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VÝZNAMNÉ DNY
16. ledna – Den památky Jana Palacha
27. ledna – Mezinárodní den památky obětem holocaustu

Vánoční sněhová nadílka potěšila především děti.
Toto pravé zimní počasí láká k sáňkování, romantickým procházkám zámeckým parkem nebo
k rozhledně na Šibeničním vrchu, ale také
ke sportování. Pokud jste milovníci zimních sportů, vyjeďte třeba na běžky
pod Čerchov či do nedalekých
Capartic.
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 24. 11. 2021
Projednala:
● informaci OMIM o předloženém Změnovém listu stavby č. 1 a návrhu Dodatku ke
smlouvě o dílo č. 1 ke stavbě „Mezinárodní
cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice“ týkající se provedení sanace podloží
ve větší mocnosti z lomového kamene vč.
zemních prací s uložením separační geotextilie. Změna byla provedena v souladu
s vyjádřením geologa a autorského dozoru
stavby. Dále byl předložen položkový rozpočet víceprací a méněprací. Celková cena
dodatku vč. 21% DPH činí 884.239,44 Kč.
RM schvaluje předložený Změnový list
stavby č. 1 a návrh Dodatku ke smlouvě
o dílo č. 1 ke stavbě „Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice“
dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací v celkové hodnotě 884.239,44 Kč
(vč. 21% DPH).
● informaci OMIM o možnosti podání
žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.
č. 2462/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 492 m² a parc. č. 2459/3
- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 736 m², vše v k. ú. Horšov 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 „32b – cesta v Horšově“ a jako „33b – cesta v Horšově“. RM
ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný
převod  pozemků parc. č. 2462/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 492
m² a parc. č. 2459/3 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 736 m², vše v k. ú.
Horšov 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 ZM.
● informaci OMIM o předložení návrhu
směnné smlouvy, kterým dojde ke směně pozemků parc. č.1511/13 a části 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 pozemků parc. č. 1512/2, 1512/3
a části pozemku parc. č. 1511/1 díl „b“
a části pozemku parc. č. 1511/17 díl „a“ vše
v k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví města
Horšovský Týn do vlastnictví ČR – Stát-

ního 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. RM postupuje tento materiál
do zasedání ZM s doporučením RM schválit záměr města ke směně pozemků mezi
městem Horšovský Týn a ČR – Státním oblastním archivem v Plzni a ukládá OMIM
připravit podklady pro zasedání ZM.
● žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné koupě)
zatěžujících prodané pozemky v OZ Lidická II. etapa , 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.
● cenovou nabídku paní Ing. Michaely
Tanczošové, MST-projekt, náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 03861082
na zpracování projektové dokumentace
pro změnu stavby před dokončením na
akci „Dolní Metelsko – oprava MVN,
p. č. 323 KN“ za cenu 43.500 Kč bez DPH
tj. 52.635 Kč vč. DPH 21%. Důvodem zpracování je potřeba stabilizace svahu MVN.
RM schvaluje cenovou nabídku. RM ukládá OMIM objednat tuto projektovou dokumentaci.
● návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě mezi městem Horšovský Týn a Mysliveckým spolkem Lichoň Vidice, Vidice
43, 346 01 Horšovský Týn, IČ 48342611,
jehož předmětem je změna názvu nájemce,
původně Myslivecké sdružení Lichoň Vidice a další aktualizace údajů ve smlouvě
(parcelní číslo, upřesnění předmětu nájmu,
číslo účtu pronajímatele). RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě. RM
pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
● návrh Dodatku č. 1 k Pachtovní smlou-

vě č. NS 131/2017 mezi městem Horšovský
Týn a firmou ZEAS Puclice a.s., sídlem
č. p. 99, 345 61 Puclice, IČ 00115592, jehož předmětem je vynětí pozemku parc.
č. 1712 o výměře 2565 m² a pozemku parc.
č. 1747 o výměře 2843 m² z propachtovaných pozemků. Výměra propachtovaných
pozemků se od 01. 12. 2021 sníží o 0,5408
ha na 48,5595 ha. RM schvaluje návrh
Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. NS
131/2017. RM pověřuje starostu podpisem
tohoto Dodatku č. 1.
● žádost o prodloužení pachtu části pozemku parc. č. 1039/1, k. ú. Horšovský Týn
o výměře 1800 m² do 30. 06. 2022 příp.
do 31. 12. 2022 a návrh Dodatku č. 8 ke
Smlouvě o pachtu č. 222/4093. RM souhlasí s prodloužením pachtu části pozemku
parc. č. 1039/1, k. ú. Horšovský Týn o výměře 1800 m² do 31. 3. 2022. RM schvaluje
návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o pachtu
č. 222/4093. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
● žádost o pronájem části pozemku parc.
č. 836/1 o výměře 135 m² a části pozemku
parc. č. 837 o výměře 215 m², vše v k. ú.
Horšovský Týn za účelem zajištění přístupu
na pozemek parc. č. 835/6 v k. ú. Horšovský
Týn. RM souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 836/1 o výměře 135 m² a části pozemku parc. č. 837 o výměře 215 m²,
vše v k. ú. Horšovský Týn. RM ukládá
OMIM zveřejnit záměr města, kterým se
přenechá do pronájmu část pozemku parc.
č. 836/1 o výměře 135 m² a část pozemku
parc. č. 837 o výměře 215 m², vše v k. ú.
Horšovský Týn za účelem zajištění přístupu
na pozemek parc. č. 835/6 v k. ú. Horšovský Týn. Výše nájemného je stanovena na
10 Kč/m²/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každoročně
navyšováno o inflační koeficient uznaný
státem a zveřejněný ČSÚ. Po uplynutí lhůty
zpět do schůze RM.
● žádost o pronájem pozemku parc.
č. 836/1 v k. ú. Horšovský Týn za účelem
uložení palivového dříví. RM souhlasí
s pronájmem pouze části pozemku parc.
č. 836/1 v k. ú. Horšovský Týn o výměře
289 m². Nájemce musí nechat pozemek
přístupný vlastníkovi zařízení distribuční
soustavy. RM ukládá OMIM zveřejnit záměr města, kterým se současnému uživa-
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teli přenechá do pronájmu část pozemku
parc. č. 836/1 v k. ú. Horšovský Týn o výměře 289 m² za účelem uložení palivového
dříví. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Minimální cena je stanovena ve výši 10 Kč/
m²/rok. Nájemné bude každoročně navyšováno o inflační koeficient uznaný státem
a zveřejněný ČSÚ. Po uplynutí lhůty zpět
do schůze RM.
● návrh správce Bytes HT na  výpůjčku
nebytových prostor Rekreačního areálu
Podhájí – chaty e. č. 10, kiosku, objektu
šaten. Správce navrhuje  přenechat do výpůjčky tyto prostory na základě žádosti,
k bezplatnému užívání za předpokladu provádění oprav nebytových prostor a údržby
areálu včetně sekání trávy v areálu, a to na
vlastní náklady. Oznámení o výpůjčce bylo
vyvěšeno na úřední desce. RM souhlasí
s výpůjčkou areálu za výše uvedených podmínek dle návrhu správce.
● nabídku na zpracování PD pro realizaci další etapy Obytné zóny Lidická od
společnosti Prime - com s. r. o., Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň, IČ 07772769
za celkovou nabídkovou cenu 364.800
Kč bez DPH. RM souhlasí s předloženou
cenovou nabídkou. RM schvaluje návrh
smlouvy o dílo mezi městem Horšovský
Týn a firmou Prime - com s.r.o., Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň, IČ 07772769.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
● návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na akci „Sýpka“ mezi městem Horšovský
Týn a firmou BOLID M s. r. o., Voršilská
2085/3, 110 00 Praha, IČ 26347741, jehož
předmětem je navýšení ceny díla o částku
1.154.794,41 Kč bez DPH tj. 1.397.301,24
Kč vč. DPH 21%. RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Sýpka“ mezi městem Horšovský Týn a firmou
BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00
Praha, IČ 26347741. RM pověřuje starostu
podpisem tohoto Dodatku č. 1.
● cenovou nabídku na zpracování zakázky „MŠ Vančurova – Horšovský Týn
Návrh stavby“ od společnosti SLADKÝ
a PARTNERS s. r. o., Nad Šárkou 60,
160 00 Praha 6, IČ 27439500 za celkovou
nabídkovou cenu 78.650 Kč včetně DPH.
RM souhlasí s předloženou cenovou nabídkou.   RM schvaluje návrh smlouvy
o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou SLADKÝ a PARTNERS s. r. o., Nad
Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČ 274 39 500.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo;
● nabídku na realizaci zakázky: „Revitalizace areálu základní školy v Horšovském Týně“ Dokumentace v úrovni Návrh
stavby – studie, od uchazeče Obrys VAS,
projektový ateliér s. r. o., se sídlem Jasmínová 383/9, 326 00 Plzeň za nabídkovou
cenu 695.000 Kč bez DPH, cena s DPH
činí 840.950 Kč. RM souhlasí s cenovou

