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Čakan čekají další opravy.
„Letňák“ zahajuje provoz
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Oslavy osvobození

Fotografie z oficiálního programu na náměstí. U mikrofonu starosta města
Miroslav Mach a v pozadí sedící (zleva) J. Duncan, H. Geist a R. Gilbert.
Foto: (bub)
V úterý 5. května si Domažličtí připomněli 70. výročí osvobození. Město připravilo
bohatý kulturní program. Do metropole Chodska se přijel podívat i velvyslanec USA
v České republice Andrew H. Schapiro, jehož předci dokonce z Domažlic pochází. Dlouhou cestu z Ameriky absolvovali i tři veteráni. Celý program se nesl především v duchu
velkého poděkování a úcty právě k americkým osvoboditelům. Po pietních aktech byl
zahájen oficiální program na náměstí před radnicí.
„Loni jsem byl dojat, když přijeli veteráni v tom obdivuhodném věku, letos jsem dojat
dvojnásobně,“ řekl starosta Domažlic Miroslav Mach. Jeho slova mířila k trojici mužů,
kteří Domažlice před 70 lety skutečně osvobozovali a letos si oslavy opět nenechali ujít.
Herman Geist, James Duncan a Robert Gilbert, kterému je neuvěřitelných 100 let, berou
Domažlice jako svůj druhý domov.
„Je mi velkou ctí, že dnes můžu být s vámi v tomto krásném historickém městě. Je
třeba si uvědomit, že američtí vojáci sem před 70 lety nepřijeli zabírat nové území nebo
přírodní zdroje, ale přijeli bojovat za svobodu a nové hodnoty a principy,“ uvedl velvyslanec USA A. H. Schapiro, který také přijal pozvání domažlického starosty na letošní
Chodské slavnosti. „Nevím ještě, jaký mám přesný program, ale pokud to bude možné,
rád bych tento kraj, ze kterého pochází i sestřenice mé babičky, rád lépe poznal a ukázal
také své rodině,“ řekl Schapiro.
Pokračování na str. 3
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 22. 6. 2015
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 17. 6. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

