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TIP MĚSÍCE
Přejeme všem čtenářům radostné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2022

První adventní neděle, která předznamenává příchod Vánoc,
je za námi. Nastal vánoční čas, doba příprav na nejkrásnější svátky v roce, ale také doba rozjímání a dobročinnosti. Vánoční atmosféru vytváří především spojení
křesťanských i pohanských tradic. Přestože
nám současná situace nedovoluje setkávat se
společně na tradičních akcích, mysleme
na sebe, své blízké i přátele a přejme
sobě i ostatním pevné zdraví, co
nejvíce lásky a radosti.

www.horsovskytyn.cz
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informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 22. 9. a 6. 10. 2021
Projednala:
● informaci OMIM o možnosti podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č.
2462/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 52 m², k. ú. Horšov, jehož vlastníkem je ČR – hospodařit s majetkem státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o stavbu místní komunikace, která je v pasportu místních komunikací
vedena jako „32b – cesta v Horšově“. RM
ukládá OMIM podat žádost o bezúplatný
převod pozemku parc.č.   2462/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m²,
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 jednání ZM;
● žádost o povolení opravy plotu a vrátek,
přívodu elektrické energie a postavení zahradního domku na nářadí o rozměrech 4 x
2 m bez pevného základu na pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k. ú. Horšovský
Týn, ozn. jako díl X/10. RM souhlasí s opravou plotu a vrátek a s umístěním zahradního
domku na nářadí o rozměrech 4 x 2 m bez
pevného základu na pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k. ú. Horšovský Týn, ozn.
jako díl X/10. RM nesouhlasí se zřízením
přívodu elektrické energie k pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k. ú. Horšovský
Týn, ozn. jako díl X/10;
● žádost o udělení souhlasu k realizaci
elektrické přípojky 220 V k pronajaté části
pozemku parc. č. 350/1, k.ú. Horšovský Týn
ozn. jako díl II/1. RM předběžně souhlasí
s realizací elektrické přípojky 220 V k pronajaté části pozemku parc. č. 350/1, k.ú. Horšovský Týn ozn. jako díl II/1 za podmínky,
že nájemce předloží RM ke schválení situaci
z projektové dokumentace s umístěním kabelu NN;
● žádost o povolení zřízení zahradního
domku na nářadí o rozměrech 1,8 x 3 m bez
pevného základu na pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k. ú. Horšovský Týn, ozn.
jako díl X/8. RM souhlasí s umístěním zahradního domku na nářadí o rozměrech 1,8
x 3 m bez pevného základu na pronajaté části pozemku parc. č. 758/1, k. ú. Horšovský
Týn, ozn. jako díl X/8;
● žádost předloženou společností KTA
technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň,
IČ 62618911 o vyjádření ke stavbě „Rekon-

strukce a doplnění závor na přejezdu P673
v km 8,288 (ul. Výhledy). Součástí rekonstrukce železničního přejezdu je doplnění
závor, snímačů počítače náprav, umístění reléového domku a položení nových zabezpečovacích kabelů SSZT. Na pozemcích města
parc. č. 712/5, 2313/1, k. ú. Horšovský Týn
je předpoklad umístění reléového domku,
pokládka kabelů zabezpečovacího zařízení
a úprava chodníku u železničního přejezdu.
Před zahájením prací bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. RM souhlasí se stavbou
„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu
P673 v km 8,288 (ul. Výhledy) dle předložené situace za podmínek: 1. Podmínky pro
vstup na pozemek města dotčený stavbou
určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před
zahájením prací s touto společností dohodu
o užívání pozemku, 2. Před zahájením prací
bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Návrh této smlouvy bude předložen do další
RM ke schválení;
● zprávu o provedené kontrole hospodaření s veřejnými prostředky v minulých
účetních obdobích se zaměřením na evidenci
a stav finanční hotovosti u příspěvkové organizace Základní škola Horšovský Týn, okres
Domažlice, příspěvková organizace, IČO
483430132. RM ukládá řediteli ZŠ zavést
kontrolní mechanismy a pořídit aplikace na
elektronickou evidenci pokladních operací,
účetnictví a spisové služby;
● žádost OS Hašov o vyplacení 2. splátky
ve výši 8.000 Kč za splnění závazků a úkolů
dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je
údržba veřejné zeleně v části Hašov za rok
2021. Oddělení ŽP MěÚ potvrdilo splnění
závazků. RM souhlasí s vyplacením částky
8.000 Kč OS Hašov za splnění závazků dle
dohody;
● žádost členů SVJ Karla Čapka 136 – 141
o řešení situace týkající se parkování osobních automobilů v ul. Karla Čapka, část
Malé předměstí. RM konstatuje, že se zpracovává dopravní studie na lokalitu „Malé
předměstí“, týkající se zřízení parkovacích
míst a úpravu dopravní obslužnosti, ze které
vyplynou možnosti řešení lokality;
● předloženou žádost odboru výstavby
a územního plánování. Žádost se týká sou-

hlasu k zajištění nemovitosti č. p. 40, který je dle předloženého statického posudku
v havarijním stavu a mohlo by dojít k ohrožování osob v blízkosti daného objektu. RM
souhlasí se zabezpečením objektu č. p. 40
v Semošicích kvůli jeho havarijnímu stavu tak, aby se zamezilo vstupu do objektu
a aby nedocházelo k ohrožování okolních
nemovitostí. RM pověřuje odbor výstavby
a územního plánování k zajištění objednávky firmy, která vhodným způsobem zabezpečí nemovitost č. p. 40 v Semošicích tak,
aby byl zamezen vstup do objektu a dále aby
nechal vypracovat cenovou nabídku na demolici objektu;
● návrh smlouvy o poskytnutí účelové
dotace mezi městem Horšovský Týn a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 18 Plzeň, na akci Výstavba chodníku v Horšově
ve výši 300.000 Kč. Termín dosažení účelu
dotace je stanoven smlouvou do 31.08.2022.
RM souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace na akci Výstavba chodníku v Horšově. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace;
● poskytnutí finančního daru Divadelnímu ochotnickému souboru při MKZ Horšovský Týn u příležitosti 50. výročí založení Divadelního ochotnického souboru za
významné obohacení kulturního života ve
městě a vzornou reprezentaci při soutěžních
přehlídkách v předložené výši. RM schvaluje poskytnutí finančního daru;
● předloženou cenovou nabídku společnosti VAK projekt s.r.o., B. Němcové
2/12, České Budějovice, IČ 28159721 na
zpracování nového kanalizačního řádu pro
Horšovský Týn – část Semošice za cenu
22.000 Kč bez DPH (cena včetně DPH 26.620
Kč). RM schvaluje cenovou nabídku společnosti VAK projekt s.r.o., B. Němcové 2/12,
České Budějovice, IČ 28159721 na zpracování nového kanalizačního řádu pro Horšovský Týn – část Semošice za cenu 22.000
Kč bez DPH (cena včetně DPH 26.620 Kč).
RM ukládá OMIM vyhotovit objednávku na
zpracování této zakázky;
● cenovou nabídku Západočeského muzea
v Plzni, příspěvkové organizace, Kopeckého
sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Výstavba chodníku
v Horšově“ za cenu 23.780 Kč bez DPH
tj. 28.774 Kč s DPH 21% a návrh Dohody
o provedení archeologického výzkumu. RM
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schvaluje cenovou nabídku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace,
Kopeckého sady 2, Plzeň na provedení archeologického výzkumu při akci „Výstavba
chodníku v Horšově“ za cenu 23.780 Kč bez
DPH tj. 28.774 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 odboru OŽPŽÚ na poskytnutí jednorázového daru Záchranné stanici
živočichů Plzeň - Dobrovolnému ekologickému spolku - ochrana ptactva ve výši
10.000 Kč z rozpočtu města. RM schvaluje
návrh odboru OŽPŽÚ na poskytnutí jednorázového daru Záchranné stanici živočichů
Plzeň - Dobrovolnému ekologickému spolku - ochrana ptactva, Zábělská 1512/75,
312 00 Plzeň, IČO 45332690, ve výši 10.000
Kč z rozpočtu města;
● návrh správce Bytes HT o záměru pronájmu nebytových prostor v ul. Prokopa
Holého 57, Horšovský Týn. Správce navrhuje přidělit nebytový prostor o velikosti
48 m² na základě žádosti, s dobou nájmu na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemným dle pravidel pro pronajímání
nebytových prostorů ve výši 784 Kč/m²/rok
+ služby. Záměr města o pronájmu byl vyvěšen na úřední desce. RM souhlasí s pronájmem za výše uvedených podmínek dle
návrhu správce;
● žádost velitele JSDHO Horšovský Týn
o možnosti využití objektu "Staré školy"
06.11.2021 za účelem výcviku hasičů v dýchací technice. RM souhlasí s využitím budovy k uvedenému účelu;
● nabídku na projektovou dokumentaci
Veřejné WC – Pivovarská ulice od firmy
HT PROJEKT s.r.o., Pivovarská 23, 346
01 Horšovský Týn, IČ 25212796 za cenu
46.000 Kč. RM souhlasí s objednáním;
● žádost vedoucí Městské knihovny
o uzavření knihovny pro veřejnost ve dnech
23.12.2021 a 27.12. - 31.12.2021 z důvodu
čerpání dovolené. RM souhlasí s uzavřením
knihovny v uvedených dnech. RM ukládá
zveřejnit informaci ve Zpravodaji města
Horšovský Týn a na webu knihovny.
Vzala na vědomí:
● informaci o výsledku revize údajů katastru nemovitostí katastrálního území Podražnice dle Protokolů č. 1 - 2 a 44 předložených Katastrálním úřadem pro PK, KP
Domažlice;
● informaci o úpravě rozsahu díla oproti
uzavřené Smlouvě o dílo č. 2/2020 na vyhotovení projektové dokumentace na stavební akci „Horšovský Týn, ul. Výhledy
a J. Cimrmana – vodohospodářské řešení“.
Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním
vztahům v ulici Járy Cimrmana se akce rozdělí na dvě části a bude se pokračovat jen
s ulicí Výhledy, rozšířena o hlavní vodovodní řad k vodojemu. RM po projednání schva-

luje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2/2020 ke stavební akci nově označené
jako „Horšovský Týn, ul. Výhledy – vodohospodářské řešení“ mezi městem Horšovský Týn a Ing. Michaelou Tanczošovou,
MST-projekt, náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 03861082 za cenu 362.000
Kč bez DPH oproti původní ceně 370.000
Kč bez DPH. RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1;
● návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 38692021 podle § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace ve výši 68.047 Kč
z vyhlášeného dotačního titulu Program
podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji
2021 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi. Poskytovatelem je Plzeňský kraj. RM
pověřuje starostu podpisem smlouvy;
● dodatek č. 2 k rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313
MPSV na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané ORP v agendě OSPOD ve výši
108.378 Kč za účelem poskytnutí mimořádných odměn – vystavení se riziku nákazy
z důvodu nezbytného soustavného přímého
osobního kontaktu s fyzickými osobami –
opatření COVID – 19;
● informaci, že z důvodu ztráty kapacity
vlivem odchodu pracovních sil na straně
zhotovitele, není zhotovitel schopen zabezpečit zpracování díla dle Smlouvy o dílo
č. 068-2021 na zpracování projektové dokumentace pro realizaci další etapy OZ Lidická
s názvem „Horšovský Týn, Žitná – Obytná
zóna“ v časovém termínu akceptovatelném
objednatelem. RM schvaluje návrh Dohody
o ukončení smlouvy č. 068-2021 mezi městem Horšovský Týn a firmou GEOREAL
spol. s.r.o., sídlem Hálkova 1059/12, 301 00
Plzeň, IČ 40527514. RM pověřuje starostu
podpisem této dohody;
● žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení
2. splátky ve výši 10.000 Kč za splnění závazků a úkolů dle smlouvy s městem, jejímž
předmětem je údržba veřejné zeleně v části
Horní Metelsko za rok 2021. Oddělení ŽP
MěÚ potvrdilo splnění závazků. RM souhlasí s vyplacením částky 10.000 Kč SDH
Horní Metelsko za splnění závazků dle dohody;
● žádost SDH Horní Metelsko o vyplacení
částky ve výši 3.000 Kč za splnění závazků
dle smlouvy s městem, jejímž předmětem je
údržba stavby požární zbrojnice v Horním
Metelsku. RM souhlasí s vyplacením částky 3.000 Kč SDH Horní Metelsko za splnění
závazků dle dohody;
● nabídku VLTAVA LABE MEDIA a.s.,
U Trezorky 921/2, 158  00 Praha 5 – Jinonice, IČO 01440578 týkající se medializace
města na stránkách Deníku Západních Čech  
ve speciální příloze „Vánoční města“ v cenové relaci - celá strana (A4) 32.500 Kč, ½
strany 18.500 Kč, 1/3 strany 12.500 Kč, ¼
strany 9.900 Kč, 1/8 strany 5.900 Kč. RM

