádhernou přírodou a lesy kolem tří
rybníků, Zelenovského, Radošov a Strakovského. Dále pak můžete
navštívit místo zvané Hadrovec s unikátním akvaduktem. Je to jediné místo v Česku, kde voda teče nad železniční tratí.

S dětmi můžete navštívit nově zrekonstruované aquacentrum
v Domažlicích. Najdete zde plavecký bazén, aquapark s tobogánem,
wellnes nebo saunu. O jarních prázdninách bude otevřeno denně od
10 do 21 hodin.

Ačkoliv ještě není turistická sezóna zahájena, některá muzea v regionu jsou veřejnosti celoročně přístupná.
V domě přírody se pobaví nejen děti, ale i dospělí. Dozví se o minulosti Českého lesa, objeví tradice a zvyky Chodska. Dům přírody
Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem nabízí v době jarních prázdnin i výstavu Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy. Otevřeno je od
úterý do čtvrtka 10:00 – 16:00 hodin, pátek do 15:30 hodin.
www.dumprirody.cz.
Nahlédněte do časů minulých v Domě dějin Holýšovska. Expozice
se nachází v prostorách bývalého statku, kde žil chlapec Johann.
Právě ten je průvodcem celého muzea. V současné době zde probíhá
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filmové tipy
POSLEDNÍ ZÁVOD
Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak,
jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Film vstoupí do kin 24. března, tedy přesně
v den výročí tehdejšího lyžařského závodu z roku 1913.
Hrají: Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Vladimír Pokorný, Judit Bardos, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jaroslav Plesl,
Pavla Beretová a Jan Hájek.
Drama z počátků lyžařského sportu podle skutečných událostí,
které se udály v Krkonoších.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Český film režiséra Jana Svěráka, natočený na motivy tří povídek
jeho otce Zdeňka Svěráka. Komedie s prvky magického realismu
servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou a humorem. Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde
jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich
postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak,
automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje
z reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už by měl
psaní nechat a konečně se věnovat jí.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek, Tereza
Ramba, Ondřej Vetchý, Vladimír Javorský, Jitka Čvančarová.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Najdi 20 žánrů filmů a vylušti tajenku. První tři, kteří ji zašlou
na email: info@mkzht.cz získají malou odměnu.

www.horsovskytyn.cz
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KINO HORŠOVSKÝ TÝN BŘEZEN 2022
Prokopa Holého 128, tel.: 379 422 404. Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem představení.
Čt 3.
18:00
akční/drama/
krimi
USA

Pá 4.
20:00
akční/drama/
krimi
USA

So 5.
20:00
akční/drama/
krimi
USA

THE BATMAN

Batman musí opět zachránit nevinné před padouchy a také celý
svět. Režie: Matt Reeves
Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey
Wright, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John
Turturro, Barry Keoghan, Jayme Lawson...
české znění / přístupný od 12 let / 175 minut / 130,- Kč

Čt 17. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
10:00

TIP

THE BATMAN

drama
VB

Po 7.
16:00
animovaný/
rodinný
CZ, F, PL, SK

Út 8.
16:00
animovaný/
dobrodružný
USA

St 9.
16:00
animovaný/
muzikál
USA

18:00

pohádka
CZ

české znění / přístupný od 12 let / 175 minut / 130,- Kč

THE BATMAN

Pá 18. AMBULANCE

Batman musí opět zachránit nevinné před padouchy a také celý
svět. Režie: Matt Reeves
Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey
Wright, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John
Turturro, Barry Keoghan, Jayme Lawson...

20:00

akční/drama/
thriller
USA

české znění / přístupný od 12 let / 175 minut / 130,- Kč

komedie
CZ

20:00
komedie
CZ

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

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

říběh o přátelství myšky a lišáka, o naději, hledání lásky a odvahy
na motivy oceňovaného bestselleru.
Režie: Jan Bubeníček, Denisa Grimmová
Hrají: Pavlína Balner, Matouš Ruml, Ondřej Vetchý, Lukáš
Pavlásek, Martin Stránský, Ludmila Zábršová-Molínová...