nabídkou. RM schvaluje návrh smlouvy
o dílo mezi městem Horšovský Týn a firmou Obrys VAS, projektový ateliér s. r. o.,
se sídlem Jasmínová 383/9, 326 00 Plzeň,
IČO 09087648. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo po zajištění financování v rozpočtu města na rok 2022;
● žádost organizátorů Sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí, Na Hrázi 244, 698 01 Veselí
nad Moravou, IČO 29235715, o záštitu,
finanční podporu a spolupráci při organizaci akce Na kole dětem 2022 ve dnech
01–11. 06. 2022. RM souhlasí s poskytnutím finanční podpory a spolupráci při organizaci akce Na kole dětem 2022;
● žádost SDH Horšovský Týn o povolení
k nákupu potřebného materiálu – elektrody
do defibrilátoru (následně bude fakturováno ZZSPK), náhradní díly a dovybavení
k dýchací technice, zařízení na připojení
vozidla k dobíjení a vzduch Rettbox na
vozidlo Renault (bude zahrnuto do dotace
od HZS), detektor plynu GASALERT X3
(bude zahrnuto do dotace od HZS), dovybavení dílny SDH z důvodu potřeby oprav
a údržby zásahové techniky. RM souhlasí
s nákupem vybavení dle žádosti v celkové
částce cca 109.305 Kč;
● žádost SDH Borovice o vyplacení
2. splátky ve výši 5.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Borovice za rok 2021. Kontrolu
splnění závazků provedl OŽPŽÚ. RM souhlasí s vyplacením částky 5.000 Kč SDH
Borovice za splnění závazků dle dohody.
RM projednala žádost SDH Borovice 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 Borovice. RM souhlasí s vyplacením částky 3.000 Kč SDH
Borovice za splnění závazků dle dohody;
● žádost Svazu tělesně postižených v ČR
z.s, MO Horšovský Týn o mimořádnou
dotaci na 1. pololetí roku 2022 ve výši
8.000 Kč na úhradu dopravy členů svazu
do bazénu v Domažlicích. RM konstatuje,
že žádosti o dotace na rok 2022 se budou
přijímat v roce 2022. RM ukládá OKSVV
odpovědět žadateli;
● žádost starosty obce Hlohovčice o uzavření dvou veřejnoprávních smluv na
provádění úkonů na úseku zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí, a dále na úseku evidence obyvatel – zápis do systému evidence obyvatel.
RM ukládá tajemnici   připravit podklady
do další schůze RM;
● společností CHVaK a.s. předloženou
kalkulaci cen vodného a ke schválení předložený návrh ceny stočného na rok 2022
pro město Horšovský Týn s platností od
01. 01. 2022. Do ceny vodného a stočného
pro rok 2022 se promítlo navýšení mzdo-

vých prostředků, elektrické energie, ceny
za uložení odpadů a navýšení vstupních cen
materiálu a ostatních služeb. Stočné 53,09
Kč bez DPH, 58,40 Kč včetně DPH a vodné činí 38,78 Kč bez DPH, cena s DPH činí
42,66 Kč. RM souhlasí s předloženou kalkulací cen vodného a cenou stočného pro
rok 2022 s platností od 01. 01. 2022.
Vzala na vědomí:
● informaci starosty o jednání s Krajským úřadem Plzeňského kraje na o dopravní
obslužnosti
Horšovskotýnska
s náměstkem hejtmanky pro dopravu. Výsledkem je posílení víkendových spojů do
Domažlic a nedělní spoj do Plzně pro studenty vysokých a středních škol, dále bude
též zaveden spoj v pracovní dny na šestou
hodinu ranní do Holýšova na vlakové nádraží.
● žádost SDH Horšovský Týn o navýšení rozpočtu na rok 2022 o částku 150 tis.
Kč na oslavu 150. výročí založení. RM
konstatuje, že částka je již zařazena do návrhu rozpočtu města Horšovský Týn 2022.
Schválila:
● Informované nezávazné vyjádření
k připravované akci „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice
– Holýšov s Plzeňskou aglomerací“, které
připravila společnost Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a. s., IČ 47116901, sídlem Praha 5, Smíchov, Nábřežní 90/4. Stanoviska jednotlivých obcí budou podkladem pro zpracování studie proveditelnosti
stavby na propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji.
Seznámila se:
● s výsledkem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané v otevřeném řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhlášené ve Věstníku veřejných
zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-038259 na akci "Areál koupaliště v Horšovském Týně". Zadávací
dokumentace byla zveřejněna na profilu
zadavatele. Ve stanovené lhůtě podala nabídku jedna firma. RM se ztotožnila se
závěry komise pro otevírání a hodnocení
nabídek a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka
zadávacího řízení 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 s nabídkovou cenou ve výši 82.900.000,00 Kč bez
DPH tj. 100.309.000,00 Kč vč. DPH 21%.
Vybraný dodavatel bude vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci a vzorků předmětu plnění
dle požadavků vycházejících ze Zadávací
dokumentace. RM pověřuje člena komise
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pro otevírání a hodnocení nabídek, zástupce firmy Obrys VAS, projektový ateliér
s.r.o. posoudit předložené vzorky. Zpráva
z posouzení vzorků bude předložena do
další schůze RM.
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.
TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
OD 2. 1. 2022
Nové mobilní odběrové místo
na provedení PCR a antigenních
testů na Covid–19 je otevřeno
denně vyjma soboty od 8.00
do 16.00 hodin za budovou kina
v Horšovském Týně
(Prokopa Holého 128).
Tuto službu zajišťuje zdravotnické
zařízení Institut laboratorní
medicíny LabIn.

KAM UKLIDIT VÁNOČNÍ
STROMEČKY
Bytes HT žádá občany, aby použité
vánoční stromky umisťovali ke kontejnerům na tříděný odpad (papír,
plast, sklo).
Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 15. 1. 2022. Příspěvky
zasílejte na email
zpravodaj@mkzht.cz.

TERMÍNY SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ROK 2022 HORŠOVSKÝ TÝN
Boženy Němcové
Dobrovského
Dr. E. Beneše
Hřbitovní
Husovo náměstí
II. pětiletky
Jana Littrowa
Ječná
Jindřicha Jindřicha
Jiráskova
Josefa Hory
Karla Čapka
Krátká
Lidická
Luční
Masarykova
Na stráni
Nádražní
Nerudova
Pšeničná
sady Petra Bezruče
Suchanovova
Sylvánova
Tyršova
U Garáží
Vančurova
Vrchlického
Zahradní
Zámecký park
Železniční
Žitná

PONDĚLÍ 1x týdně

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26

+ HORŠOV, NOVÁ VES, KOCOUROV, SVATÁ ANNA, DOLNÍ METELSKO,
HORNÍ METELSKO, TASNOVICE, HAŠOV, OPLOTEC
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5. května
Cihlářská
A. P. Čechova
ČSLA
Domažlická
Dostojevského
Dvořákova
Fibichova
Gorkého
Hradební
Janáčkova
Járy Cimrmana
Jelení
K Terénu
Lobkovicova
Na Přeložce
Nad Rybníčkem
náměstí Republiky
Nezvalova
Pionýrů
Pivovarská
Pod Loretou
Plachého
Plzeňská
Polní
Prokopa Holého
Puškinova
Smetanovo náměstí
Tolstého
U Potoka
U řeky
U Střelnice
U Sudánky
Vodní
Výhledy
Zlatá
Žižkova

ÚTERÝ 1x týdně

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27

+ LAZCE, SEMOŠICE, PEŘINA, HORNÍ VALDORF,
DOLNÍ VALDORF, BOROVICE, PODRAŽNICE,
VĚVROV

informace z radnice
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PRODEJ POZEMKU
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.

