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TIP MĚSÍCE
Poslední dubnový den přijďte do zámeckého parku
na Pálení čarodejnic, kde bude připraven program pro děti
a večerní koncert. Více na str. 12

Příroda se probudila, radujeme se z příchodu jara
a prvních teplých dní. Těšíme se na velikonoční
svátky a zdobíme své domovy. Pokud ještě jarní
výzdobu nemáte, přijďte si vybrat z výrobků dětí na Velikonoční výstavě v prostorách MKZ nebo si přímo vyrobte
dekorace v komunitním centru či
v tvořivých dílnách MamyArt.
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 16. 2. a 3. 3.2022
Projednala:
● cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, Kopeckého sady 2, Plzeň, IČO 00228745
na provedení archeologického výzkumu
při akci „Rekonstrukce Pivovarské ulice
v Horšovském Týně“ za cenu 34.100 Kč
bez DPH tj. 41.261 Kč s DPH 21% a návrh Dohody o provedení archeologického
výzkumu. RM schvaluje cenovou nabídku
Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové
organizace, na provedení archeologického
výzkumu při akci „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Horšovském Týně“ za cenu
34.100 Kč bez DPH tj. 41.261 Kč s DPH
21%. RM schvaluje návrh Dohody o provedení archeologického výzkumu mezi
městem Horšovský Týn a Západočeským
muzeem v Plzni. RM pověřuje starostu
podpisem této dohody;
● návrh smlouvy na poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí mezi
městem Horšovský Týn a Státním fondem
životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční
adresa Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
IČO 00020729 na poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR na akci „Učíme se venku“ realizovanou v letech 2020 - 2022. Výše podpory činí 460 017,36 Kč. Podpora představuje
85 % základu pro stanovení podpory. RM
schvaluje návrh smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● návrh zastupitele Ing. Jánského na zadání vypracování projektu „Chytré“ křižovatky silnic I/26 a II/200, jehož realizace by
měla výrazně zlepšit průjezd silnicí II/200
směrem do centra v dopravní špičce. RM
ukládá správci místní komunikace Bytes
HT spol. s r.o. zajistit cenovou nabídku na
realizaci projektu včetně přínosu (zrychlení
plynulosti provozu);
● žádost o navýšení rozpočtu MKZ Horšovský Týn na rok 2022 z důvodu provedení
stavební a technické úpravy v kinosále. Jedná se o výměnu sedaček v sále kina a s tím
spojené úpravy podlahy, nové krytiny, nové
elektroinstalace a nouzového osvětlení. RM
ukládá ředitelce MKZ předložit aktualizované nabídky v relaci roku 2022 včetně
možnosti čerpání dotací na rekonstrukci;
● cenovou nabídku firmy GEODÉZIE
JIHOZÁPAD s.r.o., sídlem Polní 124, Horšovský Týn, IČ 00869759 na zpracování

Geodetického zaměření stávajícího stavu
prostorů areálu zdravotního střediska včetně přilehlých ulic Dobrovského a Vrchlického v Horšovském Týně za cenu 15.000
Kč bez DPH. RM schvaluje cenovou nabídku firmy GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o.,
na zpracování Geodetického zaměření stávajícího stavu prostorů areálu zdravotního
střediska včetně přilehlých ulic Dobrovského a Vrchlického v Horšovském Týně
za cenu 15.000 Kč bez DPH. RM ukládá
OMIM objednat geodetické zaměření;
● žádost MUDr. Riegela o pronájem
prostor pro zřízení kardiologické ambulance v H. Týně. RM souhlasí se zřízením  
kardiologické ambulance v H. Týně. RM
ukládá starostovi iniciovat u VZP vypsání
výběrového řízení na pozici v oboru kardiologie. RM ukládá Bytesu HT připravit prostory Dobrovského 253, H. Týn pro účely
zřízení ambulance;
● opětovně žádost MUDr. Faitové o pronájem nebytových prostor na zřízení gynekologické ambulance v H. Týně. RM souhlasí se zřízením gynekologické ambulance
v H. Týně. RM ukládá Bytesu HT připravit
prostory Dobrovského 253, H. Týn pro účely zřízení ambulance;
● návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na akci „Dolní Metelsko – oprava MVN p.
č. 323 KN“ mezi městem Horšovský Týn
a firmou Dufek Group s.r.o., Dvořákova 457,
Domažlice, IČ 08345384, jehož předmětem
je navýšení ceny díla o částku 1.949.504,26
Kč bez DPH tj. 2.358.900,15 Kč vč. DPH
21% z důvodu nutnosti vybudování opěrné
zdi pro svah při severní straně MVN. RM
schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo na akci „Dolní Metelsko – oprava
MVN p. č. 323 KN“ mezi městem Horšovský Týn a firmou Dufek Group s.r.o.. RM
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
po zajištění financování v rozpočtu města;
● návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor Prokopa Holého 32, Horšovský Týn. Správce navrhl
přidělení nebytového prostoru o velikosti
37,80 m² s dobou nájmu na dobu neurčitou
a výše nájemného dle pravidel pro pronajímání nebytových prostorů ve výši 760 Kč/
m²/rok + služby. Záměr města o pronájmu
byl vyvěšen na úřední desce. Výše nájmu
bude uzavřena na základě pravidel pro uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpověd-

ní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného bude
stanovena podle účelu využití. RM souhlasí
s pronájmem za výše uvedených podmínek
dle návrhu správce;
● návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2-21 na akci „Trafostanice Horšovský Týn
- ČOV“ mezi městem Horšovský Týn a společností STEMONT JS s.r.o., IČ 27971589,
Hřbitovní 281, Horšovský Týn, jehož
předmětem je navýšení ceny díla o částku
72.483 Kč bez DPH tj. 87.704,43 Kč vč.
DPH 21% z důvodu navýšení ceny nového
transformátoru a přepojení vedení VN. RM
schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 2-21 na akci „Trafostanice Horšovský Týn - ČOV“ mezi městem Horšovský
Týn a společností STEMONT JS s.r.o.. RM
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
po zajištění financování v rozpočtu města;
● žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě
přístřešku pro osobní automobil na pozemku parc. č. 137/2, k. ú. Horšovský Týn. Přístřešek je umístěn ve vzdálenosti 0,5 m od
hranice pozemku města parc. č. 2585/4, k. ú.
Horšovský Týn. Žadatelka je zároveň investorem stavby. Přístřešek je dřevěný o rozměrech 380 x 650 cm, okraj střechy - přesahu bude na hranici pozemku parc. č. 138
(zahrada ve vlastnictví žadatelky), kam budou svedeny i dešťové vody, nebudou stékat na pozemek města. Vjezd do přístřešku
je z pozemku žadatelky parc. č. 137/2. RM
souhlasí se stavbou přístřešku dle předložené žádosti za podmínek, že nebude docházet ke stékání dešťových vod na pozemek města parc. č. 2585/4, k. ú. Horšovský
Týn a stavba bude provedena dle předložené žádosti;
● výzvu k podání nabídek vč. zadávací
dokumentace a smlouvy o dílo na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Demolice areálu bažantnice, Horšovský
Týn“. RM schválila výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy
o dílo na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice areálu
bažantnice, Horšovský Týn“. RM ukládá
OMIM vypsat výběrové řízení na uvedenou
akci a oslovit firmy dle předloženého soupisu k zaslání cenové nabídky;
● výzvu k podání nabídek vč. zadávací
dokumentace a smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice Podražnice – č. p. 17“. RM
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schválila výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na
zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Demolice Podražnice – č. p. 17“.
RM ukládá OMIM vypsat výběrové řízení
na uvedenou akci a oslovit firmy dle předloženého soupisu k zaslání cenové nabídky;
● žádost o pronájem části pozemku parc.
č. 1523/2, k. ú. Horšovský Týn o výměře
28 m² za účelem využívání přenosné stavby garáže pro osobní automobil na tomto
pozemku. RM souhlasí s pronájmem části
pozemku parc. č. 1523/2, k. ú. Horšovský
Týn o výměře 28 m². RM ukládá OMIM
zveřejnit záměr města, kterým se přenechá do nájmu část pozemku parc. č. 1523/2
o výměře 28 m² v k. ú. Horšovský Týn
současnému uživateli za účelem využívání
přenosné stavby garáže pro osobní automobil na tomto pozemku. Výše nájemného je
stanovena na 2000 Kč/rok navyšováno každoročně o inflaci, 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 RM;
● výzvu k podání nabídek vč. zadávací
dokumentace a smlouvy o dílo na zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Horšovský Týn – Stavební úpravy MK
v ul. Josefa Hory“. RM schválila výzvu
k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horšovský Týn – Stavební úpravy MK v ul. Josefa
Hory“. RM ukládá OMIM vypsat výběrové
řízení na uvedenou akci a oslovit firmy dle
předloženého soupisu k zaslání cenové nabídky;
● návrh správce Bytes HT o záměru
pronájmu nebytových prostor garáže nám.
Republiky 105, Horšovský Týn. Správce
navrhl přidělení nebytového prostoru o velikosti 20,80 m² s dobou nájmu na dobu neurčitou a výše nájemného dle pravidel pro
pronajímání nebytových prostorů ve výši
652 Kč/m²/rok. Záměr města o pronájmu
byl vyvěšen na úřední desce. Výše nájmu
bude uzavřena na základě pravidel pro uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného bude
stanovena podle účelu využití. RM souhlasí s pronájmem za výše uvedených podmínek dle návrhu správce;
● návrh správce Bytes HT o záměru
pronájmu nebytových prostor kadeřnictví
v DPS ul. 5. května 49, Horšovský Týn.
Správce navrhl přidělení nebytového prostoru o velikosti 27,00 m² s dobou nájmu na
dobu neurčitou a výše nájemného dle pravidel pro pronajímání nebytových prostorů ve
výši 784 Kč/m²/rok. Záměr města o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. Výše nájmu bude uzavřena na základě pravidel pro
uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného

bude stanovena podle účelu využití.   RM
souhlasí s pronájmem za výše uvedených
podmínek dle návrhu správce.
Vzala na vědomí:
● informaci OMIM o žádosti o ukončení
nájemní smlouvy na část pozemku parc.
č. 1523/2, k. ú. Horšovský Týn o výměře
28 m² dohodou. RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu  na část
pozemku parc. č. 1523/2, k. ú. Horšovský
Týn o výměře 28 m². RM pověřuje starostu
podpisem této dohody.
Schválila:
● na základě zmocnění ZM 22 bod 17
písm. d) poskytnutí finanční podpory daru ve výši 150.000 Kč organizaci Člověk
v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00
Praha 2, IČ 25755277, DIČ CZ 25755277,
a dále 150.000 Kč organizaci Český červený kříž, Rozdělovská 2467/63, 169 00
Praha 6, IČ 00426547, DIČ CZ00426547 na
přímou pomoc Ukrajině.
Přidělila:
● na základě návrhu a doporučení bytové komise byt č. 16, Lidická 262, Horšovský Týn o velikosti 2+1, 3. patro, o výměře
57,10 m²;
● na základě návrhu a doporučení bytové komise byt č. 1, Jelení 94, Horšovský
Týn o velikosti 1+1 v přízemí, o výměře
41,20 m²;
● na základě návrhu a doporučení bytové
komise pro přidělování bytů v DPS přiděluje byt č. 14 v DPS, 5. května 49, Horšovský
Týn, o velikosti 1+1 o výměře 72,90 m².
Souhlasila:
● s podáním žádosti o dotaci v dotačním
programu Plzeňského kraje pro rok 2022
„Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ na akci „Obnova kaple
Korunování Panny Marie na návsi v Semošicích“;
● s podáním žádosti o dotaci v dotačním
programu Plzeňského kraje pro rok 2022
„Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ na akci „Socha sv. Jana
Nepomuckého a pamětní kříž“;
● s podáním žádosti o dotaci v dotačním
programu Plzeňského kraje „Obnova historického stavebního fondu v památkových
rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru;
podpora tvorby plánů ochrany na území
Plzeňského kraje“ na akci „Udržovací práce na domu č. p. 91 v Jelení ulici v Horšovském Týně “;
● s podáním žádosti o dotaci v dotačním
programu Plzeňského kraje ,,Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje“ na rok 2022 na akci „Oprava objektu
sýpky v Horšovském Týně“;
● s předloženým návrhem výsadby zeleně na území města Horšovský Týn: ná-

městí Republiky 52 – horní část, Masarykova ulice – naproti sýpce a Gorkého ulice
– před klášterem. RM ukládá oddělení OŽP
realizaci výsadby zeleně dle předloženého
návrhu;
● s podáním žádosti o dotaci v dotačním
programu vodohospodářské infrastruktury
2022 na akci ,,Výstavba vodovodu v Horšově“ vyhlášeném Plzeňským krajem.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová,
tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání ZM
č. 22/2022
konaného dne 28. 2. 2022
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení
Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
02. schvaluje program 22. zasedání ZM
v předloženém znění.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 21 ze dne 13. 12. 2021.
04. bere na vědomí zprávu Finančního výboru ZM.
05. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZM včetně informace starosty o plnění
úkolů ve věci proplacených a neprovedených
prací na akci rekonstrukce sýpky externím
pracovníkem
06. mění svoje usnesení č. 11/2020 bod č. 20
ze dne 18. 5. 2020 takto: slova „základní cena
Cz = 1.182 Kč za m²“ se nahrazují slovy „základní cena Cz = 1.265 Kč za m²“.
07. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci,
kterou dojde k převodu pozemku parc.
č. 2462/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m², k. ú. Horšov z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem
státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 do vlastnictví města Horšovský Týn.
08. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterou dojde k převodu 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 – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2 do vlastnictví města Horšovský Týn.
09. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterou dojde k převodu pozemků parc.
č. 1243/99 – ostatní plocha, silnice o výměře 67 m² a parc. č. 1243/100 - ostatní plocha,
silnice o výměře 42 m², vše v k. ú. Semošice z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit
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s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví
města Horšovský Týn.
10. schvaluje nákup pozemku parc.
č. 1243/94 – ostatní plocha, silnice o výměře
110 m², k. ú. Semošice, z vlastnictví společnosti ZEAS Puclice a.s., IČ 00115592, Puclice 99 do vlastnictví města Horšovský Týn.
Kupní je cena stanovena ve výši 10.000 Kč.
Náklady spojené s převodem hradí kupující.
11.
a) schvaluje nákup části pozemku parc.
č. 345/2 – zastavěná plocha, k. ú. Semošice, dle vyhotoveného geometrického plánu
č. 228-296/2020 ze dne 09. 08. 2021 je tato
část nově označena jako parc. č. 345/7 o výměře 105 m², k. ú. Semošice. Kupní cena je
stanovena ve výši 157.500 Kč. Náklady spojené s převodem hradí kupující. V pozemku
jsou uloženy inženýrské sítě, jejichž vlastníkem je město Horšovský Týn (kanalizační
a vodovodní řad).
b) ruší svoje usnesení ze dne 21. 06. 2021 bod
usnesení 18/2021 č. 10.
12. schvaluje záměr města prodat část pozemku 2322/1 – ostatní plocha v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca 10 m² (pod stavbou
oplocení zahrady) vlastníkovi stavby oplocení na tomto pozemku za minimální kupní
cenu 1.138,50 Kč/m². Přesná výměra bude
stanovena dle geometrického plánu. Kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu
kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
13. schvaluje směnu pozemků parc.
č. 1511/13 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 18 m² a část pozemku parc.
č. 1511/11 nově označeného dle geometrického plánu č. 2930-575/2020 ze dne 12. 01.
2021 jako parc. č. 1511/19 – ostatní plocha
o výměře 2459 m², vše v k. ú. Horšovský
Týn, zapsaných na LV 2251 vedeného Katastrálním úřadem pro PK, KP Domažlice
pro obec a k. ú. Horšovský Týn, z vlastnictví
ČR – Státního oblastního archivu v Plzni do
vlastnictví města Horšovský Týn a pozemek
parc. č. 1512/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 390 m², 1512/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace (po oddělení
dílu „e“ dle geometrického plánu č. 2930575/2020 ze dne 12. 01. 2021) o výměře 1394
m², část pozemku parc. č. 1511/1 – ostatní plocha, neplodná půda oddělený díl „b“
o výměře 117 m² dle geometrického plánu
č. 2930-575/2020 ze dne 12. 01. 2021 a část
pozemku parc. č. 1511/17 - ostatní plocha,
neplodná půda oddělený díl „a“ o výměře
576 m² dle geometrického plánu č. 2930575/2020 ze dne 12. 01. 2021, vše v k. ú. Horšovský Týn, zapsaných na LV 1317 vedeného
Katastrálním úřadem pro PK, KP Domažlice pro obec a k. ú. Horšovský Týn z vlastnictví města Horšovský Týn do vlastnictví
ČR – Státního oblastního archivu v Plzni.
Ceny pozemků jsou stanoveny znaleckými
posudky v souladu se zákonem č. 219/2000
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Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích dle § 12 odst.
4 a § 22 odst. 2. Směna pozemků se uskuteční s finančním dorovnáním ve výši 371.810
Kč, kterou uhradí město Horšovský Týn
do 10 dnů od podpisu smlouvy. Náklady na
směnu části dotčených pozemků (vyhotovení
geometrického plánu, znaleckých posudků)
uhradí město Horšovský Týn.
14.
a) schvaluje Prohlášení o nevyužití předkupního práva ke stavbě rodinného domu čp. 29,
Podražnice, zapsaného na LV č. 1320 vedeného Katastrálním úřadem pro PK, KP Domažlice pro obec Horšovský Týn, katastrální
území Podražnice na pozemku města parc.
č. 1971/8, k. ú. Podražnice.
b) schvaluje záměr města prodat pozemky
parc. č. 1971/8 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 87 m² (bez stavby RD čp. 29, Podražnice) a parc. č. 1971/ 21 – zahrada o výměře 616 m², vše v k. ú. Podražnice budoucímu
vlastníkovi stavby RD za minimální kupní
cenu 797 Kč/m². Kupní cena bude uhrazena
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
15. schvaluje Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva, kterým obě smluvní
strany – město Horšovský Týn a ČR – Státní
pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov uznávají
výlučné vlastnické právo města Horšovský
Týn k pozemku parc. č. 167/29 - orná půda,
mez, stráň o výměře 410 m², k. ú. Chřebřany
jako celku zapsaného na Listu vlastnictví 188
vedeného u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Domažlice.
16. bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 7/2021 rozpočtu města Horšovský Týn na
rok 2021
17.
a) schvaluje finanční dar humanitárním organizacím v souvislosti s válečným konfliktem
na Ukrajině ve výši 300 tis. Kč z rezervy rozpočtu.
b) schvaluje navýšení položky Krizové řízení
o 750 tis. Kč z rezervy rozpočtu.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022
rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2022
včetně schválených změn.
d) zmocňuje RM k rozdělení finančního daru
pro Ukrajinu konkrétním humanitárním organizacím.
18. bere na vědomí zprávu o podaném návrhu přípravného výboru ze dne 18. 11. 2021
na konání místního referenda v obci Horšovský Týn o výstavbě koupaliště ve dnech
shodných s volbami do obecních zastupitelstev konaných v roce 2022 včetně výsledku
přezkumu doplnění návrhu přípravného výboru ze dne 15. 12. 2021 na konání místního
referenda v obci Horšovský Týn o výstavbě
koupaliště ve dnech shodných s volbami do
obecních zastupitelstev konaných v roce
2022, včetně informace o podaném žalobním
návrhu přípravného výboru pro konání míst-

ního referenda ve městě Horšovský Týn.
19. souhlasí s připojením se k akci „Vlajka
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března 2022 na budově MěÚ – nám. Republiky 52, Horšovský Týn.
20. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace mezi Plzeňským krajem jako příjemcem a Městem Horšovský Týn jako poskytovatelem ve věci poskytnutí účelové dotace ve
výši 174.545 Kč za účelem zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce
2022.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři
starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová,
tajemnice MěÚ