DFF

české znění / přístupný / 87 minut / 60,- Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU

Psí záchranáři v dalším dobrodružství.
Režie: Cal Brunker
Hrají:Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Ron
Pardo, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard,
Jimmy Kimmel, Tyler Perry, Raoul Bhaneja...

DFF

komedie
CZ

Pokračování úspěšného zvířecího muzikálu.
Režie: Garth Jennings
Hrají: Taron Egerton, Scarlett Johansson, Reese
Witherspoon, Matthew McConaughey, Adam Buxton, Garth
Jennings, Tori Kelly, Nick Kroll, Nick Offerman, ...

18:00
komedie
CZ

DFF

Napravený loupežník Karaba a další hrdinové v dlouho
očekávaném pokračování pohádky. Režie: Ivo Macharáček
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý,
Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová,
Petr Štěpánek, Otmar Brancuzský...

Nová komedie otce a syna Svěrákových servíruje otázky lidského
života s nadsázkou a humorem. Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek,
Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka Čadek Čvančarová,
Vladimír Javorský...

české znění / přístupný / 99 minut / 140,- Kč

Animovaný ﬁlm o dívce Mei, která se samovolně proměňuje
v obří červenou pandu, ale jen když je příliš rozrušená, což je
bohužel prakticky neustále.
české znění / přístupný / 100 minut / 140,- Kč

PRO DĚTI

Čt 24. POSLEDNÍ ZÁVOD
drama
CZ

akční/
komedie
USA

Příběh dvou lyžařů, každý jiné národnosti. Jeden se stane legendou
a druhý upadne v zapomění.
Režie: Tomáš Hodan, Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos,
Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jan
Hájek, Jaroslav Plesl, Jan Nedbal, Cyril Dobrý, Jan Hofman...

TIP

české znění / přístupný od 12 let / 95 minut / 120,- Kč

DFF

Nová komedie otce a syna Svěrákových servíruje otázky lidského
života s nadsázkou a humorem. Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek,
Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka Čadek Čvančarová,
Vladimír Javorský...

TIP

Nová komedie otce a syna Svěrákových servíruje otázky lidského
života s nadsázkou a humorem. Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek,
Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka Čadek Čvančarová,
Vladimír Javorský...

české znění / přístupný / 99 minut / 140,- Kč

Nová komedie otce a syna Svěrákových servíruje otázky lidského
života s nadsázkou a humorem. Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek,
Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka Čadek Čvančarová,
Vladimír Javorský...

Slavná spisovatelka se ocitne v situaci, která jako by vypadla z
některé její knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle.
Režie: Aaron Nee, Adam Nee
Hrají: Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel
Radcliffe, Patti Harrison, Oscar Nuñez...

titulky / přístupný od 12 let / 105 minut / 140,- Kč

TIP

So 26. POSLEDNÍ ZÁVOD
20:00

české znění / přístupný / 100 minut / 60,- Kč

české znění / přístupný / 99 minut / 140,- Kč

15:00

animovaný/
fantasy
USA

20:00

české znění / přístupný / 110 minut / 60,- Kč

Ne 13. BETLÉMSKÉ SVĚTLO

titulky / přístupný od 15 let / 136 minut / 140,- Kč

Pá 25. ZTRACENÉ MĚSTO

ZPÍVEJ 2

So 12. BETLÉMSKÉ SVĚTLO
20:00

Měla to být jednoduchá bankovní loupež. Vůbec nic však nešlo
podle plánu, a tak teď dva lupiči ujíždějí před policií ulicemi Los
Angeles v ukradené sanitce.
Režie: Michael Bay, Hrají: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen
II, Eiza González, Moses Ingram, Garret Dillahunt...