slovo starosty
KDO CHCE PSA BÍT, HŮL SI VŽDY NAJDE
– reakce na článek v prosincovém Zpravodaji
Když se někdo rozhodne, že bude na někoho zlý, vždy si k tomu najde
důvod.
Ano, na Městský úřad Horšovský Týn byl doručen návrh na vyhlášení referenda proti výstavbě koupaliště v Horšovském Týně. Jsou zde
uvedeny polopravdy, které pak uvádějí čtenáře ke zkresleným údajům.
Zmiňovaná cena 50 mil. Kč byla cena bez DPH a jen cenou za koupaliště se zázemím (technologická část, sociální zařízení, šatny, restaurace, zveřejněno 10. 9. 2019). Projekt je však zadán zastupitelstvem
šířeji s možností dalšího rozvoje (sám autor článku se aktivně podílel
na rozšíření usnesení zastupitelstva), a tak i selským rozumem se dá
odvodit, že výsledná akce bude finančně náročnější. V návrhu stavby
z 11. 3. 2020 je ve variantě nerez kalkulovaná cena 53,4 mil. Kč bez
DPH a další náklady na úpravu okolí (nová ulice, parkoviště) ve výši cca
7,4 mil. Kč bez DPH. Dále zde kolega Mothejzík manipuluje s předpokládanou cenou při výběru dodavatele ve výši 109 mil. Kč s DPH. Jedná
se však o cenu maximální, která nesmí být při výběrovém řízení překročena, což bylo vysvětleno i na zastupitelstvu města. No, a pak nám
autor ještě připočítává úroky z bankovního úvěru. To by opravdu nikoho
nenapadlo, že když si vezme hypotéku na stavbu rodinného domu nebo
leasing na koupi auta, že bude navíc splácet úroky. Proto si přece město
bralo střednědobý úvěr, jehož splácení bude rozloženo na cca 10 let a na
provoz města a smysluplné investice to nebude mít vliv. A co se týká
autorovy iniciativy ve věci projednávání referenda na jednání zastupitelstva města, tak pokud se dobře pamatuji, došlo k jeho první zmínce
na jednání zastupitelstva 1. 2. 2021, ale zároveň z jeho strany nedošlo
k předložení žádného návrhu. Dále se pan Mothejzík v obavách věnuje

každoročním vysokým provozním nákladům ve výši „několika
miliónů“. Tady si myslím, že zapomněl náhodou ubrat jedno desetinné místo a nebo že použil svoji argumentaci pro roční provoz krytého bazénu, který sliboval voličům.
Ano, referendum je prvkem přímé demokracie a rozuměl bych
tomu v našem případě, kdyby se konalo na začátku, před projednáváním v zastupitelstvu města v září 2019. Ale proč konat referendum, když ho nikdo ze zastupitelů nechtěl a všichni
přítomní zastupitelé uložili radě města, aby ve věci koupaliště
v Horšovském Týně konala ve smyslu schválené analýzy plavecké vybavenosti. Nějak se mi z celé věci vytrácí pozitivní myšlení
a slušnost, když například pořád někdo udává město na Úřadu
pro hospodářskou soutěž, jednou za to, že jsme nevypsali výběrové řízení na banku poskytující úvěr, a naposledy zase za to,
že jsme špatně uskutečnili výběrové řízení na zhotovitele. Obě
tvrzení jsou mylná, ale musíte na ně odpovědět.
Ostatně to není poprvé, co se pan zastupitel Mothejzík pokouší zastavit rozjetou investici. V roce 2014, na základě jeho iniciativy, byla zastavena plánovaná rekonstrukce kapucínského
kláštera. Tehdy město vynaložilo cca 2 mil. Kč na projektovou
dokumentaci, na které se i sám podílel. Dá se mluvit o zmařené investici a nejinak je to v případě výstavby areálu koupaliště
v Horšovském Týně. Troufám si tvrdit, že takto dobře a precizně
připravenou investiční akci město nemělo od akce Čistá Radbuza, neboť vedle výstavby samotného koupaliště, dochází k  zpřístupnění a kultivaci další plochy pro vnitřní rozvoj města tak,
aby do budoucna byly efektivně využívány stávající sítě technické infrastruktury. Vzniknou komerčně využitelné plochy pro
bydlení i pro občanskou výstavbu a sport.
Ing. Josef Holeček
starosta města

Mezinárodní cyklostezka CT3
Horšovský Týn – Semošice je hotová
V pátek 10. 12. 2021 došlo ke slavnostnímu převzetí stavby „Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice“, když město Horšovský
Týn tuto stavbu převzalo od zhotovitele - společnosti COLAS CZ, a.s.  
(ve městě známá jako Silnice Horšovský Týn).
Jedná se o cyklostezku spojující naše město s obcemi směrem k Plzni. Je dlouhá cca 1700 metrů a cena díla je 9,8 mil. Kč. Město na tuto
akci obdrželo dotaci na projektovou dokumentaci od Plzeňského kraje
a dotaci na realizaci z Integrovaného regionálního operačního programu
(27. výzva MAS Český les-IROP-Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy VI.).
Ing. Josef Holeček
starosta města

www.horsovskytyn.cz
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NOVÝ MOST V HORŠOVSKÉM TÝNĚ SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN
Dne 1. 12. 2021 byl přestřižením pásky uveden do provozu
nový most přes řeku Radbuzu. Původní most, který zde sloužil
od roku 1914, byl uzavřen 10. 5. 2021 a zcela demontován.  
Realizací stavby došlo k šířkové úpravě volné šířky mostu, což
výrazně zvýší bezpečnost a plynulost dopravy ve městě. Most
má oboustranný chodník se zábradlím a napojení na stávající
chodníky a komunikaci na obou březích.
Stavba byla financována z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury a Plzeňského kraje pro rok 2021. Celkové náklady činily 36 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byla akciová společnost Metrostav.
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili na fotografii zleva:  
Pavel Kohout ředitel Metrostavu, Martin Vít ředitel SÚSPK,
Pavel Čížek náměstek hejtmanky PK, Josef Holeček starosta
Horšovského Týna, Pavel Karpíšek senátor PČR.
Text a foto: Čedík Jaroslav

ze školních lavic
ZŠ ADÉLKA
Milí čtenáři, dovolte, abychom se s vámi podělili o poslední
zážitky z dění v naší soukromé škole Adélce, tentokrát především z MŠ.
Poslední týdny jsme měli akcemi opět nabité. Zažili jsme výlov rybníku, uspávali jsme broučky, absolvovali malý výlet na
hlásku do H. Týna. Stihli jsme také dětský filmový festival Juniorfest a na sv. Martina jsme s dětmi strávili čas se skutečným
koněm Bonitem.
Na výlov ryb jsme se vypravili společně s našimi školáky
k Černému rybníku u Babylonu. Děti měly možnost na vlastní
oči vidět, jak takový výlov probíhá, pozorovaly ryby v kádích
a snažily se rozpoznat, o jaké druhy ryb se jedná. Některé měly
štěstí a zahlédly tolstolobika. Toho jsme však poznali jen díky
atlasu ryb, který si Pavlík přinesl ráno z domova.
Pro ukládání broučků k zimnímu spánku jsme vybrali místo
pod skálou na cyklostezce do Meclova. Vlastnoručně vyrobené broučky jsme uložili do listí a větviček za svitu lucerniček,
básniček a písniček. Po cestě ke skále na děti čekala různá stanoviště, na kterých pátraly po důvodech, proč se broučci vůbec
ukládají ke spánku a zamýšlely se nad tím, jaká další zvířátka
v zimě spí.
V rámci Juniorfestu děti navštívily zámecké kino v H. Týně.
Z cyklu pohádek Mlsné medvědí tlapky byly nadšené. Krátké
příběhy plné ponaučení a přátelství je oslovily. Velký dojem
v nich zanechala atmosféra zámeckého kina.
Na krátký dopolední výlet jsme s dětmi vyrazili na nově zrekonstruovanou hlásku v H. Týně. V ten den poprvé mrzlo
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a procházka zámeckým parkem byla díky mrazu přímo pohádková. Děti
byly u vytržení z výhledu, který byl z vížky velmi malebný. Úžasné bylo,
jak se děti snadno orientovaly. Ze všech stran jsme slyšeli: "Tam máme školku, tam v tom žlutém domě bydlím, tam je cesta, kterou chodíme s maminkou na procházky". Těšíme se, že se na hlásku brzy vrátíme, třeba na jaře,
až se všechno zazelená.
Na sv. Martina jsme si povídali nejen o jeho legendě, hlavně jsme pak strávili nějaký čas se školním koněm, který ke sv. Martinovi neodmyslitelně patří.
Adélka, která se o Bonita stará a trénuje jej, si udělala čas, aby nám řekla,
jak o koně správně pečovat. Děti si při povídání vyzkoušely, jak koníka
čistit, jak se správně chovat, když se ocitnou v jeho blízkosti a jak reagovat,
když k němu vstupují do stáje. Nakonec se každý na koně posadil. V tu
chvilku nikdo z nich ani nedutal. Pro všechny to byl nevšední zážitek.
Přejeme všem čtenářům Zpravodaje do nového roku 2022 pevné zdraví
a spokojenost.
Z MŠ Adélky vám mávají všechny děti, za dospěláky Markéta Vyhlídalová

knihovna
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LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ 2021

KNIŽNÍ ZPRAVODAJ

Literární shrabování pořádá Městská knihovna Horšovský Týn
již od roku 1997. Akce je určena všem věkovým kategoriím.
Všichni, kteří mají chuť psát, mohou posílat do knihovny své
literární příspěvky, které jsou na podzim vydány v Almanachu
Literárního shrabování.
V loňském roce oslavilo Literární shrabování 25 let. Slavnostní
vernisáž se bohužel nemohla uskutečnit. V sále MKZ Horšovský Týn proběhla výstava všech příspěvků vydaných v Almanachu Literárního shrabování 2021, doplněna výtvarnými díly,
zapůjčenými z ateliéru KoKo MgA. Marcely Jeřábkové z Horšovského Týna.
Děkujeme autorům i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě Literárního shrabování 2021 a pomyslně připíjíme na další
úspěšný ročník.