O provozu kina Čakan, dalších opravách
a také otevření letního kina v Domažlicích
jsme si povídali s ředitelem MKS v Domažlicích Kamilem Jindřichem.
Jak hodnotíte digitalizaci kina Čakan?
Digitalizace a rekonstrukce hlediště
byla dokončena v roce 2013, slavnostní
otevření proběhlo 20. října 2013. Rozhodnutí digitalizovat naše kino nelitujeme,
návštěvnost nám díky aktuálnosti dramagurgie a premiérovým titulům vzrostla.
Pro malé srovnání - např. v listopadu 2011
navštívilo kino Čakan 865 diváků, ve stejném měsíci v roce 2014 jich bylo 1 340.
O jaké filmy je u diváků největší zájem?
Zejména o premiérové tituly, české
filmy a většinou jsou dobře navštěvována
filmová představení pro děti. Nejnavštěvovanějším filmem od ledna letošního roku
bylo Padesát odstínů šedi - 952 diváků.
Co dalšího nyní může kino nabízet?
Postupem času se chceme věnovat tzv.
alternativnímu programu, již jsme začali
uvádět přenosy a záznamy baletních představení, chystáme uvedení několika oper
a zvažujeme založení tradice filmových
klubů. Vše samozřejmě bude záležet na
zájmu veřejnosti.
Nyní v MKS probíhá výstavba dvou
výtahů a jedna z etap rekonstrukce prostor MKS, budou práce dále pokračovat
i v kině Čakan?
Ano, v letních měsících, kdy bude
využito odstávky provozu kina i našeho
velkého a malého sálu.
Provoz kina Čakan končí v polovině června, kdy se divákům otevře letní kino?
Program letního kina se v těchto dnech
dokončuje, začneme promítat 1. července
a program bude na našich webových stránkách zveřejněn v červnu. Místo tradičního
týdenního festivalu „Letňák“ jsme letos
zvolili jinou variantu - několik představení věnujeme dětskému publiku, aby si o
letních prázdninách mohlo vychutnat při
dětských titulech atmosféru tohoto venkovního areálu, všichni se tedy již nyní
můžou těšit na „Letňák dětem“.
Více čtěte na straně 2
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Rekonstrukce pivovaru pokračuje podle plánu Krátce z radnice:
I. etapa rekonstrukce domažlického pivovaru, který se
postupně mění v multifunkční centrum, pokračuje podle
plánu. Hotovo má být do konce června. Pracuje se na opravě
dvanáct metrů vysoké dominanty, zvané Hvozd. Městu se na
ni podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 15 milionů korun. Celkem se náklady
vyšplhají na 27 milionů korun. Hvozd, který nyní tvoří jednu
jedinou místnost, bude rozdělen do pěti pater. Vznikne v něm
galerie a návštěvníky zaujme prosklenou podlahou. Na domažlické radnici se v současné době vedou jednání o konečné podobě interiéru a samotném provozu galerie. „V jednání
je vzhled expozice jako takové. Část bude v přízemí a další
v ochozech. Chybět by neměla expozice věnovaná historii
města, a hlavně pivovarnictví. Ta bude následně přesunuta do samotného muzea pivovarnictví,
které vznikne v dalších opravených prostorech. Na vzniku konečné podoby spolupracujeme
mimo jiné také s Muzeem Chodska,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.
V dalších etapách rekonstrukce se počítá s výstavbou restaurace, výstavních prostor, chybět nebude ani sklářská pec nebo sál pro zhruba stovku lidí. Do nového multifunkčního centra by se měla přestěhovat také knihovna. V podkrovních prostorech je v plánu vybudovat
výstavní prostor věnovaný bitvě u Domažlic a husitství. Celkem je projekt rozdělen do čtyř
etap. Jednou z nejdůležitějších částí je obnovení pivovarnictví v Domažlicích. Minipivovar,
který v opraveném areálu vznikne, má vyprodukovat tři tisíce hektolitrů piva za rok. Pokud
se podaří získat finance na další stavební práce, mohl by se zlatavý mok v Domažlicích
vařit již v roce 2018. Celkové náklady na přestavbu pivovaru činí zhruba 80 milionů korun.
Opravený Hvozd by se měl veřejnosti otevřít během letních měsíců.
(bub)

Čakan čekají další opravy. „Letňák“ zahajuje provoz
V září by se mělo kino Čakan veřejnosti otevřít s novým komfortním vstupem. V příštím
roce se potom počítá s opravou toalet a vybudováním nové šatny. Poslední etapou bude
vytvoření nového zázemí pro loutkové divadlo. „Práce budou probíhat během letních odstávek. Nyní se ale v MKS pracuje i za provozu, firma se musí přizpůsobit,“ uvedl starosta
Domažlic Miroslav Mach, který podotkl, že kompletní uzavření „kulturáku“ není možné.
To potvrzuje i ředitel MKS v Domažlicích Kamil Jindřich. „I když je součinnost pořádání kulturních akcí se stále přítomnou prašností a hlukem někdy náročná, jsme si vědomi toho, že čím více se toho zvládne za
Provozní doba redakce DZ v budově
provozu, tím dříve se dočkáme kýžených
Tiskárny MKS, U Nemocnice 358, Donových prostor. Na tomto místě musím
mažlice je: ÚT a PÁ od 9 do 14 hodin.
proto také poděkovat našim návštěvníkům
za pochopení a toleranci a stejně tak i
zaměstnancům MKS, jejichž práce je v
těchto provizorních podmínkách mnohem
složitější,“ uvedl Jindřich.
(bub)

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 735 170 484,
e-mail: bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Kristýna Bublová. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR
E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