UPOZORNĚNÍ NA MÍSTNÍ
POPLATEK ZE PSŮ
Dne 31. 3. 2022 uplynula
splatnost místního poplatku
ze psů pro rok 2022. Městský úřad Horšovský Týn
vyzývá všechny dlužníky ke splnění své
poplatkové povinnosti. 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.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve
správné výši, bude poplatníkovi vyměřen
platebním výměrem, poplatek může být
pak zvýšen až na trojnásobek.

Předpokládaný termín příštího
jednání Zastupitelstva města je
4. 4. 2022 od 17:00 hodin v sále
MKZ Horšovský Týn.

ODBĚRY KRVE
Český červený kříž Domažlice
s Transfúzní stanicí v Klatovech
oznamují, že odběry krve se
uskuteční v úterý 12. dubna
2022 v prostorách MKZ Horšovský Týn od 14:00 do 16:30 hodin,
nám. Republiky 105.
K odběru potřebujete kartičku
zdravotní pojišťovny a legitimaci krve. Ženy mohou dávat
krev 4x do roka – minimální
doba mezi odběry jsou tři měsíce. U mužů se
v současné době
rovněž doporučuje frekvence
4x do roka.

informace z radnice
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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.
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ –
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
INFORMUJE

o frekvenci svozu tříděného odpadu – kontejnery na papír, plast
(kovy), sklo a nádoby na BIO odpad
KONTEJNERY NA PAPÍR:
1x za 7 dní (čtvrtek): město Horšovský Týn, Horšov,
Nová Ves
• 1x za 14 dní (sudý čtvrtek): Semošice
• 1x za 84 dní (1x3 měsíce – čtvrtek): Borovice, Hašov,
Horní Metelsko, Dolní Metelsko, Horní Valdorf, Dolní Valdorf,
Lazce, Podrážnice, Tasnovice, Věvrov, Kocourov, Oplotec
• na objednávku: Sběrný dvůr
•

KONTEJNERY NA PLAST (KOVY):
1x za 7 dní (pondělí): město Horšovský Týn, Podhájí
(5.-9. měsíc), Nová Ves (5.-10. měsíc)
• 1x za 14 dní (sudé pondělí): Semošice, Nová Ves (11.-4.
měsíc), Horšov, Horní Metelsko
• 1x za 28 dní (pondělí): Borovice, Hašov, Dolní
Metelsko, Horní Valdorf, Dolní Valdorf, Lazce, Podrážnice,
Tasnovice, Věvrov, Kocourov, Oplotec
• na objednávku: Sběrný dvůr
•

KONTEJNERY NA SKLO:
1x za 28 dní (čtvrtek): město Horšovský Týn, Nová
Ves, Semošice, Podhájí, Horšov (6.-10. měsíc)
• 1x za 84 dní (1x3 měsíce – čtvrtek): Borovice, Hašov,
Horní Metelsko, Dolní Metelsko, Horní Valdorf, Dolní Valdorf,
Lazce, Podrážnice, Tasnovice, Věvrov, Kocourov, Oplotec,
Horšov (1.,4.,12. měsíc)
• na objednávku: Sběrný dvůr
•

•

NÁDOBY NA BIO ODPAD:
od 1. března do 30. listopadu každý čtvrtek

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ –
OCHRANA OVZDUŠÍ
INFORMUJE

o dotačních titulech Krajského úřadu Plzeňského kraje na:
• výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva, které
nesmí být provozovány od 1. 9. 2022 (na základě Sdělení
ministerstva životního prostředí ze dne 7. 10. 2021 musí
provozovatel spalovacího stacionárního zdroje podle
ustanovení § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, zajistit, aby jím provozovaný spalovací stacionární
zdroj splňoval minimální emisní požadavky odpovídající
nejméně 3. třídě dle normy ČSN 303-5, které jsou uvedené
v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)
• 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

Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
„referent/ka odboru výstavby a územního plánování“
(výkon v oblasti stavebního řádu)
Požadované vzdělání: SŠ nebo VŠ stavebního směru
Pracovní náplň: výkon státní správy v oblasti stavebního řádu, umisťování, povolování a kolaudování staveb,
ukládání sankcí, výkon státního dohledu atd .
Výhodou: praxe v oboru, autorizace v oboru, zkouška zvláštní odborné způsobilosti
Přihlášky do 22. 04. 2022 do 10:00 hodin.
Více info na www.horsovskytyn.cz nebo na tel. 379 415 117

www.horsovskytyn.cz
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Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa:
„referent/ka odboru majetku a investic města“
Požadované vzdělání: VŠ stavební, ekonomické nebo právní
Pracovní náplň: příprava a zabezpečování realizace investičních akcí města,
zabezpečování řádného průběhu zadávání veřejných zakázek města, komplexní
činnosti při správě majetku města
Výhodou: praxe v oboru, autorizace v oboru
Přihlášky do 22. 04. 2022 do 12:00 hodin.
Více info na www.horsovskytyn.cz nebo na tel. 379 415 117

slovo starosty
„Stín pro Horšovský Týn“ - výsadba listnatých stromů
v části města Malé Předměstí
(prostor u dětského hřiště)
Město Horšovský Týn obdrželo finanční dotaci od Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši cca 207 tis. Kč na akci „Stín pro Horšovský Týn“ za
účelem zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory výsadby stromů,
která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výsadba celkem 31 stromů (alejové
výpěstky), z toho dvou ovocných okrasných (alejové výpěstky) a dvou ovocných stromů (alejové výpěstky) dle dokumentace zpracované Ing. Radkou
Matouškovou. Jak už název tohoto projektu napovídá, zadáním byla potřeba
nějakého zastínění na vyprahlém sídlišti, hlavně pak zastínění dětského hřiště a zútulnění prázdného prostoru stromy. Při návrhu byl zohledněn záměr
rozšíření dětského hřiště o nové herní prvky a oplocení. Zohledněny jsou také
pozice inženýrských sítí. Návrh výsadeb se z důvodů podmínek dotace týká
jen výsadby několika desítek stromů. V budoucnu by bylo dobré obohatit tuto
skladbu i o výsadby keřů jak z důvodu estetického, tak ekologického. Keře
poskytují úkryt drobným živočichům a ptactvu, v horkých letních dnech ochlazují vzduch. Rozmístění stromů je dle zadání kolem dětského hřiště a lokálně
i podél komunikací a parkovacích stání. Dále jsou skupiny stromů rozmístěny v centru rozlehlé travnaté plochy, do vnitrobloku v severní části řešeného
území a kolem fotbalového hřiště. Kosterní dřeviny budou v dospělosti dosahovat výšky kolem dvaceti metrů (javor mleč, javor klen, dub červený, platan
javorolistý, jasan ztepilý, lípa srdčitá, břestovec západní). Jsou to stromy velké
a dlouhověké, poměrně dobře by měly snášet letní přísušky a městské prostředí. Okrajově návrh pracuje s méně vzrůstnými druhy, případně s okrasnými
ovocnými druhy, které prostor oživí svým květenstvím či plody. Na jaře prostor rozsvítí bílé květy třešně jedoské, na podzim bude drobnými červenými
plody obsypán hloh Lavalův a nebo jeřáb břek. Budou zde vysazeny i dva stromy ovocné, a to třešně.
Cílem výzvy je i zapojení veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně.
Za tímto účelem bude v závěru tohoto článku zveřejněn kontakt, kam se můžou
zájemci o výsadbu nahlásit. Vlastní výsadba proběhne pravděpodobně v dubnu,
termín bude upřesněn. Předpokládá se, že odborná zahradnická firma doveze
sadební materiál, na předem určených místech vyhloubí jamky   pro výsadbu
stromů, doveze potřebný materiál, jako jsou zahradnický substrát, vyvazovací
dřevěné kůly a podobně. Bude provedena instruktáž, vysazeny vzorově dva až
tři stromy a pak zbytek stromů vysadí přítomná veřejnost. Na závěr odborná firma provede povýsadbový řez a zálivku. Hodnota tohoto díla je cca 310 tis. Kč.
Kontaktní email epodatelna@muht.cz
Ing. Josef Holeček
starosta města
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JUBILEJNÍ SVATEBNÍ OBŘADY
Řada našich spoluobčanů si ráda připomene kulaté
výročí své svatby, které bývá vhodnou příležitostí
pro krátké zavzpomínání a setkání celé rodiny.
Pracovnice městského úřadu spolu s členkami
Klubu společenských akcí připravují pro jubilanty
a jejich blízké slavnostní obřad v obřadní síni radnice. Pořádají se oslavy stříbrných svateb (25 let
od sňatku), zlatých (50 let), diamantových (60 let),
kamenných (65 let) i platinových (70 let).
Pokud si chcete ve slavnostní atmosféře připomenout výročí své svatby, případně zajistit tento obřad svým rodičům, prarodičům, příbuzným
nebo známým, můžete s dostatečným časovým
předstihem kontaktovat pracovnice matriky (tel.:
379415120, 121) a dohodnout si vhodný termín.
Na žádost je možné zajistit i návštěvu v místě bydliště nebo zaslání písemné gratulace.
Za Klub společenských akcí
matrikářky MěÚ

NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ
V BÝVALÉM HOTELU ŠUMAVA
Od 28. 2. 2022 město usilovně pracuje na zajištění
dočasného nouzového ubytování v bývalém hotelu
Šumava. Bylo provedeno vybílení všech 10 pokojů
a pokládka lina. Byly zprovozněny toalety, sprchové
kouty, zkontrolovány elektrické rozvody a zprovozněno vytápění. Na chodbách byly vyčištěny zátěžové
koberce a byla zprovozněna kuchyně, tedy alespoň
plynový sporák. Na každém patře je k dispozici
funkční lednička a varná konvice. V kuchyni přibyly
2 pračky a bývalá restaurační místnost byla uklizena
a bude z ní jídelna  a společenská místnost. Dále nastala fáze dovybavování pokojů lůžky, nakonec jich
bylo 33 a Vám všem, kteří jste nám pomohli patří
velké poděkování. Vypadalo to, že jsme připraveni.
Dne 18. 3. 2022 mně Rozhodnutím hejtmana Plzeňského kraje ke koordinaci nouzového ubytování bylo
uloženo neprodleně zajistit dočasná nouzová přístřeší s kapacitou min. 50 osob, v nichž  budou ubytovány osoby přicházející po dni 24. února 2022 z území
Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany, zajistit
provoz těchto zařízení včetně základního vybavení
a zásobování… Nakonec se nám podařilo sehnat
zbylých 17 lůžek, tak jsme je přidali do stávajících
10 pokojů a bývalé vinárny.
Dnes, kdy vychází tento článek, předpokládám, že
funguje výše uvedené nouzové ubytování, kde dočasně našli střechu nad hlavou uprchlíci z Ukrajiny.
Ing. Josef Holeček
starosta města

Poděkování

Dovoluji si poděkovat všem „Tejňákům“
za ochotu pomáhat lidem,
kteří trpí válkou.
Každá pomoc je výrazem soucítění.
Ať je materiální, finanční či organizační.
Děkuji.
Jana Tomášková
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ze školních lavic

ZÁPISY DO ŠKOL
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství Mateřské školy v Horšovském Týně oznamuje, že
zápis do mateřské školy na školní rok 2020/21 se uskuteční
v pondělí 2. 5. 2022 od 8.00 do 15.30 hodin v obou budovách
MŠ. Přihlášky lze podávat do 16. 5. Bližší informace najdete
na stránkách mateřské školy www.mshtyn.cz
Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla
od 3 do 6 let věku.
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do Mateřské školy Horšovský Týn budou přednostně přijímány děti: s bydlištěm v Horšovském Týně a jeho spádovém
obvodu: Nová Ves, Horšov, Horní Metelsko, Dolní Metelsko,
Hašov, Svinná, Tasnovice, Oplotec, Kocourov, Věvrov, Borovice, Podrážnice, Semošice, Horní Valdorf, Dolní Valdorf,
Lazce, Svatá Anna podle níže uvedených kritérií:

ZŠ ADÉLKA
Letošní zápis prvňáčků v Adélce proběhne ve čtvrtek 7. dubna v čase 13 - 16 hodin. Rodiče mají možnost si zarezervovat
konkrétní termín na webových stránkách naší školy, kde jsou
uvedeny k zápisu i další informace. Zápis do MŠ pak proběhne
ve středu 4. května v čase 9 - 15 hodin.
M. Vyhlídalová

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící v Horšovském Týně a spádovém obvodu
2. děti čtyřleté s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící
v Horšovském Týně a spádovém obvodu  
3. děti tříleté s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící v Horšovském Týně a spádovém obvodu
4. děti mladší tří let s trvalým pobytem a prokazatelně bydlící
v Horšovském Týně a spádovém obvodu. Ty budou přijímány
v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole
5. děti s bydlištěm mimo obec s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím
U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstaršího.
Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte.
A. Lechnýřová, Mateřská škola Horšovský Týn

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

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je 15. 4. 2022.
Příspěvky zasílejte na email
zpravodaj@mkzht.cz.
www.horsovskytyn.cz
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ze školních lavic
ZE ŽIVOTA ŠKOLY ADÉLKY
TRILOPARK

Trilopark je místo, kde se děti hodně naučí o pravěku. Paleontologové tady
ukazují opravdové exponáty. Trilopark znám, už jsem tam byla v Praze. Moc
se mi tam líbilo. Když jsem se dozvěděla, že Trilopark bude v Adélce, tak jsem
se moc těšila. Nejdřív byla přednáška o pravěku. Dozvěděli jsme se hodně
informací, třeba o dinosaurech. Pak nám poslali exponáty, mohli jsme si na
ně každý sáhnout. Bylo to fakt dobrý. Pak jsme šli do tělocvičny. Měli jsme
za úkol vyhrabat kostru dinosaura. Potom jsme si mohli koupit suvenýry.
Nakonec jsme vyráběli odlitky ze sádry. Akce Trilopark se mi líbila. Těším se
na další akce v Adélce.
Aneta Míšková, 6. třída

VÝLET DO FARMA PARKU

Jela jsem se školou dne 25. 2. k Plzni navštívit Farma park u Toma.
Byl tam hodný pán, který nás prováděl. Nejdřív jsme se šli podívat na lamy.
Byl to samec Karel a samička Pepina. Byly bílé a hodně osrstěné. Potom jsme
šli na beránky. Také jsme šli ke kozám do ohrady a hladili si je. Podívali jsme
se na malé kůzle, které hodně skotačilo. Pak jsme byli u malinkých, ale za to
pěkně vypasených, prasátek. Ráda se mazlila. Pocházejí z Nového Zélandu. Po
prasátkách jsme si hladili chlupatou kravičku jménem Vanilka - měla vanilkovou barvu. Byla tam i kravička se jménem Čokoláda, která byla samozřejmě
hnědá. Ta se hladit nechtěla. Potom jsme viděli dvě divoká prasátka, která se
pořád prala. Navštívili jsme i oslíky a daňky. K obědu jsem si v kiosku koupila pizzu a rozdělila jsem se s Honzou a Maru. Nejlepší ale bylo, když jsme
po obědě mohli sami chodit ke zvířátkům a hladit si je. Ze všech zvířat se mi
nejvíc líbili prasátka z Nového Zélandu. Tento výlet se mi líbil a chtěla bych se
tam někdy znovu podívat.
Viktorie Špitzerová, 6. třída

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ CUKRÁRNY
V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Cukrárna Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Horšovském
Týně přivítala své první hosty. Škola ji slavnostně otevřela v úterý 22. 2. 2022
v ulici E. Beneše za účasti statutárního náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Petra Vanky a Vladimíra Kroce, člena Rady Plzeňského kraje
odpovědného za oblast školství a sportu.
Cukrárna byla vybudována v rámci zkvalitnění odborného výcviku oboru
„cukrář“ a „kuchař číšník“ jako další pracoviště pro získávání odborných
praktických dovedností žáků těchto oborů. Byla vybudována v nevyužívané
přízemní části budovy, která dříve sloužila jako kotelna. Celá budova byla
v rámci rekonstrukce zateplena, byl odstraněn vstupní přístavek, který byl
v havarijním stavu, a byl vybudován nový vstup do 1. NP. V přízemní části
budovy tak vznikla část pro posezení u kávy, část prodejní a výrobní, skladovací a zázemí pro žáky a pedagogy. „Rekonstrukce byla dokončena již v roce
2019, ale vzhledem k situaci s COVID 19 ji bylo možné otevřít až dnes. Věřím,
že se nová cukrárna stane příjemným místem jak pro studenty, kteří si vyzkouší práci ve svém oboru takříkajíc ‚od píky‘, tak pro jejich hosty a všechny návštěvníky,“ řekl během slavnostního otevření cukrárny radní pro oblast
školství a sportu Vladimír Kroc. Dodal, že vítá i to, že celkovou rekonstrukcí
přízemí budovy došlo ke zhodnocení nemovitého majetku kraje a k úsporám
energií. Celkové náklady na rekonstrukci budovy činily 3,8 milionu korun.
Čedík Jaroslav

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Horšovský Týn, Littrowa 122
hledá pomocnou sílu do školní kuchyně - plný pracovní úvazek.
Předpokládaný nástup: 22. 8. 2022.
Místo výkonu práce: Littrowa 122, Horšovský Týn.
Podrobnější informace: Mgr. Ing. Soňa Brody,
brodys@sos-souhtyn.cz, tel: 778 494 990.
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ŠKOLNÍ CUKRÁRNA