Městská knihovna Horšovský Týn vydává Knižní zpravodaj. Jedná
se o měsíčník a je zdarma k vyzvednutí v knihovně.
Na stránkách Knižního zpravodaje najdete vždy zajímavosti a informace z literatury, ale i z jiných kulturních oblastí. Dozvíte se, co
je v knihovně nového, jaké akce se chystají. Nechybí zde informace
o spisovatelích narozených v aktuálním měsíci, či upozornění na
regionální výročí.
Dozvíte se o historii domů v Horšovském Týně. Můžete si prohlédnout jejich fotografie a porovnat historické fotografie se současnou
podobou.
V každém čísle je pro naše čtenáře připravena ukázka nových knih
v naší knihovně. Na závěr nechybí křížovka, či kvíz a knižní vtip.
Budeme rády, když projevíte o náš Knižní zpravodaj zájem a bude
se vám líbit.
Vaše knihovnice

Vaše knihovnice

malá

dětská

Knižní výzva

Knižní výzva

Městská knihovna Horšovský Týn pro vás připravila 1. ročník malé Knižní
výzvy. Vaším úkolem bude v roce 2022 přečíst 5 knih podle zadaných kritérií.
Nejedná se o soutěž. Účastnit se může každý registrovaný čtenář Městské
knihovny Horšovský Týn starší 15 let. Akce trvá do konce roku 2022. Pro
splnění každého kritéria musí být přečtena 1 kniha. Pokud některá kniha splňuje
více kritérií, je započítána pouze jednou. Všichni, kteří výzvu splní, budou
v lednu 2023 odměněni malým dárkem. Těšíme se na vaši účast.
Vaše knihovnice

1) Kniha, která je založena na skutečné
události
2) Kniha vydaná v roce 2021
3) Kniha, jejíž název obsahuje číslo
4) Kniha, jejíž název začíná stejným
písmenem jako vaše křestní jméno
5) Kniha, která má na obalu rostlinu

Městská knihovna Horšovský Týn pro vás připravila 3. ročník Knižní
výzvy. Vaším úkolem bude v roce 2022 přečíst 8 knih podle zadaných
kritérií. Nejedná se o soutěž. Účastnit se může každý registrovaný čtenář
Městské knihovny Horšovský Týn mladší 15 let. Akce trvá do konce roku
2022. Pro splnění každého kritéria musí být přečtena 1 kniha. Pokud
některá kniha splňuje více kritérií, je započítána pouze jednou. Všichni,
kteří výzvu splní, budou odměněni v lednu 2023. Těšíme se na vaši účast.
Vaše knihovnice

1) Kniha od autora, jehož příjmení začíná na
písmeno M
2) Kniha se sluncem, měsícem, duhou nebo
mrakem na obalu
3) Kniha, která má sudý počet stran
4) Kniha, jejíž název je složen ze 3 slov
5) Kniha, jejíž název obsahuje křestní jméno
6) Kniha se slovem knihovna, kniha, knihovník
nebo knihkupec v názvu
7) Kniha od autora, který měl v Městské
knihovně Horšovský Týn besedu
8) Kniha básní
www.horsovskytyn.cz
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Knižní výzva
Městská knihovna Horšovský Týn pro vás připravila 3. ročník Knižní
výzvy. Vaším úkolem bude v roce 2022 přečíst 15 knih podle zadaných kritérií.
Nejedná se o soutěž. Účastnit se může každý registrovaný čtenář Městské
knihovny Horšovský Týn starší 15 let. Akce trvá do konce roku 2022. Pro
splnění každého kritéria musí být přečtena 1 kniha. Pokud některá kniha splňuje
více kritérií, je započítána pouze jednou. Všichni, kteří výzvu splní, budou
odměněni v lednu 2023. Těšíme se na vaši účast.
Vaše knihovnice

1) Kniha, která je založena na skutečné události
2) Kniha, ve které se na první straně vyskytuje mužské jméno
3) Kniha od autora ze sousedícího státu
4) Kniha z lékařského prostředí
5) Kniha vydaná před 20 a více lety
6) Kniha vydaná v roce 2021
7) Kniha s ilustracemi
8) Populárně naučná kniha
9) Kniha, jejíž název je napsaný červenou barvou
10) Kniha, která má více než 300 stran
11) Kniha, jejíž název obsahuje číslo
12) Kniha s válečnou tematikou
13) Kniha, jejíž název začíná stejným písmenem jako vaše
křestní jméno
14) Kniha, která má na obalu rostlinu
15) Kniha, jejíž název obsahuje čárku, vykřičník nebo otazník

POZVÁNKA
Město Horšovský Týn zve všechny zájemce
k návštěvě zábavně vzdělávacího pořadu

Akademie třetího věku Horšovský Týn
● Akademie se může účastnit každý zájemce
● Účast není omezena věkem ani vzděláním
● Aktuální pořad s promítáním bude na téma:

Zábavná historie
medicíny
Přijďte si poslechnout úsměvné historky z dějin lékařství
se zajímavým promítáním. Dozvíte se, jaký recept se
předepisoval v minulosti nejčastěji, k čemu se
v záchranářství používal tabákový kouř nebo proč
Ludvík XIV. prchal před lékaři. Průřezový pořad
o pozoruhodných zajímavostech z lékařského prostředí
našich předků.

Pondělí 17. ledna od 18:30 hod.
Městská knihovna Horšovský Týn

vstup zdarma

www.akademie3v.cz
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informační centrum

NOVÉ TURISTICKÉ VIZITKY

Za zimními sporty v Českém lese

Regionální informační centrum Horšovský Týn Vám v novém roce přeje
hodně radostných dnů, pevné zdraví, mnoho chuti na výlety, poznávání
města a jeho okolí.
Již od roku 2008 existují v Česku turistické vizitky WanderBook, které
nabízejí širokou škálu turistických cílů, zavedou Vás na pozoruhodná
místa a díky tomu si rozšíříte svůj cestovatelský přehled. V současnosti
je to více než 9000 míst ze sedmi evropských zemí.
A mezi ně nyní nově patří i turistická vizitka Naučná stezka Obora Horšov, turistická vizitka Malý hospodářský dvůr Horšov a Naučná stezka
Královská rokle.
Všechny vizitky a další si můžete zakoupit u nás v infocentru včetně
turistického deníku, kam se vizitky nalepují a ještě navíc můžete opatřit
otiskem nově zhotovených razítek.
Věříme, že nejen sběratelům uděláme radost a turistické vizitky ocení
a budou se líbit.

Je měsíc leden, příroda je zapadaná sněhem. Ten, pokud nám
bude přáno, si nejvíce užijeme na horách. Z Horšovského Týna je
to jen pár kilometrů do Českého lesa, který se pyšní běžeckými
a lyžařskými trasami v okolí Čerchova a v Caparticích. O jejich
provoz se stará Sportovní klub Sněhaři Domažlice. Pořádá lyžařské běžecké závody a další akce pro širokou lyžařskou veřejnost,
například nejstarší lyžařský běžecký závod v České republice
– Chodskou třicítku. Také provozuje jedinou sjezdovku v okrese
Domažlice – na Sádku.
Připravte si běžky, vosky, hůlky a hurá na bílou stopu Českým
lesem.
Aktuální informace o sněhové pokrývce, úpravě tras, provozní
době sjezdovky sledujte na snehari.cz.