Ministr zemědělství
v Domažlicích
Začátkem května navštívil ministr zemědělství Marian Jurečka Plzeňský kraj.
Podívat se přijel také do Domažlic, kde se
sešel s vedením města, ředitelem Domažlických městských lesů a také zástupci
Lesů ČR. Hlavním tématem pracovní cesty
u nás byla diskuse nad tím, jak získat zbylé
části pozemků od státu v oploceném areálu na Čerchově a pod sjezdovkou Sádek.
Následně pan ministr odjel na besedu se
zemědělci do ZOD Mrákov a na prohlídku
tamního provozu. Fotografie z návštěvy na
www.domazlice.eu.
(bub)

l Město Domažlice finančně podpoří
některé kulturní akce pořádané MKS
v Domažlicích. Jde například o cyklus
varhanních koncertů (20 tis. Kč), Domažlická zastavení (16 tis. Kč), letní koncerty
- Hudba v alejích (30 tis. Kč), odhalení
kalichu na Baldově (60 tis. Kč), Celostátní
setkání přátel hudby (15 tis. Kč) nebo Česko-bavorský rockový most (60 tis. Kč).
l Město Domažlice uvolní ze svého
rozpočtu finance na rekonstrukci fasád tří
domů na domažlickém náměstí v loubí, a
to v rámci dotačního programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2015. Jde o měšťanské
domy č.p 133, 134 a 135.
l Radní řešili žádost pí. Podskalské
týkající se parkování v ulici Elišky Krásnohorské. Pí. Podskalské žádala zřídit na
chodníku před prodejnou částečné stání
na chodníku. Radní takové řešení zatím
nedoporučili. Pověřili ovšem dopravní komisi, aby situaci v této lokalitě projednala.
„Mohlo by na protilehlé straně ulice být
zavedeno například stání na časově omezenou dobu,“ uvedl místostarosta Domažlic
Stanislav Antoš.
l V Chrastavické ulici bude vybudováno nové veřejné osvětlení. Ze tří nabídek
vybrala Výběrová komise města nabídku
firmy Gabriel a Pangrác - 164 tisíc Kč bez
DPH.
l Plzeňský kraj poskytl městu Domažlice
dotaci ve výši 80 tisíc korun na opravu
podstavce na Baldově.
l Radní schválili veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se úpravy parkovacích
míst a prostoru před Základní uměleckou
školou Jindřicha Jindřicha v ulici Boženy
Němcové. Ve výběrovém řízení uspěla nabídka firmy Swietelsky České Budějovice,
která práce provede za 1 902 004 Kč (bez
DPH). Zastupitelé scvhálili rozpočtové
opatření.
l V areálu letního kina v Domažlicích
dojde k pokácení jednoho jehličnanu. Rada
města zároveň souhlasila s přípravou studie
revitalizace zeleně, v rámci které by došlo
ke kompletní parkové úpravě areálu.
l Zastupitelé na svém květnovém zasedání schválili rozpočtový výhled města
Domažlice na období 2015-2017.
l Zastupitelé schválili rozpočtové opatření v souvislosti s veřejnou zakázkou týkající se rozšíření parkoviště ul. Švabinského a
Mánesova. Práce provede společnost Lesní
stavby s. r. o. Ze současných šikmých stání
by měla být stání kolmá. Práce by měly být
hotové do Chodských slavností. Cena činí
1 638 347,81 Kč (včetně DPH).
(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu
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Kontejnery jsou pod dohledem

Všechny kontejnery na separovaný odpad na 50 sběrných místech v Domažlicích
jsou nově označeny speciálními samolepkami, které nechala vyrobit Městská policie
Domažlice v rámci prevence kriminality. Lidé jsou tak upozorněni na to, že místo je
monitorováno kamerovým systémem a ukládání odpadu mimo vyhrazené místo je
přestupkem. Hříšníkům hrozí pokuta až 50 tisíc korun. „Městská policie se tímto problémem aktivně zabývá a za posledních několik měsíců se situace výrazně zlepšila,“
uvedl za MP Domažlice zástupce velitele Radovan Plšek.
(bub)