Ne 20. PROMĚNA

18:00

české znění / přístupný / 88 minut / 60,- Kč

české znění / přístupný / 99 minut / 140,- Kč

titulky / přístupný od 15 let / 136 minut / 140,- Kč

So 19. BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Slavný herec, režisér a scenárista natočil ﬁlm o svém dětství.
Příběh humorný a laskavý, zároveň ale drsný a trochu krutý.
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Jude Hill, Ciarán Hinds,
Judi Dench…

Pá 11. BETLÉMSKÉ SVĚTLO
20:00

Měla to být jednoduchá bankovní loupež. Vůbec nic však nešlo
podle plánu, a tak teď dva lupiči ujíždějí před policií ulicemi Los
Angeles v ukradené sanitce.
Režie: Michael Bay, Hrají: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen
II, Eiza González, Moses Ingram, Garret Dillahunt...

akční/drama/
thriller
USA

Čt 10. TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
16:00

ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

české znění / přístupný od 12 let / 102 minut / 60,- Kč

Čt 17. AMBULANCE

Batman musí opět zachránit nevinné před padouchy a také celý
svět. Režie: Matt Reeves
Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey
Wright, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John
Turturro, Barry Keoghan, Jayme Lawson...

Ne 6. BELFAST
18:00

komedie
CZ

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...
DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ

drama
CZ

Příběh dvou lyžařů, každý jiné národnosti. Jeden se stane
legendou a druhý upadne v zapomění.
Režie: Tomáš Hodan, Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos,
Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jan
Hájek, Jaroslav Plesl, Jan Nedbal, Cyril Dobrý, Jan Hofman...

české znění / přístupný od 12 let / 95 minut / 120,- Kč

Ne 27. PŘÍŠERÁKOVI 2
15:00

animovaný/
rodinný
N, VB

Myslíte si, že když zachráníte svět, tak máte celoživotní zásobu
štěstí? To ani náhodou. Další pokračování rodinného ﬁlmu
Příšerákovi.
Režie: Holger Tappe
české znění / přístupný / 103 minut / 120,- Kč

PRO DĚTI

Čt 31. ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
18:00
komedie
CZ

Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel,
kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku.
Režie: Zuzana Marianková
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofmann,
Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová...

české znění / přístupný od 12 let / 95 minut / 140,- Kč

Online prodej vstupenek na www.kinohorsovskytyn.cz
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pozvánky
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Domažlice
a ZO ČZS Horšovský Týn pořádají
celookresní přednášku za přispění Ministerstva zemědělství

Přednáška

Pěstování květin

12. 3. 2022
10,00 hodin
sál MKZ

Zahradník Richard Papež z Dolan
předá zkušenosti s pěstováním květin.
Možná je diskuze a otázky.
K prodeji pan zahradník přiveze sazenice salátů,
kedlubnů a jarních květin.

Zveme všechny zahrádkáře,
pěstitele květin
i širokou veřejnost.

www.horsovskytyn.cz
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SOUTĚŽNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY SČDO 2022
Po roční pauze se 12. února konaly v Horšovském Týně západočeské oblastní přehlídky monologů a dialogů pro děti a mládež Kandrdásek a pro dospělé Pohárek. V soutěži Kandrdásek bylo celkem 27
soutěžících, kteří zastupovali soubory ZUŠ Ostrov, ZUŠ Domažlice,
ZUŠ Klatovy a ZUŠ Rokycany. Na prvních místech v jednotlivých
kategoriích se umístili Samuel Tomáš Machač (HOP HOP Anduláci-Ostrov), Jindřich Boula (ZUŠ Rokycany), Ema Stloukalová, Matěj
Šíma (ZUŠ Domažlice), Ella Zeroniková, Tadeáš Matoušek (HOP
HOP Anduláci-Ostrov). Všichni ocenění jsou doporučeni na národní přehlídku, která se bude konat v Brandýse nad Labem. Soutěž dospělých měla zastoupení pouze v mužských monolozích a dialozích.
Z duelu monologů Tadeáše Nováka (HOP HOP Ostrov) a Roberta
Kunesche (Ragueneau Plzeň) byl na národní přehlídku v Bystřici
u Olomouce doporučen ostrovský divadelník Tadeáš Novák. Postupujícím dialogem se stal úryvek hry Misery v podání Petra Johanovského a Terezy Fischerové z Divadelního studia D3 Karlovy Vary.
Jednou za dva roky probíhá i soutěž jednoaktových her Aktovka.
Tentokrát se zúčastnily tři soubory, dva z Plzně Ragueneau s černou
komedií Několikrát do černého, soubor JakoHost s titulem Adresát
neznámý a místní Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn s inscenací Maryško naše. Právě horšovskotýnští v tomto klání zvítězili,
postupují na národní přehlídku do Holic a porota jim navíc udělila
několik cen. Oba plzeňské spolky se dělí o druhé místo.
Odborná porota, která byla letos ve složení Zdeněk Lahoda ml., herec, předseda poroty, Eva Willigová, režisérka, scénáristka, Vilém
Dubnička, režisér, herec a tajemnice poroty Hana Šiková, udělila
navíc tyto ceny:

E. Stloukalová a M. Šíma

E. Zeroniková a T. Matoušek

Cena za herecký výkon
Vladimír Zajíc (Maryško naše)
Věra Řezníčková (Maryško naše)
Marta Veselá (Několikrát do černého)
Cena za dramaturgický počin
Divadlo JakoHost za inscenaci Adresát neznámý
Cena za autorství jednoaktovky
Vladimír Zajíc za inscenaci Maryško naše
Cena za režii
Hana Žáková, Vladimír Zajíc za inscenaci Maryško naše

V. Zajíc a V. Řezníčková

Děkujeme všem účinkujícím, porotě, moderátorům a divákům.
Blahopřejeme všem oceněným, především všem tvůrcům a protagonistům z místního divadelního souboru za úspěšné uvedení hry
Maryško naše a spolupráci celému souboru při organizaci všech přehlídek.
Poděkování náleží rovněž Pekárně Kotačka ze Staňkova za naturální podporu.

P. Johanovský a T. Fischerová

Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.

Za MKZ Horšovský Týn
Leona Císlerová
foto: P. Lang
a M. Janovcová
Vladimír Zajíc přebírá ocenění

www.horsovskytyn.cz
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ZPRÁVY Z FLORBALU
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 22. 1. 2022
Domažlická hala se stala dalším dějištěm turnaje mladších žáků. Pořadatelem byl náš klub a podle rozpisu nás čekalo dlouhé odpoledne.
Původní rozpis měl deset zápasů mezi třináctou a dvacátou hodinou.  
První koš mladších žáků totiž hraje pět týmů systémem každý s každým. Tým Karlových Varů musel ale bohužel na poslední chvíli svoji
účast zrušit, tak se turnaj zkrátil. Nakonec se potkalo domácí GO-GO,
Florbal Tachov, FBC Plzeň blue a Slavia Plzeň white.
Zahajovacím zápasem byl souboj mezi Go-Gem a Tachovem. Od začátku měla hra vysoké tempo a na obou stranách vysoké nasazení. Vlivem několika hezkých akcí jsme se ale ujali vedení. Celý zápas byl tým
Tachova nebezpečný a několikrát nás zachránila branková konstrukce.
V druhé půli jsme se ujali vedení 3:2 a i přes závěrečný nápor Tachova
se nakonec skóre zastavilo za stavu 4:2 v náš prospěch.
Dva zápasy čekání jsme nikdy neměli moc rádi, protože děti vypadnou
z tempa, a ne vždy se jim potom povede vrátit do zápasového režimu.
Druhý zápas proti nám postavil asi nejsilnější tým soupeře. Ten byl
viditelně zaskočen naší aktivitou a ve srovnání s jeho ostatními zápasy
musel soupeř zařadit vyšší rychlostní stupeň. Výsledek zápasu sice byl
7:2 v soupeřův prospěch, ale o zápasu se dalo říct, že prohrát se dá i se
ctí, a musíme pochválit všechny za odvedený výkon. Nejvíce asi soupeře podráždilo, že náš benjamínek Sam mu dal oba góly. Líbila se nám
aktivita v osobních soubojích, pohyb a napadání soupeře, který tak neměl moc času na svoji hru. Letos dle slov trenérů asi nejlepší zápas.
Posledním soupeřem byla Slavia Plzeň. Tým, který je proti nám Goliášem, byl na závěr hlavně velkou prověrkou fyzické připravenosti.
I přesto, že jsme v předchozích zápasech nechali na hřišti hodně, pokračovali jsme ve vysokém tempu a nechtěli jsme soupeře pustit k jeho
hře. Skóre zápasu bylo sice 2:2, ale objektivně jsme si asi zasloužili
výhru. Ale ke konci, když už i soupeř pociťoval únavu, nebyla síla míček dopravit do brány. Ale zase je pravdou, že do poslední minuty jsme
bojovali jako lvi a opět ti mladší z týmu byli velkými tahouny.
Sestava týmu si zde vysloužila svoje absolutorium a všichni až na malé