ANKETA Kraj mého srdce - X. ročník
Konec roku 2021 nabízí tradiční ohlédnutí za turistickou sezonou v regionech. Turisté, návštěvníci, cestovatelé nebo třeba jen cestující, mají
možnost zhodnotit své dojmy v této oblasti. Anketa Kraj mého srdce
mapuje míru popularity krajů České republiky u široké laické i odborné
veřejnosti. Bude zajímavé sledovat, do jaké míry výsledky letošního ročníku ankety ovlivní dopady opatření, která prověřila potenciál domácího
cestovního ruchu a kultury.
Hlasování v anketě probíhá on-line na turistickém portálu:
https://www.kampocesku.cz/anketa do 28. února 2022.
Pořadatelem ankety je tradičně redakce KAM po Česku ve spolupráci s veletržní správou PVA EXPO Praha, pod záštitou Asociace krajů
České republiky. Výsledky X. ročníku ankety Kraj mého srdce budou
uveřejněny v březnovém vydání magazínu KAM po Česku 2022 a na
portálu www.kampocesku.cz. Krajští vítězové převezmou ceny v rámci
30. ročníku veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 18. března 2022. Výherci z řad hlasujících budou kontaktováni.

Vyluštěte křížovku na následující stránce,
odpovědi pošlete na info@mkzht.cz a první
tři správné odpovědi odměníme dárkem.
Zdroj: www.snehari.cz

www.horsovskytyn.cz
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informační centrum
KŘÍŽOVKA

PLZEŇSKÁ KARTA
Regionální informační centrum Horšovský Týn je jedním z několika prodejních míst Plzeňské karty v rámci Plzeňského kraje.
Plzeňská karta je určena všem, kteří často využívají veřejnou dopravu v Plzni a Plzeňském kraji, využívají předplatné v Integrované dopravě Plzeňska, platí elektronickou peněženkou jízdenky
ve vozech Plzeňských městských dopravních podniků. Další výhodou je i elektronický přehled o provedených transakcích.

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn
Ať je jaro, léto, podzim nebo zima,
s kulturou ať je Vám vždy prima.
Městské kulturní zařízení Horšovský Týn a Regionální
informační centrum Horšovský Týn Vám přejí
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2022.
1. Každý měsíc v poštovní schránce naleznete zdarma horšovskotýnský .....................
2. Druhý víkend v září se otevírají brány nepřístupných památek,
které nazýváme Dny ................. dědictví.
3. Již více než dvacet let hostí Horšovský Týn oblastní přehlídku Svazu českých divadelních ochotníků .....................
4. První adventní víkend se na náměstí rozsvítí vánoční .....................
5. První červnový den se slaví ........................
6. Vůně svařeného vína navodí tu správnou atmosféru na .......................
jarmarku.
7. Měsíc květen patří již několik desítek let přehlídce regionálních
ochotníků pod názvem ................................
8. Plesovou sezónu zahajuje v lednu ..........................
9. Nejvýznamnější kulturní akcí města Horšovský Týn je červencová
...................................
10. Během roku se můžete těšit na jazzové, rockové, folkové,
klubové ....................
11. Ve výstavním sále kulturního zařízení se koná pravidelná velikonoční, dušičková a vánoční ..........................
12. Náměstí v Horšovském Týně oživí o zlaté neděli v podvečer
...........................
13. Měsíc duben je měsícem bezpečnosti a zároveň zahajujeme
......................... sezónu.
14. Jarní prázdniny zpestří v kinosále Dětský .................. festival.
15. Vše, co se děti naučily během školního roku v hodinách baletu,
street dance a tance, předvedou svým rodičům, prarodičům a kamarádům na taneční ........................

Nabízíme tyto služby:
* příjem žádosti o vydání nové Plzeňské karty
* výdej nových Plzeňských karet
* nahrávání nároku na slevu
A nyní nově od listopadu:
* příjem žádosti o vydání duplikátu PK
* vydání karty (duplikátu)
* výměna karty (končící platnost)
* dobíjení předplatného
* dobíjení hotovosti do elektronické peněženky
Nevíte, zda Plzeňskou kartu využijete?
Vždy zkontrolujete na jízdním řádu,
zda má uvedeno:
„Na lince platí smluvní přepravní
podmínky a tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). Informace o tarifu a smluvních přepravních
podmínkách (SPP) jsou k dispozici ve
vozidlech na lince. Úplné znění tarifu, SPP a úplné informace o přiřazení
zastávek k zónám jsou k dispozici na
www.idpk.cz“.
Regionální informační centrum Horšovský Týn, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn, tel.: 379 415 151, e-mail:
info@mkzht.cz, www.mkzht.cz.
Otevřeno:
pondělí – pátek: 8.00 – 16.00 hodin.
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Stránky 9 a 10 zpracovala za informační centrum Andrea Bauerová

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

Ne 2. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:
18:00
romantický/
komedie
CZ, SR

Ne 16. VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD

DOBRO DOŠLI

Volné pokračování úspěšného ﬁlmu Šťastný nový rok.
Režie: Jakub Kroner
Hrají: Emília Vašáryová, Táňa Pauhofová, Antónia Lišková...
české znění / přístupný / 93 minut / 130,- Kč

Čt 6.

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

18:00

Krotitelé duchů jsou zpět!
Režie: Jason Reitman
Hrají:Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim, Sigourney
Weaver, Bill Murray...

akční/komedie/
sci-ﬁ/fantasy
USA

Pá 7.
20:00

akční/komedie/
sci-ﬁ/fantasy
USA

So 8.
20:00
akční/komedie/
dobrodružný
VB, USA

Ne 9.
15:00
pohádka/
rodinný/fantasy
Norsko

české znění / přístupný / 124 minut / 130,- Kč

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Krotitelé duchů jsou zpět!
Režie: Jason Reitman
Hrají:Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim, Sigourney
Weaver, Bill Murray...
české znění / přístupný / 124 minut / 130,- Kč

romantický/
komedie
CZ

horor/
thriller
USA

horor/
thriller
USA

20:00

komedie
CZ

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...

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

PRO DĚTI

Bývalá primabalerína po úrazu skončila kariéru proﬁ tanečnice
a přestěhovala se s rodinou na opuštěný mlýn. Režie: Petr
Zahrádka, Hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý, Valentýna
Bečková, Jiří Havelka, Leoš Noha, Jakub Kohák...

české znění / přístupný / 103 minut / 60,- Kč

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně
objevuje nový vrah se stejnou maskou. Režie:Matt BettinelliOlpin, Hrají: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox,
Jenna Ortega...
titulky / přístupný od 15 let / 120 minut / 130,- Kč

20:00
komedie
CZ

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

Během vánočních svátků s královskou rodinou na panství
v anglickém Norfolku se Diana rozhodne opustit manželství
s princem Charlesem. Nový pohled na život Lady Di.
drama/historický/ Režie: Pablo Larraín, Hrají: Kristen Stewart, Sally Hawkins, Jack
Farthing, Sean Harris, Timothy Spall, Stella Gonet...
životopisný

18:00

18:00
drama/krimi/
thriller
USA

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

Ambiciózní kolotočář a talentovaný manipulátor se seznamuje
s psychiatričkou, která je snad ještě nebezpečnější, než on.
Režie: Guillermo del Toro, Hrají: Bradley Cooper, toni Collette,
Rooney Mara, Cate Blanchett, Willem Dafoe...
titulky / přístupný / 139 minut / 130,- Kč

TIP

TIP

Pá 28. MORBIUS
20:00
akční/sci-ﬁ/
horor/thriller
USA

Do kin přichází jeden z nejpodmanivějších hrdinů světa Marvel,
antihrdina Michael Morbius.
Režie: Daniel Espinosa, Hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Matt
Smith, Jared Harris, All Madrigal, Tyrese Gibson...
české znění / přístupný od 12 let / ?? minut / 130,- Kč

So 29.