Oslavy osvobození

Dokončení z titulní strany: Po oficialitách na domažlickém náměstí byla u domu č. p. 58
odhalena pamětní deska pplk. Matta Konopa. Muže s českými kořeny, který při osvobozování
Chodska v roce 1945 poznal, odkud pochází, a v Domažlicích se stal hrdinou. U slavnostního
odhalování nechyběli ani Konopovi vnuci Patrick a Jim Dewane a Konopova dcera Kay. Dotknutí se helmy M. Konopa vyobrazeného na pamětní desce prý nyní přináší štěstí.
V Muzeu Chodska byla v rámci Oslav osvobození otevřena také nová výstava představující snímky, které pořídili přímo američtí vojáci od bitvy v Ardenách po Plzeň. K vidění
jsou tam i fotografie pořízené domažlickým Josefem Tauberem. Expozici je možné navštívit do 2. července.
Vyvrcholením Oslav osvobození v Domažlicích bylo večerní promítání fotografií
přímo na domažlickou věž. Atmosféru dokreslil koncert skupiny Taxmeni. Kompletní
fotogalerie je k vidění na www.domazlice.eu a část stnímků také na straně 7.
(bub)

Změny časových poloh ranních vlaků

Od 14. 6. 2015 dochází ke změnám časových poloh ranních vlaků na trase Domažlice - Plzeň. Os 7450 ze Stodu vyjede již v 4.35 (vyjížděl v 4.39) a do Domažlic
přijede v 5.12 hodin. Os 7400 bude ze stanice Plzeň hlavní nádraží odjíždět v 5.06
(odjížděl v 5.06), do Domažlic bude přijíždět v 6.13 (přijížděl v 6.18 hodin). Os 7402
bude z Plzeň hl. n. odjíždět v 6.04 (odjížděl v 6.10), do Domažlic bude přijíždět v 7.14
(přijížděl v 7.24 hodin).
Os 7401 bude z Domažlic města odjíždět v 3.41 (odjížděl v 3.40), do Plzeň hl. n.
bude přijíždět v 4.58 (přijížděl v 5.00 hodin). Os 7403 bude z Domažlic města odjíždět
v 4.25 (odjížděl v 4.28), do Plzeň hl. n. přijede v 5.44 (přijížděl v
5.47 hodin). Os 7405 z Domažlic vyjede v 5.32 (odjížděl v 5.36),
do Plzeň hl. n. bude přijíždět v 6.42 (přijížděl v 6.47 hodin). Os
7407 z Domažlic bude odjíždět v 6.14 (odjížděl v 6.05), do stanice Plzeň hl. n. dorazí v 7.34 (přijížděl v 7.33 hodin).
Na trati 184 (Planá - Domažlice) vyjede Os 7233 ze stanice
Bělá nad Radbuzou v 5.15 hodin (tj. o deset minut později oproti
stávajícímu stavu). Z důvodu zachování přípojů bude uspíšen o
pět minut první ranní spoj na lince 400230 (Domažlice - Tlumačov - Mrákov - Domažlice). Více na www.poved.cz nebo také na
https://www.facebook.com/dopravaplzen.
Poved s.r.o.
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Strážníkům začíná sloužit
pult centrální ochrany
Několik měsíců již Městská policie
Domažlice testuje pult centrální ochrany (PCO), tedy speciální dispečerské
stanoviště, které neustále střeží objekty
zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace. Jako jeden z prvních objektů v Domažlicích byl na PCO
napojen zimní stadion. Další objekty nyní
přibývají. Napojovány jsou obě základní
školy a také dvě budovy mateřské školy,
Domažlické technické služby a Dům dětí a
mládeže Domino.
„Postupně chceme monitorovat všechny městské objekty. Ty budou vybaveny
pohybovými čidly, čidly detekujícími
rozbití okenních výplní a čidly detekujícími kouř. V případě, že by byl objekt
nějakým způsobem narušený, dostanou
strážníci okamžitě signál na služebnu a
do služebního vozu. Uvidí, jaký objekt je
v nebezpečí, kde přesně k narušení došlo
a kde se pachatel pohybuje, což mohou
sledovat na přenosném tabletu,“ vysvětlil
místostarosta Domažlic Zdeněk Novák,
který je zároveň pověřený řízením Městské policie.
PCO ovládají pracovníci kamerového
systému, jejichž řady byly v minulých měsících posíleny.
(bub)