SOŠ a SOU Horšovský Týn

Od 22. 2. 2022 je otevřena školní cukrárna v ulici E. Beneše v Horšovském
Týně. Můžete k nám přijít na dobrou kávu, zákusek, dortík nebo chlebíček. Dále si u nás můžete koupit mléčné produkty ze školního hospodářství
v Horšově. Všechno jsou to výrobky našich žáků oboru cukrář, kuchař číšník, zemědělec farmář a agropodnikání, které vznikají při praktické výuce.
Tomu je také přizpůsobena otevírací doba, sortiment a nabízené množství.
Může se stát, že občas máme omezený sortiment, máme zavřeno, protože
jsou právě prázdniny nebo je nějaký jiný důvod ohledně organizace školního roku. Otevírací doba je PO – PÁ 8.30 – 14.30 hod. v době školního
vyučování. Věřím, že jste s našimi výrobky spokojeni a budete i nadále.
Ing. Miluše Fousová,
ředitelka SOŠ a SOU Horšovský Týn

zve širokou veřejnost

na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,
která se uskuteční
8. 4. 2022
od 9.00 hod. do 13.00 hod.
v budově naší školy
v ul. Littrowa 122
(vchod ze dvora)

Co si budete moci prohlédnout nebo
zakoupit?
zakoupit
Velikonoční beránky
Velikonoční zajíce
Tradiční velikonoční pokrmy
Keramické výrobky
Drobné dárky

PRVNÍ ROČNÍK KLAVÍRNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
„KLAVIHLÁSKA 2022“
Začátkem dubna proběhne v Horšovském Týně první ročník klavírní soutěžní přehlídky – Klavihláska 2022. Je určena pro žáky Plzeňského kraje,
kteří studují hru na klavír na základních uměleckých školách nebo soukromě. Soutěžní přehlídka je první svého druhu v Plzeňském kraji a je unikátní
také v tom, že se vedle klasických kategorií objevují i kategorie populární,
ve kterých si mohou zasoutěžit žáci, které baví filmové melodie, světová
hudba, pop nebo rock. Po náročném období, kdy byla kultura kvůli protipandemickým opatřením upozaďována a možnost veřejné prezentace malá,
potřebují mladí lidé vidět smysl ve svém konání, a proto je cílem této soutěžní přehlídky především inspirovat a motivovat žáky i pedagogy. Soutěžní přehlídka bude probíhat ve dnech 9. – 10. 4. 2022 na půdě Základní umělecké školy Horšovský Týn, která je partnerem této akce. Zveme širokou
veřejnost k poslechu krásných výkonů a podpoře mladých umělců.
MgA. Michaela Vacková
organizátorka soutěže
předsedkyně klavírní sekce Plzeňského kraje

Těšíme se na Vás.

ZÁCI ZŠ A OU H. TÝN OCHOTNĚ
POMÁHALI UKRAJINĚ
Farní charita HT děkuje žákům z Odborného učiliště za
pomoc pro Ukrajinu na přípravě hmotné pomoci v bývalé Deltě, organizovanou MAMY ART ve spolupráci
s Petrou Fronkovou. Farní charita také zorganizovala
čtrnáctidenní sbírku v Komunitním centru v ul. B. Němcové, která byla průběžně uskladňována na místní faře.
Učňové z malířských a tesařských oborů opět pomohli
při odvozu a umístění potřebného materiálu pro uprchlíky do prostor hotelu Šumava.
Za FCH J. Příbková

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Žáci ZUŠ v Horšovském Týně se ve dnech 23. 2. a 28. 2. 2022 zúčastnili
okresního kola soutěže základních uměleckých škol, každoročně vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce byla
soutěž vyhlášena pro obory sólový zpěv a dechové nástroje.
Soutěže se zúčastnilo deset žáků, a přesto, že výuku v posledních dvou
letech komplikovala pandemie nemoci Covid – 19, byl jejich úspěch velký.
Sedm z celkových deseti účastníků se umístilo na prvních místech s postupem do krajského kola soutěže.
V kategorii dechové nástroje postoupili Tereza Vaňková ve hře na saxofon,
Miroslav Vaněk na zobcovou flétnu a Veronika Gillová na klarinet. Všichni
jsou žáci pana učitele Petra Kreysy. Silvie Merglová, žákyně paní učitelky
Zdeňky Hamplové, také postoupila z prvního místa ve hře na zobcovou
flétnu.

V sólovém zpěvu z prvního místa postoupily Natálie Jírová, Amálie Mokričková a Ivana Ježková, všechny jsou
žákyně pana učitele Miroslava Šimandla. První místo
bez postupu do krajského kola patřilo Kláře Trmotové.
Kateřina Faloutová, žákyně paní učitelky Anny Černé,
získala krásné druhé místo a stejně tak Matyáš Kufner,
který je žákem paní učitelky Evy Liškové.
Všem moc gratulujeme a postupujícím držíme palce do
krajského kola soutěže. Pokud byste naše žáky po dlouhé
době rádi slyšeli naživo, zveme Vás na závěrečný koncert
naší ZUŠ, který proběhne dne 4. 6. 2022 v sále Hotelu
Šumava od 17.00 hodin. Těšíme se na Vás.
Za ZUŠ Petr Kreysa

www.horsovskytyn.cz
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turistická sezóna 2022
ZAHAJUJEME TURISTICKOU SEZÓNU 2022
Sluníčko svítí, počasí přeje
a láká k výletům, procházkám
i jízdě na kole. Přinášíme Vám
několik tipů na výlety v našem
městě a do nejbližšího okolí.
Již v dubnu otevírá své brány
i většina památek v naší republice. Výjimkou není ani Státní
hrad a zámek Horšovský Týn,
který zve k návštěvě v dubnu
vždy o víkendu od 10 do 16
hodin. Navštívit zde můžete
několik prohlídkových okruhů: Hradozámek, Kuchyně,
Mitsuko či Purkrabství.
K procházkám se přímo vybízí
40 ha zámecký park se stezkou dřevin či naučnou stezkou Královská rokle. Pěkná
procházka vede přes zámecký
park po žluté turistické značce
na kocourovskou náves s kaplí
„Srdce Ježíšovo“.
Odtud pak můžete dojít až
k Mířkovským rybníkům, odkud vychází desetikilometrová
naučná stezka přírodním parkem Sedmihoří.  
Po zelené značené turistické
značce se vydáte od horšovskotýnského nádraží kolem
kostela sv. Anny, Podhájí, přes
Valdorf, Němčice a Baldovské
návrší po sochařské stezce až
do Domažlic.
Na své si přijdou i „kolaři“.
Ti letos mohou využít nově
vybudovanou část cyklostezky č. 3 z Horšovského Týna
směrem na Křenovy, dále Vránov, Staňkov, Dolní Kamenici
a Holýšov. Odtud dále přes
Hradec, Stod, Chotěšov, Vstiš
a Dobřany do Plzně.
A pokud nejezdíte na kole, přijměte pozvání na turistickou
procházku do Křenov. Právě
po nové cyklostezce.
Veškeré informace, propagační materiály můžete získat
v Regionálním informačním
centru Horšovský Týn na náměstí v Horšovském Týně.
Otevírací doba v dubnu 2022:
Pondělí – pátek  8:00 – 16:00 hodin
Sobota – neděle, svátky  10:00 – 15:00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za RIC H. Týn Andrea Bauerová
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Velikonoce
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pozvánky
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KINO HORŠOVSKÝ TÝN
DUBEN 2022
Prokopa Holého 128, tel.: 379 422 404. Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem představení.
Pá 1.
20:00

akční/horor/
sci-ﬁ/thriller
USA

So 2.
20:00
komedie
CZ

Ne 3.
15:00
akční/rodinný/
dobrodružný
USA, Japonsko

Čt 7.
18:00
fantasy/
dobrodružný
USA

Pá 8.
20:00
fantasy/
dobrodružný
USA

MORBIUS

Jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů ﬁlmového
světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný
Jared Leto, se mění v charismatického antihrdinu Michaela
Morbiuse. Režie: Daniel Espinosa
Hrají: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris...

TIP

české znění / přístupný od 12 let / 104 minut / 130,- Kč

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

fantasy/
dobrodružný
USA

komedie
CZ

komedie
CZ

thriller/krimi/
drama
CZ

komedie
CZ

Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý
svět za padouchy. Komedie ze studia DreamWorks o nebezpečném
tvorovi s dobrým srdcem.
Hlasy: Petr Rychlý, Jakub Kohák, Denisa Nesvačilová,
Michal Holán...

JEŽEK SONIC 2

Čt 21. NOTRE-DAME V PLAMENECH

Ježek Sonic se vrací do kin. Znovu má v patách svého neúnavného
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného
ježuru Knucklese.
Režie: Kennth Branagh
Hrají: Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Jude Hill, Ciarán Hinds...
české znění / přístupný / 122 minut / 130,- Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

české znění / přístupný / 143 minut / 130,- Kč

TIP

komedie
CZ

20:00
komedie
CZ

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné
záchraně symbolu Paříže.
Režie: Jean – Jacques Annaud
Hrají: Samuel Labarthe, Jeremie Laheurte, Élodie Navarre,
Pierre Lottin, Chloé Jouannet...

titulky / přístupný / 110 minut / 120,- Kč

Humorný pohled na střet mužského a ženského světa a hledání
jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého
dovádět k šílenství.
Režie: Rudolf Havlík, Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík,
Anna Polívková, Tereza Kostková, Leoš Noha, Radek Holub...

české znění / přístupný / 95 minut / 140,- Kč

TIP

Humorný pohled na střet mužského a ženského světa a hledání
jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého
dovádět k šílenství.
Režie: Rudolf Havlík, Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík,
Anna Polívková, Tereza Kostková, Leoš Noha, Radek Holub...