ULIČKA PŘÍZRAKŮ

20:00

Ambiciózní kolotočář a talentovaný manipulátor se seznamuje
s psychiatričkou, která je snad ještě nebezpečnější, než on.
Režie: Guillermo del Toro, Hrají: Bradley Cooper, Toni Collette,
Rooney Mara, Cate Blanchett, Willem Dafoe...

drama/krimi/
thriller
USA

TIP

titulky / přístupný / 139 minut / 130,- Kč

Ne 30. SPENCER

25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně
objevuje nový vrah se stejnou maskou. Režie:Matt BettinelliOlpin, Hrají: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox,
Jenna Ortega...
titulky / přístupný od 15 let / 120 minut / 130,- Kč

18:00

Během vánočních svátků s královskou rodinou na panství
v anglickém Norfolku se Diana rozhodne opustit manželství
s princem Charlesem. Nový pohled na život Lady Di.
Režie: Pablo Larraín, Hrají: Kristen Stewart, Sally Hawkins, Jack
Farthing, Sean Harris, Timothy Spall, Stella Gonet...

drama/historický/
životopisný
SRN, USA, VB
titulky / přístupný od 15 let / 111 minut / 130,- Kč

Online prodej vstupenek na www.kinohorsovskytyn.cz

Nové zpracování legendární pohádky režiséra Václava Vorlíčka.
Moderní velkolepá verze, nové kostýmy, scenérie nefalšované
norské zimy a zdravá dávka kouzel. Režie: Cecilie A. Mosli,
Hrají: Astrid S, Cengiz Al, Ellen Dorrit Petersen...
české znění / přístupný / 87 minut / 120,- Kč

TIP

Pá 21. SRDCE NA DLANI

Čt 27. ULIČKA PŘÍZRAKŮ

Nové zpracování legendární pohádky režiséra Václava Vorlíčka.
Moderní velkolepá verze, nové kostýmy, scenérie nefalšované
norské zimy a zdravá dávka kouzel. Režie: Cecilie A. Mosli,
Hrají: Astrid S, Cengiz Al, Ellen Dorrit Petersen...

So 15. TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
pohádka/rodinný/
fantasy
Norsko

18:00

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU

české znění / přístupný / 87 minut / 120,- Kč

PRO DĚTI

Čt 20. SRDCE NA DLANI

SRN, USA, VB

Pá 14. VŘÍSKOT
20:00

české znění / přístupný / 96 minut / 130,- Kč

titulky / přístupný od 12 let / 131 minut / 130,- Kč

Čt 13. VŘÍSKOT
18:00

Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené
štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. Režie: Walt
Becker, Hrají: Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang...

Ne 23. SPENCER

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

Zatímco se geniální zločinci připravují rozpoutat válku, jeden
muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je.
Režie: Matthew Vaughn, Hrají: Gemma Arterton, Matthew
Goode, aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander...

Čt 13. LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
10:00

15:00

animovaný/
dobrodružství
USA

PRO DĚTI

pozvánky

Ivan Vičar, spisovatel a malíř, který žije v Plzni
a v Horšovském Týně představí veřejnosti tentokrát
svoji výtvarnou tvorbu. V malířství ho láká především
nekonvenční zobrazování krajiny ve všech jejích podobách
a ročních obdobích. Malovat začal již ve svých patnácti
letech, od roku 1986 měl přestávku, během které se
věnoval především psaní. Známe ho zejména jako autora
knih pro děti. K malování se vrátil v roce 2020 a právě
obrazy z posledních dvou let budou k vidění i zakoupení
na výstavě nazvané „Z mého ateliéru“ v sále MKZ
Horšovský Týn od 16. do 30. ledna.

PLESOVÁ SEZÓNA
22. 1. 2022
MĚSTSKÝ PLES
20:00 hodin, sál hotelu Šumava Horšovský Týn
pořádá: MKZ Horšovský Týn
12. 2. 2022
RYBÁŘSKÝ PLES
20:00 hodin, sál hotelu Šumava Horšovský Týn
pořádá: Rybáři Horšovský Týn
27. 2. 2022
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
sál hotelu Šumava Horšovský Týn
pořádá: PS Stopaři Horšovský Týn
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ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

leden 2022 1 číslo 1

pozvánky

NALEVO OD VÝTAHU
2. února 2022 od 19.00 hodin,
kinosál Horšovský Týn
Situační komedie podle známého filmu
s P. Richardem. Výtvarník Yan je plachý
a spořádaný muž. Po měsících tajného zbožňování
ho má konečně v bytě navštívit vdaná Florence.
Decentní setkání se však v důsledku náhod
a nedorozumění, vznikajících kvůli chorobně
žárlivému sousedovi a jeho mladičké manželce,
mění ve sled zdánlivě absurdních situací.
Všechno začne zabouchnutými dveřmi...
Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková,
Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana Tabrea,
Vilém Udatný a Zdeněk Rohlíček
Vstupenky jsou v prodeji v Informačním
centru Horšovský Týn, 5. května 50,
tel: 379 415 151,
online na www.kinohorsovskytyn.cz

SHANNA WATERSTOWN BAND
28. února 2022 od 19.00 hodin,
kinosál Horšovský Týn
Shanna Waterstown, skutečná "Blues Woman"
s úžasným hlasem, představuje bluesovou,
jazzovou a soulovou hudbu na nejvyšší úrovni!
Hvězda festivalů v mnoha evropských zemích
byla poctěna otevřít koncerty takových mistrů
jako James Brown, Buddy Guy nebo Louisiana Red.
V roce 2008 zaznamenala velký úspěch
s albem plného blues "Inside my Blues",
kde zpívala vlastní skladby.
Je jednou z nejzajímavějších a nejmladších
bluesových umělců desetiletí. Na koncertu ji
doprovodí kapela složená ze skvělých hudebníků.
www.horsovskytyn.cz
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pozvánky
LOUTKOVÁ REVUE – VESELÁ POUŤ
13. února 2022 od 16.00 hodin,
kinosál Horšovský Týn
Už samotný název představení nás zavádí tam,
kam děti s rodiči velice rády chodí, a to
do světa hudby, kolotočů, říše cizokrajných
zvířat, za obyvateli strašidelných hradů,
zkrátka do míst plných zábavy a legrace…
Na vaši návštěvu se těší kamarádi Jů a Hele
a loutkoherci z divadla Loudadlo.

z uplynulých akcí
ADVENTNÍ KONCERT POD OKNY
Třetí adventní neděli v Horšovském Týně vystoupil Žesťový soubor
města Plzně a to ve složení: Ondřej Michalec a Jan Vitinger - trubky
a Jiří Nauš s Petrem Frídem - trombony. Vystoupení začalo v 16 hodin na
Smetanově náměstí, poté si jej lidé mohli  poslechnout u dětského hřiště
ve Vančurově ulici a také u restaurace Na Sídlišti a od 17.30  kvarteto
vystoupilo u vánočního stromečku na historickém
náměstí Republiky, kam také přišlo nejvíce diváků.
Žesťový soubor města Plzně zahrál několik známých skladeb včetně
vánočních koled. Vystoupení pod širým nebem bylo rozděleno do několika částí, a hudba tak rozezněla hned několik míst Horšovského Týna
a navodila tu správnou adventní atmosféru.
Text a fotografie: Čedík Jaroslav
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leden 2022 1 číslo 1

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 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás opustil
pan Karel Šíma.
Stále vzpomínají syn Karel s rodinou,
dcera Miloslava s rodinou,
dcera Jana s rodinou a ostatní příbuzní.

,,Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínka zůstává dál.“

,,Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.“

Dne 14. 1. 2022 uplyne 13 let, co
nás po těžké nemoci opustila paní
Evženie Šimsová z Horšovského
Týna.
Stále vzpomíná rodina Šimsova

Dne 30. 12. 2021 uplynuly 2 roky
od náhlého úmrtí pana Karla Pitáka
z Horšovského Týna.
Stále vzpomínají manželka
Zdenka, dcera Zdenka
a syn Karel s rodinami.

názory, ohlasy
REFERENDUM O KOUPALIŠTI II,
ANEB PEČLIVOST SE VYPLÁCÍ
Nemám úplně rád články na pokračování, ale vývoj událostí mě
nedává jinou možnost a musím se s Vámi tedy podělit o pár myslím
velmi zajímavých informací. Zkusím to stručně.
Jak jsem psal v minulém Zpravodaji, byl podán Návrh na referendum o koupališti s dostatečným počtem 835 hlasů včetně rezervy
(62 navíc). Ani ne za týden mi zazvonil telefon z Policie ČR – z kriminálky a abych se dostavil a vysvětlil nákup svého domu a jeho financování. RD mám už 5 let, zvláštní, že se zvědavý anonym ozval
policii zrovna teď, když se chystá referendum. Tolik asi na úvod,
souvislosti si jistě čtenář domyslí sám.  
Mnohem zajímavější je však odpověď městského úřadu na podaný
Návrh na referendum. V této odpovědi nám paní tajemnice píše,
že po provedené kontrole nemůže započítat 219 podpisů. No to je
teda hodně, počítali jsme, že jsme mohli něco přehlédnout, někdo se
odstěhoval, bohužel i někdo zemřel, něco málo se opravdu nedalo
přečíst, někdo má i nepořádku trvalé bydliště atd. to je prostě fakt.
Ale většinu těchto jmen jsme při kontrole sami vyškrtli a rezervu
hlasů jsme měli za dostatečnou. Největší počet podpisů – 140 – nám
paní tajemnice neuznala, protože údaje neuvedly podepsané osoby vlastnoručně.   Zákon ovšem nic takového nevyžaduje! Pouze