Hnědé popelnice
na bioodpad
Nové svozové vozidlo na bioodpad již
Domažlické technické služby využívají
naplno. Sváží biologický odpad rostlinného původu (např. listí, trva), který občané
ukládají do speciálních hnědých popelnic.
Ty si do současné doby pořídily již desítky
lidí. Svoz probíhá jednou týdně až do 31.
října. Další zájemci, kteří se rozhodnou
pomoci životnímu prostředí ve městě, si
mohou popelnice objednávat u DTS na
tel.: 379 722 394. Biologický odpad rostlinného původu je možné odevzdávat také
přímo ve Sběrném dvoře.
(red)
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TURISTICKÉ AKCE V ČERVNU ČČK DOMAŽLICE
společně s Transfúzní

Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 6. 6.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v
13.02 hod. na Hadrovec. Trasa: Zelenov
(opékání vuřtů), Vavřinec, Domažlice (8
km). Vuřty s sebou. Vede H. Šimovičová.
Sobota 13. 6.
Zájezd do Franckého Švýcarska. Odjezd v 6 hodin z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici. Program: Vojenské
muzeum v Grafenwöhre, Čertova jeskyně
v Pottensteinu, jeskyně, hrad a muzeum
dráhy v Streitburgu, Čertova propast.
Cena: 480 Kč pro členy KČT, 500 Kč pro
ostatní. S sebou 20 – 25 euro na vstupenky do muzeí a jeskyní. Přihlášky a peníze
přijímá p. Senohrábková, tel. 723 331 714
nebo 379 724 113. Vede K. Bílek.
Čtvrtek 18. 6.
Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD v
6.20 hod. do Železné Rudy. Trasa: Ferdinandovo údolí, Schwellhäusl, Alžbětín (13
km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 21. 6.

Celodenní výlet na Čerchov. Odjezd
ze zastávky ČD v 8.35 hod. na Babylon.
Trasa: Vrbatovou a Plzenskou cestou na
Čerchov. Návrat přes Pec do Trhanova (16
km). Vede M. Minaříková.
Sobota 20. 6.
Účast na pochodu Holýšovské kilometry. Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod. do
Holýšova. Start v hostinci „U Lípy“. Trasy
5, 8, 14, 20 a 30 km. Pořádá Dukla Praha.
Čtvrtek 25. 6.
Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD v
6.20 hod. na Špičák. Trasa: Černé jezero,
Bílá strž, Hamry, Hojsova stráž (13 km).
Vede M. Senohrábková.
Sobota 27. 6.
Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD v
6.20 hod. do Kolince. Trasa: Hory Matky
Boží (hornické muzeum), Velhartice, Kolinec (13 km). Vede A. Léblová.

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 22. 6. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

POZVÁNKA

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Okresní
organizace Domažlice srdečně zve na

SENIORSKÉ ODPOLEDNE
konané 4. 6. 2015 od 14.00
v sále MKS v Domažlicích

hraje Malá česká dechovka Pepi Vinklárka

Uvedené produkty lze zakoupit v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice nebo v prodejně Energy v Domažlicích.
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Výstavy:
Soukromá základní škola Mašovice: Den Země ze mě

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny:
Městská knihovna Boženy Němcové

pořádá v úterý 9. června 2015
školení

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení
je určeno především začátečníkům.
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky na tel. 379 723 041
nebo osobně v internetové studovně.

Tradiční výstava prací žáků soukromé základní školy Adélka Mašovice ke Dni Země
bude ve vestibulu knihovny k zhlédnutí v červnu a potrvá od 1. - 12. června 2015.

Fotografický kroužek při GJŠB Domažlice
Knihovna, vedoucí fotokroužku Marie Johánková a studenti srdečně zvou všechny,
kteří se zajímají o fotografování, aby se přišli podívat na další z výstav, kterou fotokroužek domažlického gymnázia ve vestibulu knihovny pořádá.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 15. do 30. června 2015; přístupná bude
v provozní době knihovny.