souhlasí s využitím nabídky medializace
města ve Vánoční příloze Deníku ve formátu ½ strany 18.500 Kč.
Schválila:
● návrh Nájemní smlouvy č. 96N20/30,
která bude uzavřena mezi ČR – Státním
pozemkovým úřadem a městem Horšovský
Týn. Jedná se o nájem části pozemku parc. č.
2492/2 o výměře 1121 m2, k. ú. Horšovský
Týn. Roční nájemné činí 458 Kč do data nabytí právní moci stavebního povolení, výše
ročního nájemného po nabytí právní moci
stavebního povolení činí 11.210 Kč, ročně
bude navyšováno o míru inflace, smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou. Po ukončení stavby „Horšovský Týn – Pod Loretou“
(výstavba komunikace) město požádá o převod části pozemku pod stavbou komunikace. RM pověřuje starostu podpisem Nájemní
smlouvy č. 96N20/30;
● předložený návrh Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě 22021017. Věcné břemeno – služebnost spočívá v právu
zřízení a provozování inženýrské sítě – vodovodní přípojka na pozemku   města parc.
č. 2461/1 v k. ú. Horšov, vstupu a vjezdu na
dotčený pozemek v souvislosti se stavbou
ve prospěch oprávněného. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši
605 Kč. Rozsah zatížení pozemku věcným
břemenem je vyznačen v geometrickém plánu č. 284-118/2021 ze dne 10.06.2021 vyhotoveného na náklady oprávněného. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři
starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
MěÚ

Usnesení ze zasedání
ZM č. 20/2021
konaného dne 01.11.2021
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení
Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
02. schvaluje program 20. zasedání ZM
v předloženém znění.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 19 ze dne 13.09.2021.
04. bere na vědomí zprávu FV ZM.
05.
a) bere na vědomí zprávu KV ZM.
b) bere na vědomí informaci starosty o důvodech nepředložení zprávy o kontrole akce
,,Oprava objektu sýpka“, kterými jsou dlouhodobá nemoc a následné ukončení pracovního poměru pracovníka pověřeného vypracováním zprávy.
06. schvaluje nákup části pozemku parc. č.
1676 – orná půda v k. ú. Semošice, kde je
umístěno zařízení pro napojení nového vo-
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dovodního řadu vybudovaného v rámci stavby „Horšovský Týn, část Semošice – vodovod“ od společnosti  K + K – Export-Import,
spol.s r.o., IČ 48361283, Prešovská 318/20,
301 00 Plzeň do vlastnictví města za cenu
300 Kč/m2 o výměře 127 m². Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.
07. schvaluje nákup pozemků parc. č. 2050
- zahrada o výměře 134 m2 a parc. č. 2052
- zahrada o výměře 345 m2, vše v k. ú.
Podražnice dle předložené kupní smlouvy
č. 1011932130 od ČR -  příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad,
IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11
a, Praha 3 – Žižkov do vlastnictví města za
cenu ve výši 221.990 Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 22962/2021   vyhotoveného na náklady kupujícího.
08. schvaluje prodej  pozemku parc. č. 373/3
– ostatní plocha o výměře 136 m2 v k. ú.
Dolní Metelsko za minimální kupní cenu
745 Kč/m2 za těchto podmínek: a) kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. b) kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku
(správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí).
09. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterou dojde k převodu pozemků parc.
č. 1243/97, 1243/98 – vše ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Semošice 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.
10. schvaluje záměr města prodat část pozemku 130/2 – orná půda v k. ú. Horšovský Týn o výměře cca 30 m2 (částečně pod
stavbou rodinného domu a částečně zahrada)  vlastníkovi staveb na tomto pozemku za
minimální kupní cenu 1.064 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.
11. schvaluje záměr města prodat část pozemku parc. č. 1877 – ostatní plocha v k. ú.
Semošice   o výměře cca 20 m2 vlastníkovi
sousední nemovitosti č. ev. 2 za minimální
kupní cenu 827 Kč/m2. Přesná výměra bude
stanovena geometrickým plánem. Kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku. Zároveň při převodu této části pozemku bude
zřízena služebnost inženýrské sítě ke stavbě
vodovodní a kanalizační přípojky k č. ev. 2.
12. schvaluje záměr města prodat část pozemku 539 – lesní pozemek v k. ú. Kocourov u Horšovského Týna   o výměře 12 m2
(pod stavbou rodinného domu čp. 11) a část
o výměře 26 m2 (zahrada - oplocení) vlastníkovi staveb  na tomto pozemku za minimální
kupní cenu 496 Kč/m2. Výměra je stanove-
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na dle vyhotoveného   geometrického plánu
č. 94-162/2021 ze dne 26.08.2021. Kupní
cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku.
13. neschvaluje záměr města prodat pozemek parc. č. 1193 – ovocný sad v k. ú. Horšovský Týn.
14. schvaluje záměr města prodat Horšovskotýnským lesům, spol. s r.o. část pozemku
parc. č. 615 o výměře cca 420 m², jehož součástí je budova č. p. 37 (areál bývalé hájovny), včetně součástí a dalšího příslušenství na
tomto pozemku, vše v k. ú. Semošice za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 2825 - 72/21 ze dne 15.09.2021
vyhotoveným znalcem ve výši 1.664.200 Kč,
přesná výměra bude stanovena novým geometrickým plánem, za těchto podmínek:
a) stanovuje se peněžní jistota ve výši
100.000 Kč;
b) kupující dále hradí náklady spojené s převodem nemovitostí (např. Znalecký posudek, geo-detické práce apod.);
c) kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti vůči městu;
d) kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy;
e) na prodávané nemovitosti bude zřízeno
předkupní právo pro město Horšovský Týn
za cenu prodejní navýšenou o případné prokazatelné zhodnocení.
15.
a) schvaluje navýšení daru Moravské Nové
Vsi z 50.000 Kč na 100.000 Kč. Rozpočtová
rezerva se tím snižuje o 50.000 Kč.
b) schvaluje RO č. 5/2021 rozpočtu města
Horšovský Týn na rok 2021 v předloženém
znění s projednanou změnou.
16. schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Horšovský Týn a městysem Moravská
Nová Ves, se sídlem nám. Republiky 107,
691 55 Moravská Nová Ves o poskytnutí
peněžitého daru ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města Horšovský Týn, jako příspěvek
ke zmírnění škodlivých následků na zdraví,
majetku a životním prostředí v souvislosti
s tornádem, které zasáhlo Moravskou Novou
Ves dne 24.06.2021.
17. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Juniorfest, z.s., Spojovací 827, 334 41
Dobřany, IČ 22734473, ve výši 100.000 Kč,
v souladu se schváleným rozpočtem města
Horšovský Týn na rok 2021 a to na organizační zajištění části nákladů 14. ročníku
mezinárodního filmového festivalu pro děti
a mládež JUNIORFEST 2021.
18. bere na vědomí odpis pohledávek z roku
2010-2015 za pokuty PO, ŽÚ, ODSH, OŽP
MÚHT, KPP Města Horšovský Týn, Městská
policie a za náklady řízení z důvodu skončení lhůty k vymožení pohledávek (prekluze).
V případě pokut se jedná o pohledávky 7
dlužníků v celkové výši 264.000 Kč. V případě nákladů řízení se jedná o pohledávky 7
dlužníků v celkové výši 9.000 Kč.
19. vydává Obecně závaznou vyhlášku měs-

ta Horšovský Týn č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
20. vydává Obecně závaznou vyhlášku města Horšovský Týn č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
21.
a) bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování Změny č. 5 územního
plánu města Horšovský Týn a předložení návrhu na vydání Změny č. 5 územního plánu
města Horšovský Týn s jejím odůvodněním;
b) souhlasí s předloženým návrhem Změny
č. 5 územního plánu města Horšovský Týn
a vydává v souladu   s § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), s § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 5 územního plánu města Horšovský Týn s jejím odůvodněním, jako opatření obecné povahy, po předchozím ověření
jeho souladu se stanovisky DO, stanoviskem
KÚ, politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři
starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
MěÚ

Předpokládaný termín
příštího jednání
Zastupitelstva města je
13. 12. 2021 od 17:00 hodin
v sále MKZ Horšovský Týn.

Změny v pravidlech
silničního provozu
od 01.01.2022
(zejména předjíždění
cyklistů)
S blížícím se novým rokem a datem
01.01.2022 vás informujeme o změnách
v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním
provozu). Jedná se mj. o jednu změnu, která se dotkne téměř nás všech a která byla již
opakovaně zmiňována v celostátních sdělovacích médiích.
Předjíždění cyklistů. Do ustanovení § 17
(Předjíždění) zákona o silničním provozu
byl přidán odstavec č. 6 upravující předjíždění cyklistů. Citace zákona: Při předjíždění
cyklisty je řidič motorového vozidla povinen
dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným
bočním odstupem při předjíždění cyklisty se
rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla
nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vo-
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prosinec 2021 1 číslo 12
zíku nebo cyklisty nejméně  1,5 m. V místě
s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující
30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního
odstupu při předjíždění cyklisty podle věty
druhé nejméně 1m.
Dále informujeme nové zájemce o získání řidičského oprávnění a následně vydání řidičského průkazu, kteří se chystají absolvovat
výuku a výcvik v některé autoškole, že  ministerstvo dopravy přidává postupně do testů
nové textové otázky a nové dopravní situace
(simulace reálného provozu). Za účelem seznámení veřejnosti s těmito novými zkušebními otázkami byly zřízeny webové stránky
www.noveotazky.cz. Seznámit se průběžně
se změnami  v pravidlech silničního provozu můžete také na stránkách Ministerstva
dopravy, www.mdcr.cz. Sekce užitečné odkazy-silniční doprava-elektronické testy.
Další informace lze čerpat na více veřejně
dostupných místech v internetovém prostředí, např.:
www.ibesip.cz, www.asociaceautoskol.cz,
www.vsechny-autoskoly.cz, www.autoskolsky-ombudsman.cz, atd.  
V případě, že nemáte možnost čerpat informace o změnách v zákonných normám upravujících provoz na pozemních komunikacích
v internetovém prostředí a máte zájem tyto
informace získat, obraťte se na odbor dopravy MěÚ Horšovský Týn telefonicky, na tel.
č. 379 415 195. Popř. osobně po předchozí
telefonické domluvě termínu.
MěÚ Horšovský Týn, odbor dopravy

POZOR změna v systému
svozu odpadu od roku 2022

směsného komunálního odpadu.
Co toto ustanovení bude znamenat v praxi?
Poplatníci si v průběhu ledna 2022 musí zajistit označení určené sběrné nádoby etiketou (po úhradě poplatku), kterou obdrží na
Městském úřadě Horšovský Týn. Neoznačené sběrné nádoby nebudou podléhat vývozu.
Sazba pro rok 2022 činí 588 Kč na osobu.