vlastnoruční podpis – samozřejmě. Toto jsme si samozřejmě ověřili
u několika právníků, ale město má vlastně taky právníka, ne? Ono
je totiž možné, napsat seznam oprávněných osob třeba na počítači, vytisknout a po kontrole správnosti údajů nechat pouze občana
podepsat. Další velkou skupinu občanů – 50 – nám nemohlo být
úřadem uznáno, protože prý nebyly nalezeny ve Správě základních
registrů. Koukám do toho seznamu jako blázen, vždyť většinu těch
lidí znám a bydlí tam třeba 20, 30 i víc let, chodí k volbám, platí
popelnice tak kde je problém? Kam se ztratili? V odpovědi z úřadu
nic dalšího nebylo, jenom – osoby nebyly nenalezeny   – záhada.
Asi máme v Tejně bermudskej trojúhelník. A pak jsme na to kápli – oni tam byli, ale jinak:  Zdenek je správně Zdeněk, Jirka je
Jiří, Květa je Květoslava, ale i chybějící čárku na koncovce -ová
u ženského příjmení pečlivý úředník neprominul, resp. registr. Paní
jako by nebyla. Inu pořádek musí bejt, to je marný. Byly ještě další
výhrady, některé i oprávněné, ale těch bylo poskrovnu. Samozřejmě opravíme a doplníme maximum vytýkaných „závad“ a budeme
pokračovat v úsilí o referendum, protože se čím dál jasněji jeví, že
některým lidem na radnici jde velice o to, aby se nekonalo. I kdyby
se měl zákon vykládat trochu jinak, než je napsaný. Další známkou je i to, že ač je referendum výsostně samosprávnou záležitostí,
v zápise z jednání Rady města nebyla ani čárka!  Děkujeme všem
za pomoc a podporu, budeme Vás průběžně informovat, nemůže-li
tak činit radnice.
Do nového roku 2022 přeji všem hlavně zdravíčko, pohodu a ať se
daří všem lidem dobré vůle.
Václav Mothejzík

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

www.horsovskytyn.cz
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ze sportu
ATLETI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Trenéři z atletického kroužku v Horšovském Týně uspořádali
v rámci projektu Podpora činnosti sport. trenérů a fyzioterapeutů
na MŠ a ZŠ 2021 osm výukových hodin pro děti první a druhé
třídy základních škol. Děti si zábavnou formou vyzkoušely, jak
trénují jejich vrstevníci, kteří chodí do atletické přípravky. Mimo
jiné došlo na skákání různých překážek, polohových startů, skokům do dálky, házení raketek, ale i dalších pohybových her.
Projekt má motivovat děti k pohybu a ukázat učitelům další možnosti, jak hodiny tělesné výchovy zpestřit. Aktivním zapojením
do projektu obdrží základní škola sadu atletických pomůcek, které
bude moci využít při každodenní výuce.
Organizátoři František Cihlář a Zdeněk Šilhánek děkuji ZŠ za
možnost realizace projektu a těší se, že projekt může pomoc přivést k pohybovým aktivitám další děti.

VYHLÁŠENÍ BĚŽCE CHODSKA JUNIOR
V sobotu 11. 12. se v Klenčí uskutečnilo vyhlášení celoročního
běžeckého seriálu pro mládež – Běžec Chodska junior. Pořadatelé vyhlásili i loňskou sezonu, kdy proběhlo minimálně závodů.
V letošním roce se již podařilo uspořádat většinu akcí (9 závodů),
i když ve velice exponované termínové listině (většina závodů
proběhla v září a říjnu).
I díky skvělé podpoře rodičů se naši mladí atleti zúčastnili většiny
akcí a mohli přebrat ocenění za pódiová umístění.
Mezi nejlepší trojicí byli oceněni: Daniel Andrle, Simona Cihlářová, Nela a Štěpán Petráskovi, Adam Soukup, David Steidl, Tomáš
a Lukáš Řebounovi. (ze zdravotních důvodů chybí na fotografii
Adam Soukup).

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn
objela se svým doprovodem všech deset závodů Běžeckého poháru
a v každém závodě pravidelně bodovala. V poháru z toho nakonec
bylo nepopulární čtvrté místo.
Z Horšovského Týna dále na OM v Bělé reprezentovali:
Adam Rubáš, Nela Petrásková, Sebastian Holý, Magdaléna Šilhánková, Miroslav Man, Štěpán Petrásek, Alexandra a Vendula Hrachovy, Barbora Steidlová, Pavlína Vozárová, Kateřina a Tereza Dubovy,
Františka Milfortová, Šimon Flek, Petr Müller a Jakub Němec.
Všichni zúčastnění závodníci zároveň dopomohli významnou měrou
AC Domažlice vyhrát i Běžecký pohár mládeže PK družstev, když
tým nasbíral 1054 bodů a dokázal porazit největší kluby v kraji - TJ
Sokol Petřín a AK ŠKODA Plzeň.
Nejlepší tři závodníky Plzeňský krajský atletický svaz ocení na svém
Galavečeru 7. ledna v Plzni.
Zdeněk Šilhánek

Maki #36 VYBOJOVALA TITUL
MISTR NĚMECKA 2021
Shrnutí a ohlédnutí za sezonou 2021. Maki to tento rok měla poměrně
náročné, jelikož tato sezona spočívala v boji na novém silnějším stroji
Yamaha Raptor 250. Sbíraly se nové zkušenosti,  přesto se Maki nevzdávala a bojovala srdcem, co to dalo. Vyzkoušela si i nové a neznámé vytrvalostní závody, ve kterých udělala ohromný kus práce, velký
posun, a sama sebe zocelila. Pustila se do dvouhodinových maratonů,
kde startovala převážně s dospělými jezdci na náročných a dlouhých
tratích, s čímž se popasovala na výbornou. Jednalo se o polský seriál
Super Race a český seriál Offroad - Maraton. Jejím prioritním závodem pro tuto sezonu byl německý seriál Endurance Masters, kde
jela svou kategorii a po náročných bojích si vyjela krásný titul Mistr
Německa - celkově 1. místo. Gratulujeme.
Markéta Picková

STOLNÍ TENIS

www.mkzht.cz
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Ve druhé polovině října a na začátku listoTTC
padu sehráli naši hráči další tři dvoukola
soutěžních utkání v krajské soutěži stolních tenistů. Velkým povzbuzením a motivací bylo posílení našeho mužstva, dnes
R
T
ŠO
již „Tejňákem“ Radkem Šteffelem. Ve
KÝ
V
S
všech zápasech jsou vždy s Vaškem Mrázem nejlepšími hráči a zaznamenávají nejvíce vítězství a tím i bodů.
23. 10. si naši hráči vybrali slabší chvilku a v domácím prostředí dopoledne podlehli silné Kdyni B 4:10 (Šteffel 2,5, Mráz 1, Novotný 0,5).
Odpoledních 10:0 se Kdyní C byla laciná výhra a sice vzdáním soupeře. Jiná situace se odehrála v následujícím dvoukole 30. 10. na stolech soupeřů. V dopoledním klání naši hoši převálcovali Pocínovice B
10:2 (Šteffel 3,5, Mráz 3,5, Herzer 1,5, Písařík 1,5). Hned v důležitých
úvodních čtyřhrách zaznamenali naši hráči obě důležitá vítězství.
Mráz s Písaříkem i Šteffel s Herzerem. Odpoledne je čekal náročnější
soupeř, a  to značně posílený Blížejov. Naši opět nezklamali a zvítězili
10:7 ( Mráz 3,5, Šteffel 3, Herzer 2, Písařík 1,5). Důležitým psychologickým momentem bylo úvodní vítěa V sobotu 27. listopadu zajížděli naši hoši nejprve na Sokol do Domažlic. Bohužel scházel Honza

LU

Přes dvacet účastníků z našeho atletického kroužku se zúčastnilo
20. listopadu OM v přespolním běhu v Bělé nad Radbuzou. Závodem také vyvrcholil Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje.
V kategoriích nejmenších přípravek se na stupně vítězů prosadili
Patrik Čech (v Bělé 1.) a Kateřina Šilhánková (v Bělé 3.), pro oba
to v součtu celoročního poháru nakonec znamenalo i první místo
v nejmladších kategoriích!
V závodě přípravek vybojoval třetí místo Adam Soukup, kterého
na kilometrové trati potkal pád a tím se připravil o možnost zaútočit na nejlepší dvojici závodu. I Adam úspěšně sbíral body do
poháru mládeže a obsadil v něm druhé místo.
V Bělé chybějící, ale v poháru pravidelně bodující byla i Simona
Cihlářová, která obsadila třetí místo.
Nepopulární čtvrtou pozici obsadil Pavel Svojanovský v mistrovském závodě mladšího žactva (celkově v poháru také čtvrtý), čtvrtý skončil i Daniel Anderle v závodu přípravek.
Uznání zaslouží i Dorota Wagnerová, která byla v Bělé šestá, ale