Nový on-line katalog Carmen
Od června nabízíme našim čtenářům vedle vyhledávání v tradičním katalogu
také možnost využít nový on-line katalog Carmen. Katalog používá nejmodernější
fulltextové technologie a principy, stejné jako používá např. Wikipedia. Každý čtenář
zde také může sledovat své čtenářské konto, provádět rezervace dokumentů, prodlužování výpůjček a aktualizovat své osobní údaje. Katalog se přizpůsobí velikosti
obrazovky, a tak umožňuje pohodlné vyhledávání i v tabletech či mobilních telefonech.
Bc. Lenka Schirová

Flossenbürg - upřesnění

V květnovém vydání Domažlického zpravodaje byl zveřejněn
seznam domažlických občanů vězněných v koncentračním táboře Flossenbürg. V materiálech však nebylo uvedeno jméno
VÍT KŮST (nar. 1908). Pan Kůst byl občanem Domažlic a také
pobočník plukovníka Bočka u šestého hraničářského pluku sibiřských úderníků. Z jakého důvodu jméno pana Kůsta v oficiálních seznamech chybí, není jasné. Trestanecké číslo pana Kůsta
bylo 113/1478.
(red)

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
- začátečníci 2015/pokročilí 2016
Městské kulturní středisko v Domažlicích každoročně připravuje
taneční lekce pro dospělé, které vedou manželé Brettschneiderovi. Pro velký zájem připravujeme opět dva kurzy. První pro začátečníky, který bude v těchto pěti termínech: 9. 10., 16. 10., 23.
10., 6. 11., 13. 11. 2015. Dále pak pro pokročilé budou termíny v
lednu 2016: 7. 1., 14. 1., 21. 1., 29. 1. 2016. Přihlášky přijímáme
od 4. 5. do 30. 9. 2015 pro začátečníky a do 30. 11. 2015 pro
pokročilé. Informace: Martina Pincová, Tel.: +420 379 722 631,
E-mail: pincova@idomazlice.cz.
(mks)

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

4. 6. Seniorské odpoledne, 11. 6. Divadelní představení CAVEMAN, 17. 6. Prodej drogerie, 17. 6. zasedání zastupitelstva
města, 24. 6. Koncert ZUŠ, 29. 6. Rozloučení se školním rokem ZŠ Komenského 17.
(mks)

Aktuální informace o dění
www.domazlice.eu

V prvním pololetí letošního roku oslavil kulaté
životní jubileum MUDr. Ivo Kadlec. Domažlický
zubní lékař, který nyní působí v zastupitelstvu města
(KDU - ČSL). Narodil se v Domažlicích. Zde chodil
do základní školy a na Gymnázium J. Š. Baara. Po
ukončení studií v Plzni pracoval ve Staňkově, pak v
Klenčí p. Čerchovem, krátce v H. Týně a nyní v Domažlicích. Je
moc rád, že může žít a pracovat v tomto krásném kraji.
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PEJSCI Z VALCHY HLEDAJÍ DOMOV

PERY

* 5 - 6 let, jagdteriér, 9. 5. 2014 vyhozen na
benzínce na Hadrovci
* po 5 měsících adopce byl Pery navrácen
(„nový páníček“ ho po přestěhování neměl
kam dát)
* zřejmě hůře vidí, což mu neubírá na radosti
ze života, miluje pískací hračky, těší ho přítomnost lidí, nenáročný společník do domku
se zahrádkou a dobře zabezpečeným plotem
* očkován, odčerven, odblešen
Více na www.domazlice.eu, tel.: 728 480 785