chybičky odvedli perfektní práci. V mnoha případech nás
podržel i brankář. Soupeře provokovala rychlost našich
útočníků a urputnost obrany. Super práce! A zasloužený potlesk všech diváků v hale na konci dne, samozřejmě ve stoje!
Celkově druhé místo v prvním koši, a to jsme ještě neměli
kompletní sestavu.

STARŠÍ ŽÁCI 6. 2. 2022

VÁNOČNÍ OLYMPIÁDA

Hodnocení z pera trenéra Karla Hencla: Nedělní turnaj starších žáků
byl ovlivněn covidem. Jelikož jsme věděli, že nemůže jet Michal, tak
jsme si do branky připravovali Luboše, ten se ale dostal v sobotu do
karantény. Už jsme pomalu přemýšleli, že se z turnaje omluvíme, ale
když jsme zjistili, že se odhlásila Toužim, tak jsme si řekli, že nemůže
klatovským turnaj zkazit.
Nakonec nás bylo dostatek, sedm hráčů na trojkový florbal stačí. Bohužel nedorazilo ani plzeňské FBC a z celého turnaje zůstaly jen dva
zápasy proti týmům Klatov.
Na tréninku máme dobrovolníků do branky vždy dostatek, ale tady
jako by se děti zapomněly hlásit. Musel rozhodnout los a žlutý míček si
vytáhl Tom Bouda. Za výkon v brance dostává jedničku, tým podržel,
a co šlo, to pochytal. Kluci a slečna hráli zodpovědně. Zpočátku to
vypadlo, že nám tam klatovský gólman nic nepustí, ale pak se ujalo pár
střel. Hra se zklidnila, přibylo plno pěkných kombinací a soupeři jsme
vrátili porážku z minula, když jsme teď zvítězili 10:7.
Ve druhém zápasy jsme vyměnili strážce branky Toma za Toma, ale  
Řebouna a opět kvalitní výkon s dobrou rozehrávkou. Oba předvedli,
že jsou hbití a že jsou to sportovci každým coulem. Dle pohledu ze střídačky měl zápas vysoké tempo a dlouhé minuty trvalo, než padl první
gól. Vítězství 7:5 pro nás a spokojenost z kvality hry.
Proti Klatovům se ve dvou zápasech představili: Kačka Vartová, Petr
Müller, Lukáš Řeboun, Viktor Kaiser, Jan Lešek, Tom Bouda a Tom
Řeboun.

O florbalové olympiádě konané 21. 12. 2021 jsme psali v minulém Zpravodaji, ale nedopatřením se nám ze zpráviček
vytratila jména sponzorů, kteří tuto akci sponzorovali. Za
podporu děkujeme firmám: TRAVEL FREE Folmava, Zámecká Restaurace Horšovský Týn, Hrbáček Horšovský Týn,
Pekařství Kotačka Staňkov a VA STAVEBNÍ Václav Holý
Praha.
Nutno podotknout, že mnozí z nich naši činnost podporují
dlouhodobě a omlouváme se za nedopatření….