Pozor změna – poplatek
má splatnost do 31.1.2022.
Poplatek lze uhradit v průběhu měsíce ledna
2022 – tedy od 1.1.2022 do 31.1.2022 buďto v hotovosti nebo kartou v pokladně MěÚ
Horšovský Týn nebo převodem na účet. Po
úhradě si lze vyzvednout etiketu na MěÚ
nebo požádat o zaslání etikety poštou. Sběrná nádoba musí být označena etiketou nejpozději od 1. 2. 2022. Neoznačené sběrné
nádoby nebudou podléhat vývozu.
Město Horšovský Týn ve spolupráci s firmou Bytes HT spol. s r.o. bude také kontrolovat složení odpadu odkládaného do
sběrných nádob. Ty slouží pouze pro uložení
směsného komunálního odpadu, nikoli pro
využitelné složky komunálního odpadu, kterými jsou např. papír, plast, sklo, nápojové
kartony, kovové obaly, textil a další složky
uvedené v nové obecně závazné vyhlášce
města.
Podrobnosti k výše nastíněné problematice
budou zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje, na stránkách města - www.horsovskytyn.
cz nebo facebooku města.

Přijímání plateb na pokladně
MěÚ H. Týn v roce 2021 bude
možné do 30.12.2021 do 11:30 h.

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 10. 12. 2021. Příspěvky
zasílejte na email
zpravodaj@mkzht.cz.
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.
A dále zveřejnění pronájmu zahrádek:
Město nabízí k pronájmu 2 pozemky (díl 8
a díl 9) v lokalitě ul. Na Stráni v Horšovském
Týně za účelem zřízení zahrádek. Vzhledem
ke stavu pozemku se nájemné /pachtovné/
bude hradit od 01.01.2024. Žádosti je možné
podávat do 31.12.2021.
Více informací je k dispozici na webových
stránkách města (Úřední deska).

PŘÍKLADY ŠPATNÉ PRAXE

Dne 1.1. 2022 bude účinná Obecně závazná vyhláška města Horšovský Týn
č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství (OZV č. 1/2021)
Tato vyhláška zavádí změnu týkající se
ukládání odpadu. Ten se bude odkládat do
typizovaných nádob (popelnice o objemu
80, 110, 120 a 240 litrů) nebo typizovaných kontejnerů (kontejnery o objemu 770
a 1.100 litrů) určené k příslušné nemovitosti
(objektu).
Tzn., že město určuje a označuje nádoby
v závislosti na počtu uživatelů objektu (vychází z orientačního údaje 25 litrů směsného komunálního odpadu na osobu a týden,
jakožto objemu, který zpravidla umožňuje
odložit veškerý směsný komunální odpad
vznikající osobám užívajících daný objekt).
Důvody k zavedení tohoto systému jsou:
1) Město Horšovský Týn značením nádob
získá přehled o počtu vyvážených nádob.
2) Město Horšovský Týn chce motivovat občany k řádnému třídění využitelných složek
komunálního odpadu a tím snížit produkce

Oznamujeme, že
podnikatelským subjektům,
kterým byla vypovězena
smlouva na svoz komunálního
odpadu s městem Horšovský
Týn, mají možnost uzavřít
smlouvu přímo se společností
Bytes HT. Kontakt 379 482 700.

www.horsovskytyn.cz
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
Nová odpadová legislativa
Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (účinnost od 1. 1. 2021)
vychází z „Balíčku k oběhovému hospodářství“, který byl schválen Evropskou radou 05/2018. Jeho prioritou je výrazné omezení
skládkování odpadů, kdy členské státy usilují o zajištění toho, aby
od 2035 nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci
nebo jinému využití – zejména komunální odpad. Česká republika
na tento požadavek reagovala v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 40, kde zakazuje ukládání využitelných odpadů na skládku
od roku 2030.
Obce a města mají ve snaze dosáhnout uvedených cílů nelehký
úkol, a to vytřídit co největší možné množství využitelné složky
komunálních odpadů neboli minimalizovat množství skládkovaných komunálních odpadů.
Město Horšovský Týn si v letošním roce nechalo zpracovat od nezávislé poradenské společnosti Analýzu odpadového hospodářství
a následné návrhové opatření pro zajištění optimalizace odpadového hospodaření v našem městě. Z této analýzy vyplynulo, že naše
město „pokulhává“ v separaci odpadů  a taktéž v produkci biologicky rozložitelného odpadu; v roce 2020 činila míra separace pouze
24,5%, což není ani polovina hodnoty, kterou by měla v roce 2025
vykazovat (60%). Zato směsného komunálního odpadu a objemného odpadu produkuje naše město nadprůměrně.  Je tedy naším
úkolem provést celkovou revizi odpadového hospodářství v našem
městě a nastavit novou strategii v této oblasti, tak abychom dokázali splnit všechny povinnosti, které nám nová odpadová legislativa
ukládá. V opačném případě by to znamenalo neblahý dopad na
rozpočet města a taktéž „peněženky“ občanů.
Už nyní město Horšovský Týn podniká první dílčí kroky v této
oblasti - připravuje novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení
obecního systému odpadového hospodaření, která by měla omezit
produkci směsného komunálního odpadu. Taktéž byla provedena
oprávněnou osobou analýza sběrné sítě – stanovišť sběrných nádob
pro separovaný odpad, kterou bylo zjištěno optimální zahuštění
sběrné sítě.
O všech změnách v oblasti odpadového hospodářství bude město
Horšovský Týn občany průběžně informovat. Již nyní je nicméně
zřejmé, že bez zapojení a aktivity ze strany občanů nebude možné
splnit cíle, kterých musíme podle nové odpadové legislativy dosáhnout.  
Na závěr město Horšovský Týn připomíná občanům, že již současná obecně závazná vyhláška ukládá občanům třídění využitelných
složek komunálního odpadu (nejedná se tudíž o žádnou novinku).
Využitelné složky komunálního odpadu jsou:
- biologické odpady
- papír
- plasty včetně PET lahví
- sklo
- kovy
- nebezpečné odpady
- objemný odpad
- jedlé oleje a tuky
- textil
- nápojové kartony
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU
JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
HORŠOVSKÝ TÝN A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (FACEBOOK).
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Program zlepšování kvality ovzduší –
výměna zastaralých kotlů na pevná paliva
(které nebudou splňovat nejméně 3. třídu
ČSN EN 303-5)
od 1. 9. 2022
Dne 27. ledna 2021 byl vydán ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihozápad
CZ03: Aktualizace 2020 (dále jen PZKO), čímž tento program nabyl účinnosti. PZKO byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o ovzduší) z důvodu přetrvávajícího překročení
imisního limitu pro karcinogenní benzo(a)pyren. Tato znečišťující látka je do ovzduší vypouštěna většinou z lokálních topenišť
(zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na uhlí a dřevo). Z výše
uvedených důvodů je třeba realizovat opatření ke snížení znečištění ovzduší, mezi které patří:
• výměna stávajících zastaralých kotlů na pevná paliva, které
budou muset být od 1. 9. 2022 odstaveny z provozu – nebudou
splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5
• instalace akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce.
Ustanovení § 17 odt. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší v sobě
zahrnuje dvě povinnosti provozovatele spalovacího stacionárního
zdroje (majitel kotle):
1) povinnost pravidelně nejméně jednou za tři roky zajistit kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
ze strany odborně způsobilé osoby. Za odborně způsobilou osobu
se považuje osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
2) povinnost provozovatele na vyžádání předložit doklad o provedení této kontroly obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Cílem kontroly technického stavu a provozu je ověřit, zda je kotel
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce
a povinnostmi provozovatele spalovacího stacionárního zdroje
podle zákona o ochraně ovzduší. Kvalitu spalovacího procesu
zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest,
kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje.
Dále je nutné provádět kontrolu spalinové cesty dle vyhlášky
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, kterou
provádí kominík s živnostenský listem (u spotřebičů do 50 kW 1x
ročně, nad 50 kW 2x ročně). Kontrolou se posuzuje bezpečnost
hořlavých konstrukcí, materiálu a předmětů, podle toho, jak je
provedena spalinová cesta, posouzení komína z hlediska požární
bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je volný a bezpečný přístup ke komínu a dvířkám, posouzení zajištění požární
bezpečnosti stavby, posouzení stavebně technického stavu.
Na výměnu kotlů je možné čerpat kotlíkové dotace, o kterých Vás
budou informovat zaměstnanci Krajského úřadu 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
KOTLÍKOVÉ DOTACE VYŘIZUJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE – INFORMACE JSOU ZVEŘEJNĚNY
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN
A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ (FACEBOOK).

slovo starosty
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HORŠOVSKÝ TÝN V ROCE 2021
Je tu adventní doba, čas přípravy na vánoční svátky, ale zároveň se zase potýkáme s protiepidemickými opatřeními, v souvislosti s nárůstem počtu nově nakažených spoluobčanů. Je těžké odhadnout, jaká bude situace na Vánoce a koncem roku…
Zastupitelé města by měli na posledním letošním jednání
schválit rozpočet na rok 2022. V návrhu se počítá s příjmy cca
161 mil. Kč, s výdaji cca 291 mil. Kč, s tím že saldo 130 mil.
Kč je kryto financováním, tedy vlastními zdroji z minulých let
a schváleným úvěrem na výstavbu městského koupaliště. Rozpočet je tedy schodkový, některé akce se budou dělat jen za
předpokladu, že bude přiznána dotace.
Jaký byl  pro město Horšovský Týn rok 2021? Stručná odpověď je, že ať jsme cokoli dělali, vždy jsme narazili na omezení
spojené s opatřeními proti koronaviru, a to ať už jako jednotlivci, tak celá společnost. Tato omezení pak znamenala potíže ve
všech sférách života a v druhé polovině roku to bylo i zvyšování růstu inflace a nedostatek pracovních sil.
A nyní ke konkrétním akcím:
Začněme u dopravy, kde byla na jaře dokončena rekonstrukce Plzeňské ulice (10 mil. Kč), která tak umožnila Plzeňskému
kraji zahájit výstavbu nového mostu. Byla vybudována další
část mezinárodní cyklostezky CT3, a to úsek z Horšovského
Týna směrem k vlakové zastávce v Semošicích (12 mil. Kč
s dotací). Výrazným způsobem byla v letošním roce omezována doprava na průtahu městem v důvodu výstavby nového mostu přes řeku Radbuzu. Všichni si můžeme oddechnout, neboť
dne 1. 12. 2021 byl nový most slavnostně předán do užívání.
V kapitole vodní hospodářství je hotova většina z výstavby vodovodu a kanalizace v Semošicích (cca 30 mil. Kč s dotací),
dále byly prováděny opravy a modernizace vodohospodářského majetku města. Byla zahájena rekonstrukce rybníka v Dolním Metelsku (s dotací) a provádí se čerpací zkoušky na novém
vrtu pro pitnou vodu v Tasnovicích.
V kapitole zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání byly provedeny v základní škole během prázdnin stavební
úpravy spočívající v pokračování výměny podlahových krytin
ve  třídách a rekonstrukcí toalet. V areálu školy byla upravena
část školní zahrady v rámci projektu „Učíme se venku“ (cca 1
mil. Kč s dotací) a byly provedeny náhradní výsadby za pokácené stromy.