Bezpečnost seniorů v Domažlicích
V druhém květnovém týdnu byla v rámci
preventivního projektu Městské policie
Domažlice „Bezpečný podzim“ bezplatně
vybavena první část vytipovaných seniorů
několika pomůckami. Vchodové dveře
u jejich domů nebo bytů byla opatřena
bezpečnostním řetízkem, panoramatickým
kukátkem a manuálem s vyobrazenými služebními průkazy a prvky stejnokroje strážníků Městské policie Domažlice, Policie
ČR, pracovníky elektráren, plynáren, voInstalace bezp. řetízku.
Foto: MP dáren a čísly tísňových linek. Odbornou
montáž zajistila firma Klíčové centrum Dolina. „Tato služba je nabízena seniorům, kteří
žijí osamoceně. Žadatelé o zařazení do tohoto preventivního projektu jsou vyhledáváni
a vybíráni ve spolupráci městské policie, SPOZ a Rady seniorů Domažlice,“ upřesnil
preventista Městské policie Domažlice Václav Kubaň. Zájemci o samolepící manuál z
řad obyvatel Domažlic a Havlovic si jej mohou vyzvednout na služebně Městské policie
Domažlice. Informace o podmínkách pro bezplatné osazení vstupních dveří panoramatickým kukátkem a bezpečnostním řetízkem sdělí na žádost právě preventista MP
Domažlice na e-mailové adrese vaclav.kuban@mpdomazlice.cz.
Ve středu 20. května se navíc v Domažlicích konal první bezplatný kurz sebeobrany
určený nejen seniorům ale také ženám. Účast byla více než hojná. Celkem se sešlo 25
účastníků. Příští hodiny se již zaměří na jednotlivé ukázky technik sebeobrany. Další
lekce jsou v plánu na 3. června a 10. června vždy od 16 hodin v zasedací místnosti Sokola
Domažlice. Fotografie jsou k vidění na www.domazlice.eu.
(bub)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledám byt nebo dům ke koupi nedaleko Domažlic. Tel: 722 690 245

l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Odeberu - odvezu i koupím motory,
pračky a jiné kovové pomocníky i šrot,
noviny, časopisy, tiskoviny, knihy,
kartony aj. Tel.: 606 122 345

Česko versus
Německo
V červnu zažije fotbalový stadion TJ
Jiskra Domažlice velkou slávu. Ve dvou
termínech se tam totiž odehrají mezistátní
kvalifikační utkání mezi Českou republikou a Německem. K vidění bude tým České fotbalové reprezentace žen do 15 let.
Utkání se odehrají 2. června od 16 hodin a
4. června od 13 hodin.
(red)

Inzerujte u nás
v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 970 Kč
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

1485 Kč
1 cm2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!
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OBRAZEM: Oslavy osvobození v Domažlicích

Na snímku vlevo starosta Domažlic Miroslav Mach a
místostarosta Zdeněk Novák pokládají věnec k pamětní desce
Místostarosta S. Antoš a velvyslanec USA Andrew H. Schapiro. Foto: (bub) na náměstí. Vpravo odhalení desky věnované stálé vzpomínce
na pplk. M. Konopa, kterou zhotovil a instaloval umělecko
- modelářský ateliér Rudolf a Tomáš Matějka. Relief dle
dobového snímku modeloval Josef Rušňák a grafický návrh
vytvořil Ivan Rollinger.
Foto 2x: (bub)

Společná fotografie významných hostů a starosty města.

Foto: (bub)

James Duncan na
výstavě dobových
fotografií
v
prostorách
Muzea _Chodska.
Na vystaveném
snímku
úplně
vlevo je dokonce
on
sám
při
osvobozování
Domažlicka.
Foto: (bub)
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Pondělí 1. června 2015 od 14.00 do 18.00 hodin v letním kině v Domažlicích

MĚSTO DĚTEM - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Program - kolotoč, houpačky, skluzavka, balonky, zábavné soutěže. 14.00 hodin - zahájení dětského dne, od 15.00 do 17.00 hodin
- dětská diskotéka. Soutěže zajišťuje: DDM DOMINO Domažlice, sdružení PIONÝR, BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs Domažlice,
BESIP, Charita Domažlice. VSTUP ZDARMA!
Pátek 5. června 2015 od 20.00 hodin v letním kině v Domažlicích
Koncert dvou skupin