16

www.mkzht.cz

NOVÁ KLUBOVNA
Jednáním jednoho z rodičů a za podpory Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn jsme
dostali do užívání jednu místnost v objektu sportovní haly
v Horšovském Týně. Tato byla delší dobu nevyužívána,
a tak si ji musíme vlastními silami a za podpory dětí, protože pro ně hlavně je, zútulnit. První úpravy proběhly 12. 2.
2022. Museli jsme ji vyklidit, nevyužívané a poškozené věci
byly odvezeny do sběrného dvora a připravili jsme místnost
na vymalování. To v době, kdy budete článek číst, bude již
hotové a započneme s vybavováním. Musíme říci, že zapojujeme do prací děti, aby si vážily toho, co se v celé historii
Go-Ga stalo úplně poprvé – vlastního zázemí. Zatím ukážeme pouze fotky, jak to vypadalo před započetím úprav,

ze sportu
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a na konečný stav si počkejte. Ale už teď se těšíme a na předání a vlastně i představení
všem členům chceme pozvat zástupce školy. Cílem je místnost mít jako zázemí, sklad
materiálu, výstavní skříň našich úspěchů a také jako místo pro schůzky a třeba i videorozbory zápasů.
Děkujeme za možnost tuto místnost využívat.
Petr Fekiač

STOLNÍ TENIS

V sobotu 12. února pokračovalo další kolo krajské soutěže stolních tenistů. Tejňáci
nejprve dopoledne přivítali na svých stolech družstvo Pocinovic B. Poměrně silný
a nevyzpytatelný soupeř, kde hráči pendlují dle potřeby mezi družstvy A a B. V úvodních deblech Šteffel s Písaříkem zajistili výhru vítězstvím nad Dobiášem a Jungem 3:1.
Plachý s Herzerem podlehli Šmídovi se Svobodou 1:3. Během dalších utkání ale získávali domácí převahu. Jistý Radek Šteffel vyhrál všechna svá utkání a získal 4,5 bodu.
Vašek Mráz také nezklamal a získal 3 body. Zdeněk Písařík pak 0,5 bodu za čtyřhru.
Honza Herzer získal 2 body. Oba s velmi nepříjemnými soupeři. Dobiášem a travařem
Svobodou vždy 3:2 v dechberoucích zápasech. Takže 10:7 pro domácí. Je nutno také
velmi pochválit stále se lepšícího Pavla Plachého, který nahradil Zdeňka Písaříka,
který po nemoci šetřil síly na odpolední duel. Odpoledne pak domácí nastoupili proti
S. Blížejov, kde kvalitu mužstva drží mimo místního Radka Nového hráči z Plzeňska
Strakoš a Ševčík. Právě Ševčík kvůli nemoci nedorazil, záskok jej nenahradil, proto
mělo utkání jasný průběh. 10:2 pro H. Týn. Šteffel s Písaříkem i Mráz s Herzerem vyhráli úvodní debly. Dále Šteffel 3,5 bodu, Mráz 2,5 bodu, Písařík 2,5 bodu, Herzer 1,5
bodu. Po šesti vítězstvích v řadě se Tejňáci posunuli na čtvrté místo v tabulce a opět
zvýšili pravděpodobnost zachování krajské soutěže i v následující sezóně. Za čtrnáct
dní zajíždí k zápasu do Poběžovic. Přehled o zápasech a statistikách je možné najít na
internetu https://stis.ping-pong.cz/.
Zdeněk Písařík