V kultuře a sportu jsme letos mohli opět pořádat naši tradiční Anenskou
pouť, nakonec i 14. ročník filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST. V rámci programu regenerace městské památkové rezervace pokračovaly opravy památek, kdy vlastníci nemovitostí v této lokalitě využívají
výhod veřejných finančních podpor. Město mimo jiné opravilo studnu pod  
radnicí, část městských hradeb (cca 2 mil. Kč s dotací), byly znovu zahájeny
práce na barokní sýpce (cca 7 mil. Kč s dotací) a opět byla poskytnuta dotace
na rekonstrukci barokních varhan v kostele sv. Apolináře. Město dokončilo
realizaci víceúčelového hřiště v areálu základní školy.
V kapitole bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj bylo největší investicí
splácení nákupu nemovitostí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě obytné
zóny v Lidické ulici a za vyhotovení projektů a studií. Byla dokončena modernizace veřejného osvětlení v Domažlické ulici.
Některé plánované akce byly z objektivních důvodů přesunuty k realizaci na
příští rok. Jsou to například výstavba nového veřejného koupaliště, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, zázemí pro vodáky, výstavba
skateparku, rekonstrukce v Pivovarské ulici s novým parkovištěm, chodník
v Horšově.
V odpovědi na počáteční otázku se domnívám, že letošní rok byl pro naše
město úspěšný, neboť byly dokončeny dlouhodobě sledované (a slibované)
akce, jako jsou dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice, vodovod s kanalizací v Semošicích, cyklostezka do Semošic. Dále město projekčně připravilo
výstavbu koupaliště Horšovský Týn, nového parkoviště v Pivovarské ulici
a další. Rozpočet města tak skončí s přebytkem, který bude použit na investice v příštím roce.
Ing. Josef Holeček
starosta města

NOVÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ DO DOMAŽLIC
A PLZNĚ JE PLATNÉ OD 12. PROSINCE 2021
Dne 15. 11. 2021 proběhlo v Plzni na krajském úřadě jednání o dopravní obslužnosti Horšovskotýnska s náměstkem
hejtmanky pro dopravu Mgr. Pavlem Čížkem a starostou
města. Byly předneseny požadavky občanů na posílení víkendových spojů do Domažlic a nedělní spoj do Plzně pro
studenty vysokých a středních škol, případně přímé spojení
s Prahou. Je realitou, že linka Domažlice – Plzeň – Praha
byla a je mimo objednávku Plzeňského kraje a dopravci ji
provozovali na komerční bázi.
K 12. prosinci, kdy je celostátní termín změn jízdních řádů,
bude zavedeno v objednávce Plzeňského kraje víkendové
spojení Domažlice – Horšovský Týn, a to pěti páry spojů
v sobotu a třemi páry spojů v neděli a státní svátky. Bude
též zaveden spoj v pracovní dny na šestou hodinu ranní do
Holýšova, po kterém je též poptávka od cestujících. Jedná se
o linky 400631 a 440649.
• Na lince 400631 je zejména ranní spoj v pracovní dny v 5.15
z Domažlic do Holýšova, kde je možný přestup na vlak do

Plzně. Předpokládá se, že spoj bude
též sloužit pro návoz lidí do Ohůčova a Holýšova.
Na lince jsou vidět
i spoje o víkendech mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem.
• V neděli je na lince 440649 zaveden nedělní spoj do Plzně s příjezdem
v 18.21 na Terminál Hlavní nádraží, přičemž tento spoj pojede mimo sezónu cyklobusu, který jezdí v sobotu a neděli. Naopak, do Horšovského
Týna pojede autobus v neděli v 14.30 z Terminálu.
Myslím si, že jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje proběhlo pro
naše město úspěšně a domluvené změny budou k výše uvedenému termínu realizovány.
Ing. Josef Holeček
starosta města
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SOCHA SVATÉHO DONÁTA
V Masarykově ulici jsme v podzimních dnech mohli pozorovat probíhající
restaurátorské práce na soše svatého Donáta /patrona počasí a úrody/. Jelikož
jsem sousedka této sochy, práce mne velice zajímaly a paní sochařku P.Žiakovou  jsem ráda pozorovala.
Jedná se o kamennou barokní sochu na čtyřbokém žulovém podstavci s předsazeným soklem z roku. 1741. Autorem plastiky je J. A. Quittainer z Prahy,
podstavec provedl kameník Kašpar Decker z Horšovského Týna. Renovována
byla v roce 1846. Další restaurování proběhlo ve druhé polovině 20. století.
Pamatuji se na restaurování v roce 1969 a na předposlední v roce 2006.
Na východní straně podstavce je vyrytý nápis  “Honori sancti Donati contra noxias tempestatis patroni axtruxit Franc. Norb. comes Trauttmansdorff”.   
/K poctě svatého Donáta proti temným bědám a nepohodě postaven Fr. Nor.
Trauttmansdorffem.)
Pískovcová socha římského vojáka je provedena v životní velikosti.  Jedná
se o poloklečící postavu prostovlasého světce na oblaku oblečenou v bohatě
modelované roucho s hlavou pozdviženou vzhůru, levicí položenou na prsa.
Pravá ruka je natažená a nyní do ní paní restaurátorka umístila atribut - blesky.  
Nevím, proč si jako symbol pro našeho svatého Donáta vybrala právě blesky
a ne  obilí, palmu, sekeru či snop. Ale až půjdete kolem svatého Donáta  v Masarykově ulici proti základní škole, všimněte si, jak mu to sluší.
Jana Tomášková

BESEDY SE SPISOVATELEM IVANEM VIČAREM
2. a 3. listopadu navštívil naši
knihovnu spisovatel Ivan Vičar
s besedou pro 4. a 5. třídy o své
nové knize Čím budu, poraď
strýčku. Kniha zábavnou formou seznamuje dětské čtenáře
s různými povoláními a řemesly
tak, aby si dokázali představit, co
ti lidé vlastně dělají, a možná si
i vybrat své budoucí povolání. Pan Vičar seznámil děti i se svými dalšími
knihami, které jsou také zajímavé a velmi krásně ilustrované. Děti se mohly pana spisovatele na cokoli zeptat. Dozvěděly se, jak taková kniha vzniká
a spoustu dalších zajímavostí. Knihy pana Vičara jsou v naší knihovně
k zapůjčení.
Vaše knihovnice

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ Z KNIHOVNY
Máte rádi překvapení? Přijďte do Městské
knihovny v Horšovském Týně!
V době od 1. do 22. prosince 2021 si můžete  vypůjčit knihy zabalené jako vánoční
dárek a nechat se překvapit, jakou knihu
jste si půjčili. Kniha je krásný dárek, který
by pod stromečkem neměl nikdy chybět!

knihovna
OTEVÍRACÍ DOBA
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Městská knihovna Horšovský Týn bude mít v tomto
roce naposledy otevřeno ve středu 22. prosince. Zavřeno bude od 23. prosince do 2. ledna. Znovu otevíráme
v pondělí 3. ledna 2022.

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
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informační centrum

DEN INFORMAČNÍHO CENTRA
V návaznosti na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila Asociace
turistických informačních center ČR na období od 25. do 31. října 2021
Týden turistických informačních center ČR.
I naše informační centrum se k této akci přihlásilo, a to vůbec poprvé,
neboť jsme noví členové asociace. Svůj den jsme připravili na čtvrtek
28. října 2021.
Desítky návštěvníků, kteří se přišli do infocentra podívat  jsme obdarovali čokoládkou, balónkem a také něčím dobrým na zub. Děti i dospělé
jsme pozvali na skládání puzzle znaku města, odnesli si i omalovánky
s doplňovačkou. Též jsme návštěvníky pozvali k návštěvě místních památek, vyhlídek i naučných stezek. Do akce se v celé České republice
zapojila více než stovka infocenter.
Celý den byl velice zdařilý a již nyní se těšíme na další ročník.
Andrea Bauerová

Ve dnech 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
bude informační centrum uzavřeno.
Od 3. ledna 2022 bude opět otevřeno
od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin.

Přání Jiřímu Egerovi
Při příležitosti odchodu do důchodu přejeme panu Jiřímu Egerovi, našemu kolegovi z Plastimatu, kde pracoval celý svůj profesní
život, mnoho životní pohody, štěstí a hlavně zdraví.
Tak, Jirko, Petrův zdar!
spolupracovníci a kamarádi

ze školních lavic
SOUČASNÁ SITUACE VE SPOLEČNOSTI A SMYSL HISTORICKÝCH PROJEKTŮ VE ŠKOLE

Každoročně si ve škole připomínáme kolem významných výročí projektovými dny tehdejší historické události a mnohé souvislosti. V situaci ve
společnosti, která je nyní pod stálou palbou mediálních zpráv o ohrožení
života a zdraví, politických výkřiků a nařízení, je návaznost na poučení
z minulosti nanejvýše potřebná.
Na konci září jsme si připomněli, že i bratr bratrovi může usilovat o život, když jde o opojení mocí. Svatý Václav to odnesl a nyní mu pějeme
slávu a v den vraždy slavíme státní svátek. Kdo z koho je stále prioritou.
A ztráta jistoty, mnohdy před vlastními členy rodiny, neustále narůstá.
Vzájemné osočování a metodou poškrábané LP desky stále dokola se šířící dezinformace nás stále proti někomu popouzí. Rozdělení společnosti
(nyní na očkované a neočkované, lživě na šiřitele covidu a bezinfekční)
nikdy v minulosti nepřineslo nic dobrého a bylo předzvěstí větší krize.
Na konci října jsme si ve škole připomněli vznik Československa. Tehdy
jsme se osamostatnili, příkoří jsme vyměnili za svobodu a samostatnost,
zodpovědnost za své vlastní činy. Skončila politicky vytvořená nevraživost mezi národy, 1. světová válka. Trochu opožděně, po strastech a velkých životních ztrátách jsme si uvědomili, že lidské důstojenství, lidská
svoboda a vlastní zodpovědnost jsou tím důležitým pro spokojený život.
Poučení? Diktát přinesl útrapy. Opět zde zlo začalo z potřeby prezentace
moci. Poučení? Nenechat se vtáhnout „do hry“, bránit si svobodu a nenechat sebou manipulovat. Ve škole jsme si ve skupinách vytvářeli vlastní

stát se všemi potřebami, aby fungoval a lidé v něm byli spokojeni,
nemuseli se bát, mohli se scházet, chodit bez omezení do práce,
která jim je blízká, děti do škol, kde by si osvojovaly to, co budou
do svého spokojeného života potřebovat.
Dříve Mezinárodní den studenstva, nyní Den boje za svobodu
a demokracii si připomínáme již léta vícedenním výletem do
Prahy, abychom si navečer zašli na Národní, zapálili tam svíčky
a přímo na místě si řekli o zlovůli moci proti projevům svobody.
Je trochu úděsné, že se toto opět děje, že funguje cenzurování,
zákazy shromažďování, že se opět šlape po svobodách jedince, že
jsou opět ve společnosti ti rovnější mezi rovnými, že někdo může
a někdo nemůže, že se na někoho ukazuje a něco svádí. Že se
uplatňuje nátlak (mediální, společenský) na ty, kterým je vlastní
rozhodnutí, víra, pravda a svoboda nanejvýš k životu důležitá. Je
kulturní, když kultura je jen pro někoho, je zábavné, když zůstává
zábava jen pro někoho? A bavíme se? A bavíme se spolu? A je
nám rozumět?
Vzpomínám, když se na nás za komunistické totality tlačilo, že
je nutné a společensky potřebné vstoupit do KSČ, že když něčeho
chceme dosáhnout, musíme vstoupit do strany, že když chceme
lepší zdravotní péči, musíme vstoupit do strany, že když chceme
cestovat a být „svobodní“, musíme vstoupit do KSČ, a pak už jen
souhlasit a souhlasit a souhlasit…. Zvláštní pocit svobody, ale pro
někoho vyhovující. Máme učit, nebo jsme alespoň do této doby
učit měli, že svoboda je garantovaná Ústavou, Listinou základních práv a svobod, ale je to ještě žádoucí? Nemáme vychovávat
děti, novou nastupující generaci spíše k poslušnosti, k přijímání
politických rozhodnutí bez vlastního názoru, k odsouzení těch,
kteří si ctí vlastní názor a víru?
Tak do nového roku vstupme s láskou v srdci a vírou, že nejsme
stádo ve vymezeném výběhu, že patříme vzájemně k sobě a že
úsměv sluší každé odhalené tváři.
Buďme zdrávi na těle i v mysli, Vladislav Halík, škola Adélka.
A přijměte pozvání ke školnímu stánku na vánočním jarmarku
v Horšovském Týně.
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VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
V dubnu roku 1998 nastoupil Václav Beníšek do Sboru dobrovolných hasičů v Horšovském Týně jako patnáctiletý dorostenec.
Hasičina mu přirostla k srdci tak, že se v osmnácti letech ihned
zapojil do výjezdové jednotky JPO II Horšovský Týn a v současné době působí již sedmým rokem jako hlavní strojník výjezdové
jednotky SDH Horšovský Týn. Za svou poctivou práci a důvěru
všech okolo získal služební byt v hasičské zbrojnici v Horšovském
Týně. Jak už to v životě bývá, zanedlouho si do bytu přivedl přítelkyni Petru, která se pak stala jeho ženou a také naší členkou.
Po harmonickém soužití, kdy se z jejich vztahu nejdříve narodila
dnes tříletá Anežka a roční Matýsek, se krátce po narození syna
u Petry projevila zákeřná nemoc, které i přes velké úsilí ve svých
40 letech podlehla.
V současné době zůstal Vašek s dětmi sám, musel samozřejmě
dočasně opustit zaměstnání a naplno se věnuje dětem.
Uvědomujeme si situaci, do které se rodina Vaška dostala a bereme jako naši povinnost pomoci bližnímu v nouzi. Protože jako správní hasiči
ctíme heslo, které je na všech hasičský
praporech „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, vyhlašujeme tuto sbírku a prosíme všechny, aby podle svých možností
přispěli Vaškovi, který to v následujících
letech nebude mít opravdu jednoduché.
Číslo transparentního účtu, na který mů-

pozvánky

Městské kulturní zařízení Horšovský Tý
T
Týn
n
Týn
a ZŠ a OŠ Horšovský Tý
T
n Vás zvou na

VÁNOČNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVU
PRACÍ ŽÁKŮ ŠKOL:
ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Dětský domov Horšovský Týn
Výchovný ústav a Děstský domov se školou Hostouň
Dětský domov Staňkov
Robinson Klenčí pod Čerchovem

13. - 16. prosince 2021
Po: 12:00 – 16:00, Út – Čt: 8:00 – 16:00
výstavní sál MKZ Horšovský Týn
Akce se uskuteční za dodržení aktuálních
protiepidemických opatření.
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žete posílat své dary: 301753452/0300. Pro urychlení Vaší platby
můžete použít přiložený QR kód.
Všem dárcům předem děkujeme.
SDH Horšovský Týn

prosinec 2021 1 číslo 12

pozvánky

Vánoční program v kostele sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně
11.12.2021 sobota Výstava betlémů s živým doprovodem vánočních koled
(16:00-17:00)
24.12.2021 - půlnoční mše ve 22:00
25.12.2021 - první svátek vánoční, mše svatá v 11:00
26.12.2021 - Vánoční zpívaní v 18:00, Pěvecké sdružení Jany Lengálové,
vstupné dobrovolné
Přejeme krásne Vánoce plné pohody, radosti, spokojenosti a zdraví.
Výstava betlémů
s živým doprovodem vánočních koled
I v této „covidové době“ se můžete přijít podívat na výstavu betlémů.
KDE: Kostel sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně
KDY: 11.12.2021 od 16:00-17:00
Pro děti jsme připravili stromeček, na který si mohou pověsit hvězdičku
se svým jménem.
Pořadatel: Farní charita a Římskokatolická farnost Horšovský Týn

www.horsovskytyn.cz
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KINO HORŠOVSKÝ TÝN
PROSINEC 2021
Prokopa Holého 128, tel.: 379 422 404. Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem představení.

Čt 2.
18:00
rodinný/
komedie
CZ

TADY HLÍDÁME MY

Pá 17. SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 3D

Rodinná komedie, v níž se coby vypravěč vrací jezevčík Hugo a
jeho kamarádka Kačka a také krásná šumavská příroda. Režie:
Juraj Šajmovič
Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Veronika Divišová, Pavel
Nový, Nela Boudová,...

20:00

akční/sci-ﬁ/
dobrodružství
USA

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

So 4.

RESIDEN EVIL: RACOON CITY

20:00

Adaptace prvních dvou herních dílů „Resident Evil“
a „Resident Evil 2“.
Režie: Johannes Roberts,
Hrají: Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Kaya Scodelario...

akční/horor/
sci-ﬁ
USA, Německo

Čt 9.
18:00
drama/krimi
USA

komedie
CZ

rodinný/
komedie
CZ

Film inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského
módního domu.
Režie:Ridley Scott, Hrají: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino,
Salma Hayek, Jared Leto…

TIP

titulky / přístupný / 164 minut / 140,- Kč

animovaný/
komedie
USA

10:00
komedie
CZ

18:00

14:00

PRO DĚTI

české znění / přístupný / 109 minut / 120,- Kč

Neo žije poklidný život jako Thomas A. Anderson v San
Franciscu. Potkává každý den Trinity, ale navzájem se
nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne
červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu...
Režie: Lana Wachovski, Hrají: Keanu Reeves...

titulky / přístupný / 148 minut / 130,- Kč

animovaný/
komedie
USA

TIP

POHÁDKA NA ŠTĚDRÝ DEN

Parta ze Zpívej se snaží proniknout do vyšších pater šoubyznysu.
Aby to dokázala, musí získat na svou stranu legendu, která se
zařekla, že už nikdy nevystoupí.
Hrají: Garth Jennings, Christophe Lourdelet
české znění / přístupný / 110 minut / 130,- Kč

PRO DĚTI

Čt 30. MATRIX RESURRECTIONS

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

Komedie o tom, že vaše tajemství vás nakonec vždycky
dostihnou, a ten, kdo žije s nevěrou, musí počítat s následky.
Režie: Petr Kolečko, Hrají: Jiří Bartoška, Ivana Chýlková,
Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer.

18:00
akční/sci-ﬁ
USA

české znění / přístupný od 12 let / 99 minut / 60,- Kč

TIP

Neo žije poklidný život jako Thomas A. Anderson v San
Franciscu. Potkává každý den Trinity, ale navzájem se
nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne
červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu...
Režie: Lana Wachovski, Hrají: Keanu Reeves...

titulky / přístupný / 148 minut / 130,- Kč

TIP

Ne 2. 1. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:
18:00

Vůbec poprvé ve ﬁlmové historii je odhalena totožnost SpiderMana... Režie: Jon Watts,
Hrají: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon...
české znění / přístupný / 149 minut / 150,- Kč

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme
a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou
situační komikou. Režie: Marta Ferencová, Hrají: Richard
Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta
Maximová, Anna Polívková...

Pá 24. ZPÍVEJ 2

Čt 16. SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 3D
akční/sci-ﬁ/
dobrodružství
USA

komedie
CZ

akční/sci-ﬁ
USA

Nová disneyovka nás zavede do magického městečka, kde žije
mimo jiné rodinka, která má zvláštní schopnosti.
Režie: Jared Bush, Byron Howard...

české znění / přístupný / 110 minut / 130,- Kč

18:00

18:00

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

Čt 16. ZBOŽŇOVANÝ

TIP

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

Čt 23. MATRIX RESURRECTIONS

Rodinná komedie, v níž se coby vypravěč vrací jezevčík Hugo a
jeho kamarádka Kačka a také krásná šumavská příroda. Režie:
Juraj Šajmovič
Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Veronika Divišová, Pavel
Nový, Nela Boudová,...

Ne 12. ENCANTO
15:00

EM

R
Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských
přátel, kteří
TO
BU
se sejdou v pražském bytě, aby oslavili
TR I příchod Nového roku.
DIS
O
Režie: Zuzana Marianková,
Hrají:
Táňa
Pauhofová,
Klára
Issová,
ŠEN
Martin Hofmann, Tomáš
Z RUMěcháček, Tomáš Maštalír...

Ne 19. PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

KLAN GUCCI

Pá 10. TADY HLÍDÁME MY
20:00

TIP

české znění / přístupný / 149 minut / 150,- Kč

So 18. ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
20:00

titulky / přístupný / 107 minut / 130,- Kč

Vůbec poprvé ve ﬁlmové historii je odhalena totožnost SpiderMana... Režie: Jon Watts,
Hrají: Tom Holland, zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon...

romantický/
komedie
SK

DOBRO DOŠLI

Příběh je volným pokračováním úspěšného ﬁlmu Šťastný
nový rok. Režie: Jakub Kroner, Hrají: Emília Vašáryová, Táňa
Pauhofová, Antónia Lišková, Gabriela Marcinková...
české znění / přístupný / 93 minut / 130,- Kč

Online prodej vstupenek
na www.kinohorsovskytyn.cz

PŘEHLED AKCÍ – PROSINEC 2021
3. 12.

POHÁDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
"O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH

24. 12.

Účinkuje CZIDIVADLO Praha. Od 16:00 hodin
kinosál Horšovský Týn

4. 12.

ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
KokoAteliér H. Týn

6. 12.

Vánoční speciál. Od 19:00 hodin.
kinosál Horšovský Týn

11. 12.

9:30 – 12:00 hodin. Přihlášky: mamyart@seznam.cz

Beatles ve fraku aneb filharmonici hrají nejslavnější melodie skupiny
Beatles. Účinkuje: Smyčcový kvartet Yolo. Od 17:00 hodin.
kinosál Horšovský Týn

Žesťový soubor města Plzně vystoupí postupně na čtyřech veřejných místech
v Horšovském Týně. Od 16:00 hodin.
Horšovský Týn

13. 12. –
16. 12.

pořádá MKZ Horšovský Týn

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Prodejní výstava prací žáků škol.
pořádá MKZ Horšovský Týn
ve spolupráci se ZŠ a OŠ H. Týn

MKZ Horšovský Týn

VÁNOČNÍ KONCERT
18. 12.

O
EN
účinkuje: Folklórní soubor Klíček, Pěvecký sbor
Orchestr
ŠCvrčkové,
ZRU
Melodyšejkr, sólisté. Od 17:00 hodin.

Horšovský Týn

19. 12.

pořádá MKZ Horšovský Týn

VÁNOČNÍ JARMARK A ŽIVÝ BETLÉM
ŠE
Od 17:00 hodin Živý betlém na nádvoří zámku.
ZRU

náměstí a nádvoří zámku Horšovský Týn

19. 12.

NO

pořádá MKZ Horšovský Týn

JEŽÍŠEK PRO CHLUPATÝ KOŽÍŠEK
vánoční akce pro opuštěné pejsky.
13:00 – 16:00 hodin
Útulek pro psy Horšovský Týn

22:00 hodin

MŠE SVATÁ
11:00 hodin
kostel sv. Petra a Pavla v H. Týně

26. 12.

pořádá Farnost Horšovský Týn

pořádá Farnost Horšovský Týn

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
účinkuje Pěvecké sdružení JL
18:00 hodin
kostel sv. Petra a Pavla v H. Týně

pořádá Farnost Horšovský Týn

pořádá MKZ Horšovský Týn

KONCERT POD OKNY
12. 12.

25. 12.

pořádá Státní hrad
a zámek Horšovský Týn

PŮLNOČNÍ MŠE
kostel sv. Petra a Pavla v H. Týně

pořádá Tvořivé dílny MAMY, z. s. H. Týn

CHRISTMAS BEATLES NIGHT
11. 12.

24. 12.

pořádá MKZ Horšovský Týn

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
kostel Všech svatých v Horšově

pořádá MKZ Horšovský Týn

ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
KokoAteliér Horšovský Týn.