T E N NIS

HO

OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ V KROSU
A KONEČNÉ POŘADÍ POHÁRU MLÁDEŽE PK
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Herzer, za kterého zaskakoval Pavel Plachý a tak naši těsně podlehli
10:8. Výborné výkony opět podali Radek Šteffel - 4 body a Vašek
Mráz - 3,5 bodu. V deblu zvítězili Mráz s Písaříkem - 0,5 bodu.
V odpoledním klání ve Stodě byli naši již suverénní a jasně zvítězili
10:4, když mužstvo posílil Honza Herzer. Šteffel - 3,5 bodu, Mráz - 2
body, Herzer - 2,5 bodu, Písařík - 2 body. Poslední letošní 14. kolo,
sehráli naši muži na domácí půdě 10. prosince. V dopoledním utkání nejprve těsně podlehli favorizovaným Dobřanům 7:10. Nejlepším
hráčem byl opět Radek Šteffel - 3,5 bodu, výborným výkonem se
blýskl Zdeněk Písařík - 2 body, Mráz - 1 bod, Němec - 0,5. Odpoledne pak naši hostili kolegy ze Staňkova. Nad oslabeným mužstvem
zvítězili 10:1. Šteffel 3 body, Písařík - 2,5 bodu, Mráz - 1,5 bodu. Tři
body byly kontumační. Po ukončené podzimní části soutěže se náš
tým nachází na solidním šestém místě, což znamená mimo pásmo
sestupu. Čeká nás ale ještě jarní část. V dnešní nepředvídatelné době
musíme být optimisty.
V novém roce 2022 přejeme všem hlavně zdraví, hodně sil na řešení všech problémů a sportovcům hodně úspěchů. zství ve čtyřhře
Mráze s Písaříkem 3:2. Rozhodující desátý bod zaznamenal výborně hrající Honza Herzer. 13. 11. pak naši hráči hostili dopoledne
v domácím prostředí Poběžovice. Opakoval se velmi podobný scénář, jako v Pocínovicích. Hned v úvodních deblech zvítězili Šteffel
s Herzerem i Mráz s Písaříkem. Další sled utkání měl hladký průběh
a naši zvítězili hladce 10:3 (Šteffel 3,5, Mráz 3,5, Písařík 2,5 , Herzer 0,5). K dalšímu dvoukolu zajíždějí naši hráči do Domažlic a do
Stoda.
Oddíl stolního tenisu
Tabulka po 14 kole
Pořadí Družstvo

P
U

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

TJ Sokol Horažďovice B

13

13

0

0

0

130:35

52

2.

KST Klatovy C

13

11

1

1

0

124:49

47

3.

TJ Dobřany C

13

9

3

1

0

118:72

43

4.

TJ Sokol Kdyně B

13

8

2

3

0

112:70

39

5.

TJ Sokol Domažlice B

13

8

2

3

0

106:87

39

6.

TJ Dynamo Horšovský Týn A 13

7

0

6

0

106:80

34

7.

TJ Sokol Pocinovice B

13

5

4

4

0

100:92

32

8.

TJ Sokol Blížejov A

13

5

4

4

0

108:90

32

9.

TJ Sokol Spálené Poříčí A

13

5

0

8

0

83:94

28

10.

KOC Sušice C

13

4

2

7

0

89:105

27

11.

SK Poběžovice A

13

3

2

8

0

76:105

24

12.

TJ Sokol Staňkov A

13

2

0

11

0

61:111

19

13.

TJ Slavoj Stod C

13

1

0

12

0

25:120

16

14.

TJ Sokol Kdyně C

13

0

0

13

0

2:130

13

V soutěži Davis-cupu musím ocenit výsledek „B“ týmu, který jako nováček ve II. výkonnostní skupině vybojoval konečné čtvrté místo a místo boje o setrvání ve skupině bojoval o posty nejvyšší! „A“ tým dlouhodobě v první třídě bojuje o post vítěze soutěže. I v této sezóně postoupil
do finále, kde velmi těsně podlehl tradičnímu rivalovi s TK Babylon.
I přesto jsme dostali jako náhradníci pozvání na oblastní finálový turnaj
do Karlových Varů. Protože kolidoval s naším oddílovým turnajem, absolvovali jej jen dva nejmladší zástupci, a přesto vybojovali ve vyrovnaných zápasech šesté místo. Byla to pro ně minimálně výborná zkušenost
a možnost hrát s hráči vyšší úrovně.
Červencový turnaj TK H. Týn cupu se vydařil. Z 24 tenistů z několika oddílů i s účastí hráčů družebního německého oddílu z Obertraublingu si v celodenním klání odnesli vítězství členové „A“ týmu Barnáš Jan a Rathuský Jan.  V zářijovém oddílovém turnaji - Memoriálu
J. Zelenky se utkalo deset dvojic nejdříve ve skupinách, nejlepší pak
v pavouku. Z celodenního klání vyšli vítězně Barnáš V. - Barnáš V. (otec
a syn). Oba dva turnaje doprovázelo krásné počasí, soutěživá atmosféra
a radost ze společného setkání v omezovaném roce. Velmi kladně hodnotíme úspěšné vystoupení našich členů na hostování v jiných oddílech.
Ve finále krajské soutěže za plzeňský Prazdroj unikl postup do divizní
soutěže našim členům Vaňkovi a Barnášovi. Nejen domácímu Šalounovi, ale i třem dalším vrstevníkům z domažlických oddílů se povedlo
společně ve veteránské soutěži za německý Obertraubling vyhrát Bavorskou ligu. Tím se kvalifikovali do německé Národní ligy. V této nejvyšší
německé soutěži se v příštím roce pokusí minimálně udržet.
Celou sezónu jsme zakončili vybudováním nové tréninkové zdi. Tato
akce „zeď“ byla malou vzpomínkou na velkou akci „Z“, díky které jsme
již před patnácti lety vybudovali naše tenisové kurty. Stavba zdi byla
vyprovokována i současnou nešťastnou dobou, kdy se na kurtech mohla
setkávat jen malá skupina tenistů. Na to doplatily hlavně děti, které bylo
těžké motivovat jednotlivě při dodržení podmínek karantény.
Snad se nám podaří v příští sezóně i díky této zdi, překonané epidemii
a zájmu mladých i starších o tento sport zaktivizovat členskou základnu,
získat mladé hráče a dostat se zase do klubového rytmu minulých sezón.
Za překonání náročné sezóny patří dík i městu za finanční příspěvky,
které jsme použili na vybudování nové zdi pro nejmenší a údržbu našich
stále kvalitních kurtů.
V. Šaloun - předseda TK H. Týn

TENISOVÝ KLUB VYHLÍŽÍ S NADĚJÍ
SEZONU 2022
Rok 2021 byl pro členy Tenisového klubu Horšovský Týn, s tenisovými kurty v Plzeňské ulici velmi problematický. Stejně jako u ostatních
sportovních oddílů byla naše činnost výrazně omezena protikoronavirovými opatřeními. Zimní příprava 2020-21 byla v tělocvičnách a halách nulová. Nejasnost byla okolo soutěží, které se hrají v měsících
květen až červen, v průběhu roku oddíly odvolávaly jednotlivé turnaje.
Jsem přesvědčen, že se náš oddíl s touto situací vyrovnal se ctí. Na jaře
jsme i přes shromažďovací omezení připravili v malých brigádnických
skupinách kurty ke hraní tak, že už v polovině dubna mohly dvojice na kurtech hrát dle platných protiepidemických  pravidel. Týmové
soutěže se nakonec sehrály v omezeném režimu, vyřazovacím způsobem. Během posledních tří týdnů v měsíci červnu místo běžné soutěže,
v osmičlenných skupinách pak během dvou měsíců. V minulých letech
se jen na našem okrese sehrálo přes dvacet mistrovských i nemistrovských turnajů, které se v loňském roce díky nejisté situaci zrušily. My
jsme, i díky vhodně vybraným termínům, oba dva naše tradiční turnaje
jako jediní uspořádali.

Žena by ráda našla
slušného,
vysokého muže
ve věku
45 – 55 let
za účelem hezkého
a pevného vztahu.
balatanova@seznam.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)

leden 2022 1 číslo 1

inzerce

SLEVA

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

50%

Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s

www.horsovskytyn.cz
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▪ VÝKUP A PRODEJ

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

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