www.horsovskytyn.cz
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MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN
PŘIPRAVUJE UBYTOVACÍ
KAPACITY PRO UPRCHLÍKY
Z UKRAJINY
Zastupitelstvo města Horšovský Týn na svém zasedání
28. 2. schválilo navýšení částky v položce rozpočtu města - Krizové řízení na 1 mil Kč na náklady spojené se
zajištěním ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny v hotelu
Šumava. Dále zastupitelstvo města schválilo mimořádnou finanční pomoc na podporu Ukrajiny ve výši 300.000
Kč, která bude rozdělena na konkrétní pomoc prostřednictvím celostátně působících neziskových organizací.
Na úterý 1. 3. jsem svolal krizový štáb a město vyvěsilo
ukrajinskou vlajku jako morální podporu ukrajinskému
lidu. Nejdůležitější nyní bude rychlá, konkrétní a koordinovaná pomoc všech
složek společnosti včetně
neziskových organizací
a solidárních spoluobčanů. Budeme Vás inforInformace
pro občany Ukrajiny,
movat o aktuálních
potřebách.
jejichž
je ovlivněna konfliktem
Zároveň
bychom situace
chtěli
moc poděkovat Farní charitě Horšovský Týn - paní
Mgr. Tomáškové a paní
Končí vám Příbkové
v nejbližších
dnech pobyt či víza, které již nemůžete prodloužit
za ušití 14
ukrajinské vlajky.
a nemůžete odcestovat?
Starosta města
Ing. Josef Holeček

Informace pro občany Ukrajiny,
jejichž situace je ovlivněna konfliktem

Dostavte se na pracoviště OAMP MV,
Informace
pro občany Ukrajiny,
kde
vám
bude
vydáno
speciální
INFORMACE
PROvám
OBČANY
Končí
v nejbližších 14 dnech pobyt či víza, které již nemůžete prodloužit
jejichž
situace
jeSITUACE
ovlivněna
pobytové
oprávnění.
UKRAJINY,
JEJICHŽ
JE konfliktem

a nemůžete odcestovat?

OVLIVNĚNA KONFLIKTEM

vám v nejbližších 14 dnech
pobyt
které již
nemůžete
Dostavte
sečinavíza,
pracoviště
OAMP
MV, prodloužit
Končí vám v nejbližších 14 dnech pobyt či víza,
můžetekteré
odcestovat?
kde vám
bude vydáno
již nemůžete
prodloužit
Potřebujete
informace
nebospeciální
asistenci?
a nemůžete odcestovat?
pobytové oprávnění.
vte se Dostavte
na pracoviště
OAMP MV,
se na pracoviště
OAMP
infolinka
OAMP MV
Nebo se můžete obrátit na
MV,
kde
vám
bude
vydáno
speciální
ám bude vydáno speciální
pobytové oprávnění.
ové oprávnění.
+420 974 801 802
Centra na podporu integrace cizinců

Potřebujete informace nebo asistenci?
nebo na nestátní neziskové organizace
ukrajina@mvcr.cz

Potřebujete informace nebo asistenci?

infolinka OAMP MV
bujete
informace
nebo asistenci?
infolinka
OAMP MV
+420 974 801 802
+420 974 801 802
ukrajina@mvcr.cz

infolinka OAMP MV
+420 974 801 802

Nebo se můžete obrátit
na Centra na podporu integrace
ukrajina@mvcr.cz
cizinců nebo na nestátní
neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců
na nestátní neziskové organizace
Nebo se můžete obrátit nebo
na
ukrajina@mvcr.cz
Centra na podporu integrace cizinců
do ČRorganizace
vaše rodina či známí?
nebo na nestátníPřijíždí
neziskové

Přijíždí do ČR vaše rodina či
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Nebo se můžete obrátit na

Přicestovat a pobývat po dobu 90 dnů
v ČR je možné bezvízově, ale pouze na
známí?
základě platného biometrického pasu.

Přicestovat a pobývat po dobu 90 dnů v ČR je možné bezvízově, ale pouze na
Informace pro občany Ukrajiny,
www.mkzht.cz
základě platného biometrického pasu.
jejichž situace je ovlivněna konfliktem

jej

inzerce
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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

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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inzerce

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

1+1

brýlová čočka

ZDARMA

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

www.horsovskytyn.cz
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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



▪ VÝKUP A PRODEJ

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

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