24. 12.

pořádá Tvořivé dílny MAMY, z. s. H. Týn

TRAVESTI SHOW SCREAMERS

14:00 hodin.
kinosál Horšovský Týn

pořádá MKZ Horšovský Týn

9:30 – 12:00 hodin. Přihlášky: mamyart@seznam.cz

POHÁDKA NA ŠTĚDRÝ DEN
ZPÍVEJ 2

pořádá Tlapky v naději, z. s. H. Týn

PRODEJ RYB A STROMKŮ
náměstí Republiky Horšovský Týn
19. prosince 2021
9:00 – 12:00 hodin
prodej vánočních stromků
22. prosince 2021
9:00 – 12:00 hodin
prodej ryb od spol. s r.o. Domažlické městské lesy
v nabídce ryby: kapr a amur

Od 7. 1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2022

pořádá Farní charita ve spolupráci s Komunitním centrem Horšovský Týn

Předprodej vstupenek a bližší informace v Regionálním informačním
centru Horšovský Týn, 5. května 50, e-mail: info@mkzht.cz,
www.mkzht.cz nebo online prodej na www.kinohorsovskytyn.cz

z uplynulých akcí

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

PADESÁT LET OCHOTNICKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU
Poslední říjnový víkend byl ve znamení oslav padesátého výročí založení ochotnického divadelního souboru v Horšovském Týně.  Vlastně padesátého prvního,
neboť  soubor vznikl už v  roce 1970, ale dlouho připravované oslavy se nemohly vloni kvůli proticovidovým vládním opatřením uskutečnit. Letos to ochotníci naštěstí taktak stihli a mohlo se slavit, jak náleží.
A nebyli by to divadelní ochotníci, aby neoslavovali
po svém, jak jinak než divadlem.
Divadelní maratón konaný ve dnech 29. - 31. října
představil divákům soubor opět v plné síle a ve skvělé formě. Jakýmsi předkrmem bylo 7. října autorské
představení Vladimíra Zajíce Maryško naše. Páteční
večerní obnovená premiéra hry Neběhej s nůžkama
v ruce představila divákům současné směřování souboru. Ti, kteří viděli původní premiéru před dvěma
lety, se mohli přesvědčit, jak za tu dobu inscenace
dozrála. Výborný výkon všech herců ocenili přítomní
diváci dlouhotrvajícím potleskem.
Vyvrcholení přišlo v sobotu odpoledne, kdy pod názvem Divadelní zpětohledy 1970-2020 byla na programu přehlídka scén z nejúspěšnějších inscenací
a monology a dialogy oceněné na národních přehlídkách. Na scéně defilovali bývalí i současní členové
a členky souboru za ovací nadšeného publika. Působivým momentem bylo připomenutí památky dlouholetého principála souboru pana Václava Kuneše, od
jehož odchodu na nebeská divadelní prkna uplynuly
právě v těchto dnech tři roky. Všichni na něj s láskou
a úctou vzpomínáme.
Slavnostního večera v sále městského kulturního zařízení se zúčastnili téměř všichni bývalí i současní

členové souboru. Ti, kteří stáli na jeho samém počátku nebo svou dlouholetou
činností vytvářeli tvář souboru, převzali ocenění Svazu českých divadelních
ochotníků. Horšovskotýnské ochotníky také pozdravili zástupci sousedních
a spřátelených divadelních souborů a ředitelka městského kulturního zařízení
paní Leona Císlerová. Vedoucí souboru paní Hana Žáková obdržela z rukou
starosty města Ing. Josefa Holečka finanční dar města jako ocenění přínosu
divadelního souboru pro rozvoj kulturního života ve městě a výbornou reprezentaci města. Pak už se jenom povídalo, vyprávělo a vzpomínalo.
Aby ani děti nebyly ochuzeny o zážitky z divadelního představení, byly pro ně
v neděli odpoledne inscenovány Pohádečky v podání hostujícího divadelního
souboru Histrio.
Doprovodnými akcemi oslav bylo vydání publikace s celou historií souboru
a výstava fotografií a plakátů z většiny představení, které soubor za svou padesátiletou historii nastudoval. Výstava pod názvem Začalo to Popelkou byla
instalována ve výstavním sále městského kulturního zařízení.
Co popřát oslavencům? Hlavně aby již skončila tato podivná doba, která nepřeje kultuře a společenskému životu, aby zase mohly hrát před plným sálem,
jak tomu bylo vždy v našem městě tradicí. A co popřát nám, jejich divákům?
Aby nám svým zápalem a uměním ještě dlouho a dlouho přinášeli zábavu,
radost a spoustu krásných zážitků z dobrého divadla.
  

„Kdo v srdci žije, neumírá.“
František Hrubín

Dne 31. října 2021 uplynuly tři roky, kdy nás
opustil pan Václav Kuneš z Horšovského Týna,
významná osobnost
společenského
a kulturního života
v našem regionu.
Stále vzpomíná bratr
František
s dcerami
Foto Michaela "Mýša" Janovcová
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KLUBOVÉ VEČERY
Městské kulturní zařízení přivítalo v říjnu ve
svém klubovém sále hned několik osobností jazzového světa.
Prvním setkáním byla 9. října One man show
Rudyho Linky, který ve svém pořadu osobitým
humorem strhl posluchače vyprávěním o svém
soukromí i profesním životě. Rudy Linka se narodil v Praze. V svých pěti letech začal hrát na
housle, o devět let později na kytaru. V devatenácti letech absolvoval klasickou kytaru na
Pražské konzervatoři. V roce 1980 emigroval do
Švédska, kde pokračoval ve studiu na Stockholm
Music Institute. Ve Švédsku se potkal s americkým baskytaristou Redem Mitchellem, se kterým
začal spolupracovat. Linka pokračoval studiem na
Berklee College of Music v Bostonu, poté také na

The New School v New Yorku, kam se v roce 1986 přestěhoval. Hudebníka ovlivnili tři
legendární kytaristé: Jim Hall, John Abercrombie a John Scofield. Po letech studií si Rudy
Linka našel vlastní cestu a způsob, specifický právě pro něj, jeho tvorbu a způsob sebevyjádření.
Svůj talent uplatňuje nejen v oblasti hudby, ale i při organizaci svého hudebního festivalu
Bohemia JazzFest či moderování autorských televizních i rozhlasových pořadů.
Další hudební osobnosti přijely zahrát do Horšovského Týna 19. října. Supertrio tvořili
varhaník Brian Charette, saxofonista Ondřej Štveráček a bubeník Dano Šoltis. Jejich
strhující vystoupení nadchlo nejen příznivce jazzu, ale i dalších žánrů. Americký varhaník
Brian Charette působí střídavě na newyorské scéně s občasnými výlety do Evropy. V současné době patří mezi absolutní světovou elitu hráčů na Hammond organ a koncertuje po
celých Spojených státech. Získal také mnoho prestižních cen. Brian Charette má za sebou
spolupráci s takovými hudebníky, jako jsou Paul Simon, Joni Mitchell, Chaka Khan, Cyndi Lauper, Chris Carroll, George Coleman a hostoval na mnoha studiových nahrávkách
světových umělců.  
Talentovaný saxofonista Ondřej Štveráček patří už celé desetiletí k nejvýraznějším postavám nastupující jazzové generace v Česku. Je kmenovým hráčem orchestru Gustava
Broma, pravidelně spolupracuje s Radovanem Tariškou, Ryanem Carniauxem a dalšími
výraznými hráči pohybujícími se ve středoevropském regionu i mimo něj.
Košický rodák Daniel Šoltis vtrhnul na pražskou scénu s razancí uragánu v roce 1999 a od
té doby se stal stálicí českého jazzového dění. Dnes působí mj. i s reformovanou sestavou Minus123 minut. Především je však členem jazzové formace Vertigo.
Příležitostně je poctěn aktivní spoluprací s Yvonne Sanchez, Janou Kirschner, Clarinet
Factory, NajPonkem, Liborem Šmoldasem, Jiří Šimkem, Romanem Pokorným a mnoha
dalšími.
Další hudební lahůdkou, na kterou se můžeme těšit, bude koncert Shanny Waterstown Band
28. února v kinosále Horšovský Týn.
Shanna Waterstown z USA,   Rythm & Blues zpěvačka, je skutečná "Blues Woman"
s úžasným hlasem, představující bluesovou, jazzovou a soulovou hudbu na nejvyšší úrovni!
Leona Císlerová

Přesunuté turné skupiny
Vargas Blues Band je bohužel
definitivně zrušeno.
Zakoupené vstupenky můžete
vrátit v Informačním centru
Horšovský Týn, 5. května 50.
www.horsovskytyn.cz
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NÁVŠTĚVA PODRÁŽNICKÉ OBORY
Odpolední vycházka do podrážnické obory v neděli 24. října byla
další doprovodnou akcí výstavy o životě Karla Jana Trauttmansdorffa. Trauttmansdorffové po svém příchodu do Horšovského
Týna získali vedle zámku a panství do svého vlastnictví také dvě
obory, založené na přelomu 16. a 17. století Vilémem z Lobkovic,
a to oboru v Horšově a oboru v Podražnici. Druhá z nich se stala
cílem několika desítek návštěvníků.
Podrážnická obora o rozloze 184 hektarů byla určena pro chov
vysoké zvěře. V době knížete Karla Jana se v ní chovalo kolem
sta kusů daňčí zvěře a zhruba třicetileté stádečko muflonů, jejichž
chov kníže Karel Jan založil, když je nechal přivézt z Korsiky.
Kníže zval do obory vzácné lovecké hosty. Lovili zde mimo jiné
arcivévoda Ferdinad d'Este, portugalský princ Miquel de Braganza
nebo arcivévodkyně Isabella s dcerami. Dnes se v oboře chovají
jeleni sika a stádečka divočáků.
Účastníky vycházky přivítal u brány do obory Ing. Stanislav Fiala, zástupce společnosti, která má oboru v nájmu od Lesů České
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republiky, a seznámil je se současným hospodařením v oboře. Poté se návštěvníci rozdělili do dvou skupin a vydali se za
zvěří. Díky krásnému počasí a výborné viditelnosti měly obě
skupiny štěstí a mohly z bezprostřední blízkosti pozorovat stádečka divočáků i majestátní jeleny přímo v období říje. Návrat
dubovými alejemi zalitými odpoledním říjnovým sluncem byl
ve znamení sdělování zážitků z krásné podzimní přírody. Ten,
kdo se nedělní vycházky zúčastnil, určitě nelitoval.
Luděk Thomayer

Foto z výstavy Karel Jan Trauttmansdorff.
Život a doba na https://horstyn.rajce.idnes.cz/

MOŠTOVÁNÍ SKONČILO
V letošním roce jsme po dvouleté přestávce opět nabídli zájemcům
moštování ovoce. Především jablek, ale i hrušek. Zmoštovali jsme
v sedmi sobotách 9 960 kg ovoce. / V roce 2018 to bylo 26 731 kg. /
Na moštárně byl ruch, přátelská atmosféra i radost ze setkání. Obsluha moštárny není lehká, vyžaduje námahu při příjmu ovoce, při
drcení i lisování a v konci naplňování nádob na mošt. Děkuji tedy
všem, kteří moštování zajišťovali.
Zahrádkáři také zajišťují pro své členy sadbové brambory, zahradní
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hnojivo a pro veřejnost návštěvy zahrádkářských výstav i přednášky odborníků. Na schůzích pak probírají mnohé zkušenosti
z práce na zahradě.
V Horšovském Týně je mnoho výborných zahrádkářů, kteří nejsou členy Českého zahrádkářského svazu. Je to škoda. Přijďte
mezi nás, podělte se o své zkušenosti.
Předseda ZO Českého zahrádkářského svazu Horšovský Týn
Alexandr Kubáček