české znění / přístupný / 95 minut / 140,- Kč

Ne 24. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

18:00

Třetí pokračování Fantastických zvířat s Brumbálem,
Grindelwaldem, týmem kouzelníků, čarodějek zpět na ﬁlmových
plátnech. Režie: David Yates, Hrají: Eddie Redmayne, Katherina
Waterston, Ezra Miller, Jude Law, Alison Sudol...
české znění / přístupný / 143 minut / 130,- Kč

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 „Ženy v běhu“.
Režie: Martin Horský, Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka,
Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová.
DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ

ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

české znění / přístupný / 95 minut / 140,- Kč

Čt 28. PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
18:00
drama/
romantický
VB, USA

20:00
krimi/
thriller
CZ

české znění / přístupný od 15 let / 105 minut / 140,- Kč

Příběh Jana, který žije s vědomím, že nepřímo zavinil smrt ženy
a nepřišel jí na pomoc.
Režie: Peter Bebjak
Hrají: Milan Ondrík, Hynek Čermák, Leona Skleničková,
Vladimír Javorský, Kristýna Frejová...

Humorný pohled na střet mužského a ženského světa a hledání
jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého
dovádět k šílenství.
Režie: Rudolf Havlík, Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík,
Anna Polívková, Tereza Kostková, Leoš Noha, Radek Holub...

Šlechtický rod Crawleyů a jejich služebnictvo se vydává za dalším
výpravným dobrodružstvím, pro které by televizní obrazovka byla
příliš malá. Režie: Simon Curtis, Hrají: Maggie Smith, Michelle
Dockery, Imelda Staunton, Tuppence Middleton, Elizabeth
McGovern, Dominic West...

titulky / přístupný od 12 let / 125 minut / 130,- Kč

TIP

Pá 29. PROMLČENO

Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava Laviho
v novém kabátě celovečerního ﬁlmu s novými dobrodružstvími
a překvapeními. Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar,
Šárka Vaculíková, Věra Hlaváčková, Jaromír Bosák...

Film inspirovaný skutečnými událostmi o muži, který odhaluje
dávný zločin. S pátráním mu pomáhá rozhlasová moderátorka,
která jeho příběh dostane do živého vysílání...
Režie: Robert Sedláček, Hrají: Karel Roden, Barbora Bočková,
Igor Bareš, Vilma Cibulková, Vladimír Kratina, Karel Jirák...

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

TIP

Ne 1. 5. MIMI A LÍZA: ZAHRADA
15:00

TIP

Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava Laviho v novém
kabátě celovečerního ﬁlmu s novými dobrodružstvími
a překvapeními. Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar,
Šárka Vaculíková, Věra Hlaváčková, Jaromír Bosák...

české znění / přístupný od 15 let / 105 minut / 140,- Kč

PRO DĚTI

So 23. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Třetí pokračování Fantastických zvířat s Brumbálem,
Grindelwaldem, týmem kouzelníků, čarodějek zpět na ﬁlmových
plátnech. Režie: David Yates, Hrají: Eddie Redmayne, Katherina
Waterston, Ezra Miller, Jude Law, Alison Sudol...
české znění / přístupný / 143 minut / 130,- Kč

české znění / přístupný od 12 let / 103 minut / 130,- Kč

drama
FR

20:00

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

české znění / přístupný / 95 minut / 60,- Kč

18:00

české znění / přístupný / 100 minut / 130,- Kč

Pá 22. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Třetí pokračování Fantastických zvířat s Brumbálem,
Grindelwaldem, týmem kouzelníků, čarodějek zpět na ﬁlmových
plátnech. Režie: David Yates, Hrají: Eddie Redmayne, Katherina
Waterston, Ezra Miller, Jude Law, Alison Sudol...

Pá 15. VYŠEHRAD: FYLM
20:00

TIP

titulky / přístupný od 15 let / 136 minut / 130,- Kč

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

Pá 15. STÍNOHRA
18:00

Jakou budoucnost má válečník, kterého k životu motivuje jen touha
po pomstě? Temný, krvavý a syrový epos o vikinském princi, jenž
se mstí za vraždu svého otce.
Režie: Robert Eggers, Hrají: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman,
Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke...

animovaný/
komedie
USA

Čt 14. VYŠEHRAD: FYLM
18:00

historický/
akční
USA

15:00

Čt 14. SRDCE NA DLANI
10:00

20:00

Ne 17. ZLOUNI

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...

Ne 10. FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
18:00

So 16. SEVEŘAN

animovaný
SR, CZ

+ PŘEDFILM ZUZA V ZAHRADÁCH
Dvě nejlepší kamarádky – nevidomá Mimi a Líza učí nás i děti
vidět přírodu i věci, které nás obklopují trochu jinak.
Režie: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová
Hrají (hlasy): Linda Rybová, David Prachař, Dagmar Pecková...

české znění / přístupný / 56 +12,5 minut / 130,- Kč

Online prodej vstupenek na www.kinohorsovskytyn.cz

s předstihem
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nenechte si ujít
PUTOVNÍ VÝSTAVA FALEŠNÉ HRANICE –
AKCE „KÁMEN“
V letech 1948-1951 československá tajná policie vybudovala na
několika místech západního pohraničí falešnou státní hranici
s nepravými německými celními úřady a kancelářemi americké
vojenské kontrarozvědky. Jednalo se přitom o pečlivě promyšlené
pasti, které měly v pravou chvíli sklapnout. Uprchlíci se domnívali, že už jsou na bezpečném a svobodném Západě, aniž by věděli, že hranice, kterou překročili, nebyla skutečná. Všechno to byl
čirý podvod, který ničil životy. Této nezákonné akci s označením
„Kámen“ padlo za oběť nespočet lidí.
Autorkou výstavy je badatelka Václava Jandečková, místopředsedkyně rady spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z. s.
Putovní výstava Falešné hranice – Akce „Kámen“ je dvojjazyčná a v Horšovském Týně můžete zhlédnout její venkovní českou
verzi v době od 5. do 31. května. Umístěna bude v prostorách jižní
zahrady zámku.
Vznikla za podpory Plzeňského kraje, města Kdyně, města Klatovy, města Cheb, městysu Všeruby, obce Tři Sekery a soukromých
dárců.

CHLAP NA ZABITÍ
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane
obětí sebevraha.
Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první
pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však pravdou... Precizně připravenou akci mu však začne narušovat dotěrný soused
z vedlejšího hotelového pokoje Francois Pignon. Po neúspěšném
pokusu se oběsit, chce hotelový poslíček zavolat policii, což se
Ralfu Milanovi vůbec nehodí, proto se rozhodne, že situaci vyřeší
sám. Netuší však, že zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad
jeho síly…
Zkrátka je to komedie doslova nabitá slovním a situačním humorem výrazně francouzského stylu, která se aktuálně hraje na
mnoha světových jevištích a která se dočkala i tří filmových zpracování.
Autor komedie Chlap na zabití je slavný francouzský dramatik,
herec, režisér, scénárista a producent Francis Veber. K jeho nejznámějším scénáristickým počinům patří např. Muž z Acapulka, Blbec k večeři, Otec a otec, Kopyto, Klec bláznů, Velký blondýn s černou botou a mnoho dalších.
Hrají:
François Pignon: Miroslav Vladyka
Ralph Milan: Filip Blažek
doktor Wolf: Michal Slaný
Louise: Alžbeta Stanková
číšník Vincent: Zdeněk Rohlíček
policista Alain: Pavel Dvořák

www.horsovskytyn.cz
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Horšovském Týně uspořádaly
dne 12. března 2022 po výroční členské schůzi celookresní přednášku
za přispění Ministerstva zemědělství na téma pěstování rostlin.
Zahradník Richard Papež z Dolan předal zkušenosti s pěstováním
květin, s jejich ochranou i výživou.
Přítomní panu zahradníkovi kladli řadu dotazů. Velice potěšila tombola, kterou jako obvykle pan Papež měl připravenou.
Alexandr Kubáček

TĚLESNĚ POSTIŽENÍ SE SEŠLI NA
SVÉ PRAVIDELNÉ SCHŮZI
V horšovskotýnském kině se 15. března 2022 sešli členové
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Horšovském
Týně na své výroční členské schůzi. Milé překvapení čekalo
na přítomné ještě před jejím zahájením. Tím bylo pěvecké
vystoupení dětí z dětského domova za doprovodu kytary.
Poté na jevišti kina zasedl výbor organizace a přivítal pozvané hosty a zahájil výroční schůzi.
Místní organizace je součástí Okresního svazu STP a má
v současnosti 153 členů.
STP Horšovský Týn

STP, KC a Město Horšovský Týn

Senioři,
rozhýbejme se plaváním!
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.
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JÓGA & MOŘE

Pohodový odpočinek, při kterém načerpáte pozitivní
energii s cvičitelkou Hankou Kloboučníkovou
v Chorvatsku, Makarská riviéra,
ve městě Makarska.
Termíny: 02. 09. – 11. 09. 2022 a 09. 09. – 18. 09. 2022.
Více informací v cestovní kanceláři
BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
tel.: +420 379 423 423, +420 602 876 877,
bustour.ht@ckbustour.cz

HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK
MALÝ MUZIKANT NAŠEL
SVÉ PŘÍZNIVCE I NA DOMAŽLICKU
V Domažlicích a Horšovském Týně byl o tento druh zájmové činnosti s malými dětmi velký zájem, a tak v našem městě proběhnou dva
kurzy po patnácti lekcích, které budou ukončeny na začátku prázdnin. Kurzy budou probíhat v prostorách Dětského koutku Loďka.
,,Ve zmíněných městech se s malými dětmi hodně pracuje což bylo
pro nás milé překvapení. Bylo nám nabídnuto několik prostor, kde
naše lekce mohou probíhat. Malý muzikant je hudební kurz pro nejmenší děti (1,5 – 4 roky) s programem plným her, veselých písniček
a tanečků. Pro děti jsou připravena čtyři výuková CD pro domácí
poslech a opakování lekcí, které během dvou let postupně poznají.
Děti do hodin doprovázejí rodiče. Navazujícím programem Malého
muzikanta je Malá hudebka – přípravka pro děti od čtyř do sedmi
let. Lekce se skládají z výuky a nácviku zpěvu, hry na flétnu, tance,

rytmiky, hudební teorie a poslechů,“ dodala lektorka Beata Straková.
Hudební školu založila Veronika Diamantová, absolventka konzervatoře, textařka dětských písniček a také máma dvou malých dětí. Ve
své metodice se jí podařilo najít způsob, jak předávat hudební vzdělání jinak, s radostí a tak, aby se děti jednou nemusely v dospělosti bát
zpívat. Malý muzikant pořádá kurzy po celé republice.
Text a foto:
Čedík Jaroslav

SETKÁNÍ NA PODPORU UKRAJINY
Je tomu téměř měsíc, kdy jsme se na základě rychlého sledu událostí
na Ukrajině rozhodly uspořádat akci Setkání na podporu Ukrajiny.
Vnímaly jsme, že je potřeba, aby se lidé sešli. Aby spolu sdíleli dojmy a pocity v této závažné chvíli. Přály jsme si vyslovit podporu
ukrajinskému lidu. Zvolily jsme symbolicky středu 2. 3. 2022 jako
předvečer týdenního výročí oficiálního začátku invaze ruských vojsk
na Ukrajinu. Během setkání zaznělo slovo mluvené, věcné i poetické, zazněly písně lidové i umělé, promluvila k nám tvorba dětských
rukou. Společně jsme nechali zaznít minutu ticha za všechny padlé.
Položili jsme květiny a zapálili svíčky jako vzpomínku, jako naději.
Zapálili jsme svíčky a uspořádali je do tvaru srdce. Protože: Naše
srdce hoří pro Ukrajinu!
Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří se na náměstí
sešli, aby vyjádřili sounáležitost se statečným ukrajinským národem. Bylo to podnětné setkání nejen s občany našeho města, ale také
s přistěhovalými Ukrajinci, jejichž rodiny v té době ve velké většině
pobývaly ve válkou zasažené Ukrajině. Díky také všem, kteří se podíleli na pořádání akce. Děkujeme za štědré dobrovolné příspěvky.
Veškeré vybrané finance poctivě využijeme na podporu Ukrajinců.
Těch, kteří bojují o život ve své zemi i těch, kteří k nám přicházejí
hledat bezpečí. Z části vybrané sumy jsme zakoupily zdravotnický

www.horsovskytyn.cz
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materiál, který byl odvezen přímo ukrajinským vojákům. Dále plánujeme podporu ukrajinských dětí, které našly azyl v našem městě, ve vzdělávacích a volnočasových aktivitách. Všichni přicházející si zaslouží soucit a naši plnou podporu. My se budeme snažit jim ji různými
cestami poskytnout. V rámci našeho spolku jsme prozatím uspořádaly Setkání na podporu
Ukrajině, spolupořádaly jsme s Petrou Fronkovou Materiální sbírku pro Ukrajinu a snažíme se
osobně, samy za sebe, být nápomocny tak, jak je v našich silách. Každá podaná ruka se počítá.
Všichni můžeme být malou součástí velké pomoci. Mysleme na to a buďme solidární.
Velké díky patří všem jednotlivcům, spolkům i městu Horšovský Týn, kteří ukrajinskému lidu
aktivně pomáhají.
Sláva Ukrajině!
Za Tvořivé dílny MAMY, z.s. – MAMYART Andrea Gombárová

z uplynulých akcí
DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
Letošní ročník filmového festivalu, který každoročně na jarní prázdniny připravuje Městské kulturní zařízení Horšovský Týn, navštívilo bezmála tisíc diváků! Lákaly je především pohádky s oblíbenými hrdiny z Tlapkové patroly, muzikálu Zpívej a Tajemství staré
bambitky, ale také cenami ověnčený český animovaný příběh Myši patří do nebe. Právě
tuto novou pohádku uvedl maskot celého festivalu myška Šupito v nadživotní velikosti. Každý
den děti vítala, fotila se s nimi
a také rozdávala dárečky. Díky
sponzorům dostal každý dětský
návštěvník dárek od pohádkových bytostí – pořadatelů hned
po příchodu a některým přálo
štěstí ještě při losování v sále.
Děkujeme za naturální podporu DFF 2022:
CinemArt Praha
Pekařství Kotačka Staňkov
Mariina lékárna Horšovský Týn
Natura Horšovský Týn
JIP Východočeská a.s. Horšovský Týn
Za pořadatelský tým myšek,
pejsků i loupežníků
Leona Císlerová

RYTHM & BLUES V PODÁNÍ
AMERICKÉ ZPĚVAČKY
SHANNY WATERSTOWN
Poslední únorový den vystoupila v horšovskotýnském kinosále
americká zpěvačka Shanna Waterstown. Její výrazný a zároveň podmanivý hlas si získal přízeň u všech přítomných.
Shanna je původem z Floridy a odmala zpívala gospely v malém baptistickém kostele. Už ve dvanácti letech se nechala inspirovat ke svým prvním skladatelským krůčkům. Tyto pokusy byly předzvěstí pozdější opravdové autorské desky s názvem
Inside My Blues, její první bluesové album, které vydala v roce
2008. Shanna získala v myslích fanoušků z Evropy a USA titul
skutečné „Blues Woman“. Je jednou z nejzajímavějších a nejmladších bluesových umělců desetiletí. V České republice vystoupila již několikrát, na letošním turné ji doprovázeli skvělí
hudebníci Jay Gogan na kytaru, Walter Cerasani na basovou
kytaru a Gianpaolo Feola na bicí. Koncertem v Horšovském
Týně, který byl čtvrtým v ČR, zakončila své evropské turné.
Leona Císlerová
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ÚSPĚŠNÁ VYSTOUPENÍ ATLETŮ
V HALOVÉ SEZÓNĚ
Úspěšná vystoupení mají za sebou atleti z Horšovského Týna v právě
proběhlé halové sezóně. Všechny halové závody se konaly v pražské
atletické hale ve Stromovce nebo v nafukovací hale na Strahově.

OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ ŽACTVA
Hlavně v kategorii mladšího žactva se našim závodníkům dařilo nad
očekávání. Pavel Svojanovský je halový krajský šampion na 60 m
(8,04 s) a ve vrhu koulí (3 kg – 11,70 m). Miroslav Man vyhrál závod
ve skoku vysokém za 150 cm. Dále naši závodníci zcela ovládli běh
na 60 m překážek, když zvítězil Štěpán Petrásek, druhý byl David
Cihlář a třetí Alfréd Krutina. Svůj osobní rekord ve skoku dalekém
420 cm a bronzovou medaili si odvezl Štěpán Petrásek. Úspěšné vystoupení ještě zlatem doplnila čtveřice Svojanovský, Man, Petrásek
a Cihlář ve štafetě na 4x200 m. Zlato si připsal ve starším žactvu
i Šimon Flek v běhu na 800 m.
Z dalších umístění jmenujme 4. místo Miroslava Mana na 150 m
a Davida Cihláře v dálce 417 cm. 4. a 5. místo Petra Müllera na
150 m a 300 m. 6. místo Amálie Schambergerové ve výšce. 7. místo Jindřišky Langové   v kouli. 9. místo Pavlíny Vozárové v dálce.
10. místo Daniela Čecha na 60 m překážek.

OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ PŘÍPRAVEK
Posledním halovým závodem sezóny bylo oblastní mistrovství přípravek. V prázdninovém týdnu nás reprezentovalo nakonec jen sedm
statečných, přesto jsme zaznamenali cenné úspěchy. Dařilo se Adamovi Soukupovi, který vyhrál běhy na 60 m (8,78 s) a 150 m (21,37
s). Bronz si do své sbírky přidal David Steidl na 60 m překážek, šestý
byl na hladké 60 m (9,93 s). Adam Soukup na závěr dotáhl štafetu na
4x200 m k bronzové příčce.
Medaile unikla Martinovi Olejníkovi, který byl čtvrtý v dálce (352
cm), v hodu medicinbalem potom sedmý za 6,65 m. Úspěšně závodila
Simona Cihlářová, dvakrát pátá na 600 m (2:07,54) a v hodu medicinbalem (7,13 m).  Premiéru si odbyl na závodech i Mikuláš Straka
sedmým místem na 60 m v čase 10,05.