DÁMSKÝ KLUB
Po celý rok 2021 /pokud to hygienická opatření dovolovala/ jsme
se v Komunitním centru scházely, abychom společně vytvářely
drobné předměty /podsedáky, chňapky, polštářky, ponožky,čelenky, čepice, rukavice, šály…/ a trochu probraly, co je kde nového, co
se událo /prostě podrbaly/.
Vyrábíme z materiálu, který jste nám darovali /vlna, jehlice, háčky,
látky…/ Na našem Zahradním jarmarku jste mnozí naše výrobky
viděli. A nyní nás čeká Vánoční jarmark 19.12.2021. Nabídneme
vám svařák, drobný dárek a milé slovo.
26.10.2021 jsme společnými silami zasadily jabloňku GALA. Už
se těšíme na štrůdl, který z jejích plodů upečeme. Jelikož jsme
trpělivé, jistě se dočkáme.
Kdo má v úterý odpoledne volno, přijďte se do Komunitního centra přesvědčit, jak jsme šikovné.
Děkujeme Pepovi Hlaváčovi, který nám opravil šicí stroj a všem,
kteří nás podporují /materiálem, financemi, pochvalou../
Dovolte, abychom vám všem popřáli krásný závěr roku, příjemné
svátky a hodně zdraví do roku 2022.
Dámský GALA klub

prosinec 2021 1 číslo 12

DAKARSKÉ ZLATO 2020
VÍTĚZSTVÍ ODVAHY A SRDCE
Jaromír Jíra z Horšovského Týna patří mezi generaci, která sledovala výkony českých Liazů a Tatrovek v poušti západní Afriky a s nadšením hltala každý československý úspěch. Sám se zúčastnil v roce
2020 právě tohoto náročného závodu Rallye Paříž Dakar – Intercontinental Rally na čtyřkolce, ve kterém zvítězil, ale pojďme se ještě
vrátit o několik let zpět, kdy Jaromír vůbec netušil, co ho čeká, a co
mu připravil osud.
V roce 2011 onemocněl rakovinou, ale měl štěstí na lékaře, který mu
pomohl nesmířit se s osudem a žít dál plnohodnotný život.
Jak na toto období vzpomínáš teď zpětně?
Bylo mi 53 let, když jsem onemocněl, ale dostal jsem se k lékaři, který svoji práci dělá s citlivým a profesionálním přístupem. Díky tomu
jsem rychle přešel z fáze strachu, sebelítosti i beznaděje do dalšího
života plného odhodlání žít a bojovat. Všechny nepříjemnosti léčby
vzít jako nutné zlo, které nakonec pomine a ve svém konečném důsledku mě vrátí zpět k činnostem, které jsem dělal jako zdravý.
Pokud vím, už dávno jsi se zajímal o motorky a jízda na čtyřkolce patří k Tvým vášním. Takže Tvůj nápad účastnit se tak
náročného závodu byla skutečně životní výzva.
Přesně tak, můj boj s nemocí mě nakonec dovedl i k plánům, na které
jsem dříve ani nepomyslel, i když jsem měl dlouholeté zkušenosti
s motorkou i čtyřkolkou. Po náročné léčbě jsem si naplánoval účast
na rallye Paříž Dakar, která pod názvem Intercontinental Rally ko-

zajímavosti
tým nadšeně souhlasil.
Zažil jsi v rámci tohoto fyzicky i psychicky náročného závodu
i nějakou kritickou situaci?
Ve čtvrté, extrémně horké etapě, přišel nejdramatičtější okamžik,
kde šlo o vteřiny, o stroj i o život. Požár. Nemilosrdné plameny zachvátily zadní část stroje. V tu chvíli mi problesklo hlavou
Tak tady jsem skončil já i čtyřkolka. Z kanystru, který se zřejmě
poškodil, vytekl benzín a od výfuků chytil a zapálil celou zadní
část čtyřkolky. Samotný desetilitrový kanystr i dva další pětilitrové,
dříve než explodovaly, odpadly ze stroje, a tak jsem se až na ohořelý Camel Back vyhnul větší újmě. Čtyřkolka na tom byla hůře. Po
zastavení hořela celá zadní část vysokými plameny. Vedle hasicího
přístroje jsem použil doslova vše, co bylo po ruce. Náhradní láhev
vody, pití z ohořelého Camel Backu i zbytek Royal Coly z malé příruční láhve. Čtyřkolku se tak na poslední chvíli podařilo zachránit.
Mechanik na stroji pracoval neúnavně celou noc.
Přes tuto i další nástrahy například zapadnutí ve zrádném písku či výpadky GPS tu byl vysněný cíl a Růžové jezero.
Dojezd k legendárnímu Růžovému jezeru v Dakaru byl odměnou za
dřinu a nervy celé cesty. Projel jsem cílem pozadu – když RAK, tak
jako RAK. Z radosti jsem se vykoupal v Atlantickém oceánu v plné
polní včetně přilby.
Jaromír Jíra jel pro správnou věc. Pro všechny, které dostihla zákeřná nemoc. Pro všechny, kteří váhají, zda uskutečnit své sny. Zapsal
se do dějin motosportu jednou pro vždy. Za jeho odvahu a odhodlání mu patří veliký obdiv.
Gratulujeme k úspěchu a přejeme mnoho dalších splněných snů.
Leona Císlerová

píruje od roku 2011 trasu, krásu i ducha původního závodu Paříž Dakar. Chtěl jsem si splnit svůj sen, přiblížit se svým vzorům, jménům
jako Karel Loprais, Josef Kalina nebo Jiří Moskal.
Můžeš nastínit čtenářům, jak takový závod vypadá?
Tento dobrodružný šest tisíc kilometrů dlouhý závod začíná ceremoniálním startem v překrásné Paříži, aby brzy pokračovaly zasněženými vrcholky pohoří Atlas v severoafrickém Maroku. Ty se náhle
změní na tu pravou, horkou pouštní stezku odnikud nikam v Mauretánii, aby končily až na plážích divokého Senegalu. Těch šest tisíc
dakarských kilometrů kopíruje to nejhezčí z původních tratí známé
rally a zapomeňte na to, že by pro vás v poušti přiletěl vrtulník. Ne,
tento nízkonákladový závod je jen pro silné nátury, jak v minulosti
dokázal dakarista Dušan Randýsek, moderátor rádia Impuls Vlasta
Korec nebo populární čtyřkolkářka Olga Roučková.
Support od teamu Wings zajišťoval logistik Petr Polanecký a mechanik Tomáš Hanc. Právě Petr měl ten originální nápad obrátit mého
RAKA na obratníku RAKA a poslat ho nenávratně do pouště, celý

www.horsovskytyn.cz
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názory, ohlasy
NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ REFERENDA PODÁN
Poslední dobou rezonuje naším městem otázka výstavby letního koupaliště v povodňové zóně u zahrádkářské kolonie. Cena za tuto pouze 400 m2 velkou nádrž startovala před více než dvěma roky na cca
50 milionech korun a v době psaní tohoto článku probíhá výběr dodavatele stavby s uváděnou předpokládanou cenou 109 mil. Kč vč. DPH.
Musíme však ještě připočítat úroky z bankovního úvěru a rázem jsme
někde okolo 120 milionů Kč.
Již před rokem jsem na jednání zastupitelstva města vyzýval starostu
Holečka, že na potřebu a realizaci takto drahé investice by bylo vhodné
se zeptat občanů našeho města. Tento návrh jsem na dalším jednání
opakoval. Vždy jsme slyšeli zamítavou odpověď a v měsíci květnu letošního roku došlo ke schválení úvěru 80 mil. Kč na koupaliště. Stále
vzrůstající pořizovací cena koupaliště, jeho vysoké provozní náklady
s nutností několikamilionové roční dotace pouze sezonního provozu,
stagnace nebo dokonce pokles příjmů města a další důvody nás vedly
k přesvědčení, že realizace tohoto záměru by byla pro naše město ekonomickým propadákem, který na velmi dlouho odsune realizaci potřebnějších staveb. Zahájili jsme proto sběr potřebného počtu podpisů

čtenáři nám píší
HRAD A ZÁMEK V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
V BOHEMINIUM PARKU
Park Boheminium v Mariánských Lázních je čtvrtý největší park miniatur v Evropě. Ten je unikátní nejen svým jedinečným zasazením do přírody, ale i širokou nabídkou do detailu propracovaných modelů českých
památek v měřítku 1:25. Není tak divu, že si ho ročně prohlédne přes
130.000 návštěvníků. V současnosti zde najdete 75 dokonalých miniatur významných stavebních a technických památek z celé České republiky, jako např. Karlštejn, Loket, Bečov, Přimda, Lednice, Ještěd  a další
.  Rozpracováno je  dalších šest objektů. Hrad a zámek Horšovský Týn
by mezi těmito významnými miniaturami určitě neměl chybět. Přínosem
pro zámek a město by bylo to, že celoročně otevřený Boheminium park
navštíví tisíce návštěvníků, kteří si prohlédnou miniatury a chtějí vidět
originál . Proto jsem se setkal s majitelem parku, abych zjistit, jaké jsou
možnosti a podmínky umístit miniaturu  zámku  právě do tohoto parku.
Sdělil mi spoustu  informací, které bych rád předal vedení našeho města
a Národního památkového ústavu, a ty rozhodly o realizaci tohoto projektu.
Autor: Čedík Jaroslav
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občanů města pro vypsání referenda o této otázce a zároveň
jsem vyzval starostu, aby zvážil podpis úvěrové smlouvy.
Musím říci, že veliká většina oslovených občanů viděla celou záležitost prakticky stejně a bez většího váhání akci podpořila svým podpisem. V listopadu jsme nasbírali zákonem
stanovený počet podpisů a v druhé polovině měsíce byl přípravným výborem podán na městský úřad návrh na konání
místního referenda o výstavbě koupaliště.
Děkujeme tímto všem, kteří nám s přípravou referenda pomohli, samozřejmě pak děkujeme těm, kteří nás podpořili
svojí účastí a podpisem. Bylo opravdu velmi potěšující zjistit, že je spousta lidí, kterým na zdravé budoucnosti a prosperitě našeho města záleží. Doufáme, že nebude mít nikdo
problémy spojené s tím, že svobodně vyjádřil svůj názor.   
Přejeme všem občanům Horšovského Týna krásné prožití
adventu a veselé a štědré svátky vánoční a šťastnou ruku při
referendu, které rozhodne o budoucnosti našeho krásného
města.
Za přípravný výbor: Václav Mothejzík
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MAP II
Místní akční plán rozvoje vzdělávání organizoval kroužek pro
děti a vytvořil metodické pomůcky do škol
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) má před
sebou posledních několik měsíců, ale stále nabízí možnost zapojit se do seminářů a přednášek nejen pedagogům, ale i rodičům
a ostatní veřejnosti zajímající se o vzdělávání. „Jedním z nejžádanějších byl v říjnu workshop pro mateřské školky, jak prací se
dřevem podpořit dětskou jemnou motoriku. Pro velký zájem jsme
dokonce museli přidávat další termín,“ zmiňuje hlavní manažerka
projektu Ing. Eliška Heidlerová.
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Domino se začátkem školního roku uskutečnil kroužek „Pokusníček“ pro děti na prvním
stupni ZŠ pod vedením Mgr. Gabriely Milsimerové. Děti v sobě
probudily zvídavost a prostřednictvím pokusů poznávaly základy
fyziky a chemie.
Kromě toho pracovní skupiny dokončily první metodické listy
zaměřené na hrady, zámky, tvrze a židovské památky na našem
území, které pomohou učitelům začlenit do výuky regionální
témata. Využít je mohou i rodiče, kteří ve svých dětech chtějí
vzbudit vztah k místu, kde žijí, či prostě jen naplánovat výlet po
okolí. Zájemci je v nejbližší době najdou na stránkách projektu

VODÁCI STÁLE TRÉNUJÍ

MAP II
www.map.masceskyles.cz. Na webových stránkách je ke stažení
i „Přehled specializovaných organizací a služeb určený pro potřeby školství“, na které se mohou pedagogové v případě potřeby
obracet či je doporučovat rodičům. Obsahuje kontakty na knihovny, volnočasové organizace, služby pro děti zdravotně postižené,
rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, ale také organizace zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků i lidí z řad
veřejnosti. Členové pracovních skupin také zpracovávali Akční
plán shrnující hlavní aktivity, kterými se budou místní školy zabývat v období od ledna 2022 do června 2023. Ten máte aktuálně
příležitost připomínkovat i Vy. Najdete jej na zmíněných webových stránkách a návrhy na úpravy můžete sdělit do 19. 11. 2021
emailem na map.masceskyles@email.cz.
Za spolupráci děkuje realizační tým MAP II

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje
je 10. 12. 2021. Příspěvky zasílejte na email
zpravodaj@mkzht.cz.

ze sportu

V listopadu nás na vodě už často nezahlédnete. To ale neznamená, že jsme přerušili naši činnost. Část oddílu odjela za teplem
do Francie a zbytek také nezahálí. Začali jsme jezdit do bazénu
v Sušici, kde máme k dispozici protiproud i s brankami. Je to
dobrá průprava pro nejnovější členy vodáckého oddílu. Mohou se
zde naučit řádně náklony lodí a poznat, co dělá proud, když se do
něj najede. Od druhé půle měsíce bychom mohli využívat i bazén
v Domažlicích. Po dlouhé pauze zde můžeme zase potrénovat, a to
zejména eskymácké obraty, které jsou důležité k obratu převrácené lodě zpět do správné polohy, aniž by musel závodník opustil
loď. Žertem uvádíme, že si umí zkontrolovat stav ryb pod lodí.
Mimo výše uvedené aktivity horšovskotýnští vodáci navštěvují
tělocvičnu, ve které se věnují zejména pohybovým cvičením a nácviku rychlosti a mrštnosti, hrám s míčem a dalším dovednostem.
Snažíme se, aby děti z vodáckého oddílu „7“ byly stále v pohybu a přes zimní období nám příliš nezlenivěly. Zimní aktivity jim
mnohdy pomohou zvládnout náročnou závodní sezonu.
To vše můžeme podnikat díky finanční podpoře města Horšovský
Týn a Plzeňského kraje, za což jsme vděčni a děkujeme.
Ahoj
Vodáci

ZPRÁVY Z FLORBALU
Starší žáci
Dne 31.10. jsme odehráli domácí zápasy přeboru starších žáků.
Bohužel se nemohl představit tým Klatov ze zdravotních důvodů,
přejeme jim hodně zdaru...
Proto po odehrání zápasů s plzeňským FBC a Toužimí jsme rozlosovali hráče do třech týmů a zahráli si proti nově vzniklým
týmům.  
První zápas s FBC začal několika přesnými zásahy z naší strany,
které vedle střelby z dálky doplňovala i kombinační hra. V poločase, kdy jsme hráče přehrávali, jsme vedli 9:3.  V druhé polovině
to vypadalo ale úplně jinak. Plzeň se vrátila do hry a chvílemi to
vypadalo, že kluci, doplněni o jednu slečnu, jsou s vedením spokojeni a ukázala se síla soupeře. Celkovým skóre 13:7 jsme sice
soupeře přehráli, ale druhá polovina nás trochu zklamala, hlavně
nasazením. Za první si zaslouží tým pochvalu a jedničku s hvěz-

dičkou. Na obou stranách byli k vidění zajímavé momenty i zásahy brankářů...
Toužim dorazila se třemi trojkami do pole. Toužimští ukázali
svoji šikovnost a ujali se vedení. Rychle jsme ale vyrovnali a poté
se ujali vedení. Opět bylo k vidění mnoho hezkých kombinací na
obou stranách zakončených střelou na branku. Na naší straně se
do kombinací zapojovali všichni a bylo vidět, že hráči o sobě na
hřišti ví a u hry přemýšlí. Toužimští měli řadu šikovných dětí,
i z jejich strany byly k vidění zajímavé momenty. První polovinu
jsme vyhráli 10:4 a celkově se skóre zastavilo na 16:8.
Během třetího zápasu FBC s týmem Toužimi nás hodně překvapil brankář plzeňských, a i přes nasazení Toužimi FBC přetlačila
výsledek ve svůj prospěch 14:9.
Přejeme soupeřům šťastnou cestu domů a těšíme se na další zápasy, tentokráte snad již v plném počtu....
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Mladší žáci

Dne7.11. palubovka haly v Domažlicích hostila turnaj druhého
koše mladších žáků. Za účasti domácího Go-Ga, Florbalu Tachov,
Plzeňských Goril a Interobalu Plzeň nás čekalo nedělní odpoledne
plné florbalu.
Zahájením byl zápas Go-Go Horšovský Týn s běhavým týmem
Tachova. V první polovině měl Tachov více ze hry. Náš brankář
se snažil a udržel čisté konto. A dle hesla nedáš – dostaneš jsme se
ujali vedení. Tachov po chvíli vyrovnal. Kluci opět zabrali a odskočili do vedení. Do poloviny se ale skóre opět vyrovnalo a na
přestávku se šlo za vyrovnaného stavu. Druhou polovinu zahájil
Tachov velkým tlakem na branku. V třetí minutě jsme byli po nedovoleném zákroku v oslabení. Přesilovku čtveřice v poli přestála,
bohužel těsně po skončení našeho trestu se soupeř ujal vedení. Na
obou stranách jsme viděli mnoho závarů před brankami, ale bez
úspěchu. Z jedné akce se nám povedlo vyrovnat, a potom dokonce
otočit skóre v náš prospěch. Soupeřův tlak se stupňoval a v jedenácté minutě soupeř vyrovnal. Do konce zápasu bylo vidět mnoho
snahy o změnu výsledku, ale ať chyby útočících nebo um brankářů to již nedovolil a výsledkem 4:4 bylo utkání ukončeno. Samozřejmě bychom si přáli výhru, ale musíme uznat, že vzhledem
k předvedené hře na obou stranách byla remíza spravedlivá.
Druhým soupeřem byl velmi nepříjemně a chvílemi i nebezpečně
hrající tým Interobalu. Na brankovišti měl zaparkované dvě hráčky a ty po celou dobu zápasu vyhazovaly míčky na naši polovinu i za cenu nebezpečích došvihů. Z první střely jsme skórovali
a prakticky po celý zápas nepustili soupeře před naši bránu. Takže
náš gólman neměl moc práce, a když už, tak vše vyřešil k naší
spokojenosti. Protože po prvním zápase nás museli opustit dva
klíčoví hráči, museli jsme přeskupit hráče v poli a nebyl ani čas si
odpočinout. Kolikrát bylo na hráčích vidět, že se jim do souboje
nechce a nebudou riskovat. Skóre 7:0 na konci bylo vypovídající
a pro pár šikovných kluků na straně soupeře možná až moc kruté.
Třetím zápasem byl florbalový boj s Gorilami Plzeň. Začátek
utkání ukázal, že to nebude snadné. I přes nasazení se nám nepodařilo si na delší dobu přilepit míček na florbalku. Soupeř naši
snahu vždy zhatil a nebezpečně zahrozil. Trenérský tým GoGa
motivoval pětku na hřišti. Soupeř chvílemi rozhodil naše postavení na hřišti, a dokonce i nastřelil tyčku. Po drtivém tlaku soupeře jsme překvapili a ujali se vedení. Skóre se naštěstí nezastavilo
a odskočili jsme na 2:0. Soupeř ale dokázal do poloviny snížit.
Druhou polovinu jsme zahájili tlakem, ale bez výsledku a bohužel
soupeř využil jednu ze šancí a srovnal. Během druhé půle bylo
vidět řadu pěkných akcí, kombinací i individuálních výkonů. Blížil se konec a našich sil ubývalo, pro sedmičlenný tým toho bylo
moc a remízu se bohužel nepovedlo ubránit. Soupeř se ujal vedení
2:3. Poté došlo ke sporné, ne úplně správně rozehnané standardní
situaci, po které soupeř odskočil na 2:4. I vlivem trenéra soupeře
a jeho fair play nebyl gól uznán a z naší strany to bylo oceněno
potleskem. Bohužel skóre 2:4 se stejně na konec na výsledkové
tabuli rozsvítilo a zůstalo do konce utkání.
Sestava: Dan D., Míša L. – Kačka V., Honzík L., Tom B. – Davča
Š., David C., Vojta T., Tomáš Ř. a bratři Robin a Viktor K. se pod
vedením Michala N. a Karla H. předvedli v dobrém světle a nechali na hřišti vše…

Starší žáci

Těsně před uzávěrkou Zpravodaje, 14.11.2021 vyrazila skupina
starších žáků pod vedením Karla a Michala na turnaj do Klatovské haly CMS. Potkali jsme se s domácím týmem Klatov, který nás potrápil a výsledek 6:6 na konci zápasu pro nás byl první
bodovou ztrátou v sezóně. Dalším soupeřem bylo plzeňské FBC,
které jsme porazili 18:3. Výsledek vypadá velmi jednoznačně, ale
je za ním skvělá práce celého týmu. Posledním soupeřem byl tým
Toužimi. Zápas s tímto soupeřem se změnil v přestřelku a celkové skóre 20:16 znamená gól v jedné z branek každý 30 sekund.
A dokonce se nám povedlo dát 2 branky za 3 sekundy… Na obou
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stranách si někteří hráči velmi vylepšili kanadské bodování.
Sestava: Dan D., Michal L. – Kačka V., David C., Petr M., Vojta
T., Honzík L., Viktor K., Tomáš Ř., Lukáš Ř., Luboš R.

Konec roku
Protože se opět přiblížil konec roku, chceme se i my připojit s přáním klidu, pohody, tepla domácího krbu, štěstí a zdraví. Do roku
2022 nám všem přejeme zdraví, úsměvy, žádné důvody k pláči
a smutku a možnost fungovat tak, jak si to někteří ještě pamatují…
A co nás ještě čeká? Pokud situace dovolí, uspořádáme těsně
před koncem roku klasicky neklasickou Florbalovou olympiádu.
Odehrajeme nějaké turnaje, samozřejmě budeme trénovat až do
poslední chvíle… A poprvé si také okusí zápasové tempo naši
benjamínci – přípravka se představí 19.12. ve Kdyni…
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Ve druhé polovině října a na
začátku listopadu sehráli naši
hráči další tři dvoukola soutěžT E N NIS
ních utkání v krajské soutěži
C
E
stolních tenistů. Velkým povzbuzením a motivací bylo posílení našeho mužstva, dnes již
„Tejňákem“ Radkem Šteffelem.
Ve všech zápasech jsou vždy
s Vaškem Mrázem nejlepšími
R
T
hráči a zaznamenávají nejvíce
ŠO
Ý
K
V
S
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 vítězství 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.

řádková inzerce:
Realitní kancelář –
Týnské nemovitosti s.r.o.

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

se sídlem Nádražní 342, Horšovský Týn,
nabízí služby spojené s prodejem či koupí nemovitostí.
Finanční poradenství zdarma.
Telefon: 736 202 120, 724 722 669

Food For You s.r.o.
Rozvoz jídel z Vašich oblíbených restaurací
- objednávky pomocí našeho e-shopu, přes sociální sítě, nebo telefonicky
- rozvoz jídel z Vašich oblíbených restaurací 10 - 22h
- v autech k zakoupení doplňkový sortiment
- možnost větších objednávek do firem i domácností
-profesionální a přátelský přístup

--

Informace a novinky najdete na:
www.food-for-you.cz
www.facebook.com/foodforyousro
www.instagram.com/foodforyousro
+420 727 864 035
foodforyouht@gmail.com

Máte restauraci? Pro spolupráci nás neváhejte kontaktovat!

www.horsovskytyn.cz

21

inzerce

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

SUPER
AKCE !
MĚŘENÍ ZRAKU
přímo na prodejnách

NAŠE POBOČKY:

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

ZDARMA

- platí pro vybrané typy multifokálních
čoček (při zakoupení obruby)
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Žena by ráda
našla slušného,
vysokého muže
ve věku 45 – 55 let
za účelem hezkého
a pevného vztahu.
balatanova@
seznam.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.horsovskytyn.cz
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VODA TOPENÍ



PF 2022

▪ VÝKUP A PRODEJ

Klidné prožití vánočních
svátků, mnoho zdraví, štěstí
a osobních i pracovních
úspěchů v roce 2022.

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

Hotel Gurmán, Nám. Republiky 2, 346 01 Horšovský Týn

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

KVsrot_inzerce_88x61mm_NOVA.indd 1
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PŘIJMEME
Brigádníky – na nepravidelnou výpomoc při balení zboží
Mzda – 100,- Kč/hod.
Sigloch Distribution k.s., Průmyslová 290, 346 01 Horšovský Týn, tel. kontakt: 373 738 812, info@sigloch.cz
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