AKTIV SPORT HORŠOVSKÝ TÝN, Z.S.
NABÍZÍ SPORTOVÁNÍ VŠEM
Chcete si přijít zaběhat, zaskákat zaházet nebo jen tak si chodit
zasportovat?
Ideální možnost se k nám přihlásit. Od dubna sportujeme již venku:
Úterý

14:00 – 15:15 – 1. a 2. třída
15:30 – 17:00 – 5. až 7. třída
Středa 15:15 – 16:30 – 3. a 4. třída
16:30 – 18:15 – 8. a 9. třída a účastnit se mohou i středoškoláci
Čtvrtek 15:15 – 16:30 - 1. a 2. třída
Pátek 14:00 – 15:15 – 3. a 4. třída
15:30 – 16:45 – 5. – 7. třída
17:00 – 18:15 - 8. a 9. třída a účastnit se mohou i středoškoláci
Přijďte do kolektivu sportovních nadšenců, kde si můžete najít
nové kamarády, zažít mnoho zážitků a účastnit se závodů, ale
i dalších akcí, jako jsou letní tábory, soustředění a další.
Přípravu zajišťují trenéři František Cihlář, Zdeněk Šilhánek ve
spolupráci se studentkami pedagogického oboru SOŠ a SOU Horšovský Týn, které měly možnost v rámci svého studia absolvovat
školení, jímž získaly licenci trenéra přípravek.
Podrobné informace podá šéftrenér Mgr. František Cihlář, tel.
736 227 357, mail: fcihlar@post.cz  

OM žactva, větší počet závodníků

MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY ŽACTVA
Pro žactvo bývá vrchol halové
sezóny Mistrovství ČR. V individuálním závodě se prezentoval novým osobním rekordem
Šimon Flek na 800 m – 2:15,33
a připsal si 14. místo. Šimon byl
součástí štafety kluků na 4x200
m, kteří obsadili také 14. místo
za výkon 1:48,08. Ve štafetě
dále startovali Pavel Svojanovský, Petr Müller a Tomáš Zitterbart. V dívčí štafetě reprezento- Z OM přípravek
vala Pavlína Vozárová.
menší počet závodníků
Úspěšná vystoupení jsou motivací do dalšího tréninku před hlavní sezónou, kde nás čeká vrchol
v podobě Olympiády dětí a mládeže, kam by se nejúspěšnější atleti
mohli nominovat.
Toto také byly poslední starty za AC Domažlice. Aktiv Sport Horšovský Týn se úspěšně přihlásil k činnosti pod Českým atletickým
svazem a na dalších možných závodech již budeme startovat pod hlavičkou Horšovského Týna.
Zdeněk Šilhánek

STOLNÍ TENIS
Tři dvojkola před skončením sezony 2021/22 můžeme konstatovat, že
Tejňáci i v následující sezoně budou hrát Krajský přebor. Po vlažnějším začátku, kdy se nacházeli za polovinou tabulky se po šňůře vítězství vyhoupli až na třetí místo ze čtrnácti účastníků. V sobotu 12.3.
o tom rozhodli definitivně ve dvou vítězných duelech. Třeba připomenout, že krajská soutěž se hraje do dovršení deseti bodů. Proto velmi záleží na počáteční nominaci hráčů do rozpisu utkání. Ti nejlepší
by měli sehrát co nejvíce utkání a získat co nejvíce bodů. Při získání
deseti vítězství některým týmem utkání končí a dále se nepokračuje.
V sobotu dopoledne se očekával vyrovnaný souboj s okresním rivalem Sokolem Domažlice. Naši borci ale soupeře viditelně zaskočili.
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Opět zvítězili v úvodních čtyřhrách a tím si vytvořili náskok 2
: 0. Zlom nastal po vítězstvích Honzy Herzera nad nejlepším
Sokolíkem P. Hromádkem 3 : 2 a Zdeňka Písaříka nad nepříjemným J. Látkou také 3 : 2. Konečná výhra 10 : 3 velmi potěšila. Další body - Šteffel 3,5, Mráz 3,5, Písařík 1,5, Herzer 1,5.
V odpoledním zápase naši hostili již sestupující S.Stod a zvítězili jasně 10 : 2. Když v úvodních deblech opět v obou utkáních
zvítězili. Body - Šteffel 3,5, Mráz 3,5, Písařík 1,5, Herzer 1,5.
Příští utkání se odehrají na stolech soupeřů a sice v Dobřanech
a ve Staňkově.
Zdeněk Písařík

ZPRÁVY Z FLORBALU
Turnaj starších žáků 26. 2. 2022 - Plzeň
V sobotu 26. 2. 2022 bojovali naši starší žáci o body na turnaji v Plzni. V prvním zápase jsme si celkem snadno poradili
s TJ Sokol 1. FBC Toužim 13:1. V zápase se dařila kombinace
i střelba. Bohužel hned v dalším zápase nás vrátil do reality tým
Sport Club Klatovy, který nás od úvodu přehrával v osobních
soubojích, rychle se ujal vedení a naši hráči se po celý zápas
nedokázali vyrovnat s tvrdou důraznou hrou soupeře, které nahrávalo i úzké hřiště, na kterém se kontaktu nedalo vyhnout.
Výsledek 2:7 nás vrátil zpět na zem. V dalším zápase s FBC Plzeň jsme si sice připsali vítězství 11:9, ale ze zápasu, který měli
naši hráči jasně pod kontrolou, jsme dokázali udělat drama až
do úplného závěru. Soupeři k tomu opět stačilo přidat na důrazu
a hned jsme byli v problémech. To samé vlastně mohu napsat
o zápase s druhým týmem Klatov, jen s tím rozdílem, že tentokrát zápas soupeř dokázal otočit ve svůj prospěch v poměru 8:7.
Pominu, že nám pořadatel z mě neznámého důvodu nezapsal
do zápisu gól, který by stačil na remízu, ale prostě nemůžeme
ztrácet zápasy, kdy v polovině vedeme v pohodě 4:1 a z ničeho
nic přestaneme hrát jen proto, že soupeř zvýší důraz a zápas nás
začne bolet a za minutu a půl je stav otočený na 5:4. Proto se
budeme muset v tréninku zaměřit na fyzickou hru u mantinelu
a  v předbrankovém prostoru. Zápas okomentoval trenér Michal
Turnaj starších žáků 12. 3. 2022 - Toužim
V sobotu 12. 3. jsme v Toužimi odehráli další turnaj starších
žáků. Domácí pořadatelé zpestřili turnaj pozváním týmů z Karlových Varů a Aše. Naši hráči se utkali s Klatovy a po dobré
kolektivní hře v úvodu zápasu jsme se dostali rychle do vedení.
Bohužel v závěru jsme začali hrát trochu na sebe a soupeř využil našich chyb a čtyři vteřiny před koncem srovnal na 4:4.
Ve druhém zápase jsme porazili domácí Toužim 7:4. Na závěr
nás čekal tým Aše, který produkoval v průběhu turnaje běhavý,
fyzický florbal, kdy na každého soupeře vlétl jako uragán. Našim hráčům se úvod soupeře podařilo ustát, navíc nás povzbudil
rychlý gól, a nakonec jsme se po velmi dobrém obousměrném
výkonu radovali z výhry 4:0 a našemu gólmanovi, který celý
turnaj chytal velmi dobře, jsme dobrou obranou pomohli k nule.
Potkali jsme pro nás neznámého soupeře, to je pro kluky zkušenost.
Turnaj mladších žáků 20. 2. 2022 - Plzeň
V neděli 20. 2. 2022 odehráli v Plzni mladší žáci další tři zápasy a připsali si dvě výhry a jednu prohru. Na turnaj jsme při
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neúčasti pěti hráčů přibrali dva nováčky, kteří rozhodně nezklamali. První zápas se Slávií byl velmi vyrovnaný a v náš prospěch jsme jej zlomili až v poslední minutě třemi góly na konečných 5:4. Ve druhém zápase
s pořádajícími Gorilami jsme v oslabené sestavě asi předvedli maximum
možného, přesto to nestačilo na víc než prohru 1:7. K zápasu s Interobalem
Plzeň jsme nastoupili bezprostředně po zápase s Gorilami a asi i z toho
důvodu trvalo, než se naši hráči dostali do zápasového tempa. Po celý
zápas jsme si udržovali jednobrankové vedení a až v závěru jsme přidali
uklidňující gól na 5:3.
Novinky
Nadále pracujeme na přípravě klubovny, ale protože trenérský tým je pracovně vytížen, jde to pomalu. Mezitím pracujeme na zajištění vybavení,
jako jsou stoly a židle. Chtěli bychom také nějakou prezentační techniku,
abychom mohli využít videorozbor zápasů. Snad se dílo podaří. Další novinkou jsou naši nováčci – několik kluků se nám zapojilo do řad mladších
žáků. Naskočili do rozjetého vlaku, porovnávat um dětí, které hrají florbal
déle, a nováčků je těžké. Dělají ale vše pro to, aby zvládali tréninkové
tempo a mohli co nejdříve naskočit do zápasů. Někteří si to již zkusili
a dle jejich slov je to makačka. Musíme je pochválit, dařilo se jim a úkoly plnili s nasazením. Problémem jsou ale mladší kategorie, kde se nám
stále nedaří rozšířit naše
řady. Chceme proto požádat, vezměte kamarády a přijďte si to zkusit.
Florbal je dynamická
hra v kolektivu vašich
kamarádů a ti jsou už
u nás!!
za FBC GO-GO
Fekiač Petr
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28. ročník

vodáckých závodů
mládeže i veteránů

v Horšovském Týně

pořádá

dne 11. června 2022

V o d á c k ý
„

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

o d d í l

S E D M I Č K A

“

Prodám stromky vlašských ořechů, 3,5
roku staré. Tel: 737 323 674.Cena dohodou

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

Mariina lékárna s.r.o.
Prodejna obuvi
Přijďte s námi přivítat
jaro v nové obuvi
Naši nabídku neustále aktualizujeme na:
www.mariinabotarna.cz
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SUPER
AKCE !
MĚŘENÍ ZRAKU
přímo na prodejnách

NAŠE POBOČKY:

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

ZDARMA

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

SLEVA

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

50%

Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s

www.horsovskytyn.cz

23

inzerce

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn




VODA TOPENÍ



▪ VÝKUP A PRODEJ

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

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