ALEŠ BRICHTA TRIO A NOVÁ RŮŽE

Ing. Aleš Brichta v roce 1982 založil s Jiřím Urbanem a Miroslavem Nedvědem legendární skupinu Arakain, kterou opustil po dvaceti
letech v roce 2002. Souběžně s působením v kapele vydal několik sólových nahrávek pod svým jménem, ale v roce 2005 založil kapelu
ABBAND. V roce 2011 se ABBAND přetransformoval do Aleš Brichta Projektu. Paralelně vystupuje se Zdeňkem Vlčkem
a Davidem Vaňkem v komornější sestavě pod názvem Aleš Brichta Trio. Aleš Brichta se podílel na celkem 41 albech. Prodal přes
milión zvukových nosičů. Kapela Nová Růže se přichystala po více než dvaceti letech na návrat. Seskupení muzikantů, jež je považováno
za jednu z prvních českých supergroup, se na pódiu sejde celé v původní sestavě. O hlavní zpěv se podělí baskytarista Vilém Čok
s klávesistou Otou Balage, na kytarový post se vrátí Petr Roškaňuk a za bicí usedne František Hönig.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pondělí 8. června od 19.00 hodin - refektář kláštera augustiniánů (budova ZUŠ)
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Domažlicích

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
Jako sólisté a členové komorních souborů účinkují učitelé ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
Pátek 19. června 2015 od 20.00 hodin - v alejích u náměstí Míru v Domažlicích
HUDBA V ALEJÍCH

JEŽKOVY STOPY

Mladý a energický swingový orchestr, zabývající se předválečnou a válečnou českou swingovou hudbou. Originální interpretací
a notovými materiály přináší posluchačům co nejvěrohodnější zážitek z období druhé poloviny 30. let. Uskupení funguje poměrně
krátce a většina věcí se točí převážně kolem frontmana orchestru, Honzy Veverky, který období swingové hudby naprosto propadl.
Čistě teoreticky jsou Ježkovy stopy pražská kapela, ale přesněji je složena spíše ze studentů, kteří v Praze studují. A protože členů
orchestru je třináct, jsou téměř ze všech koutů republiky, od Karlových Varů až po Olomouc. Svého zástupce mají i z Domažlic.
VSTUP ZDARMA!
Čtvrtek 25. června 2015 od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANŮM

KONCERT K POCTĚ JAKUBA JANA RYBY u příležitosti připomenutí 250 let od jeho narození
Účinkují: učitelé ZUŠ J. JIndřicha Domažlice, ZUŠ Horšovský Týn a ZUŠ Staňkov. Mluvené slovo: Jitka Pluháčková a Igor Šlechta.
V programu zazní vokální a instrumentální skladby J. J. Ryby, průvodní slovo přiblíží základní životní etapy autorova života. Koncert je
realizován v rámci spolupráce uměleckých škol z okresu Domažlice.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
Pátek 26. června 2015 od 15.00 hodin v letním kině v Domažlicích
Festival

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE
ŠKOLNÍM ROKEM DOMAŽLICKÝM ROCKEM
15.00 ZAHÁJENÍ, 15.15 NAKED PANTS, 16.00 HLOUčEK H, 16.45 ZASTODESET,
17.30 DIAGNOZA EXITUS, 18.15 RELAXIS, 19.30 IMODIUM, 21.00 TRAMBUS.
VSTUP ZDARMA!
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Neděle 28. června 2015 od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na domažlickém náměstí

HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert dechové hudby HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka. VSTUP ZDARMA!
Pondělí 29. června 2015 až sobota 4. července 2015 v zahradě kláštera augustiniánů v Domažlicích

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM - TUSTA SCULPTA

Pondělí 29. 6. - 17.00 Slavnostní zahájení sympozia v refektáři augustiniánského kláštera
Téma: „Cestou k Baldovu, symbolu husitství II“
- během sympozia vznikne 5 soch, které rozšíří galerii na Sochařské stezce vedoucí na Baldov
- od pondělí 29. 6. do soboty 4. 7. budou probíhat práce na tvorbě soch, prostor bude veřejnosti volně přístupný
Účastníci sympozia: Václav Fiala a Zdeněk Hůla (Česká republika), Toni Scheubeck, Reinhard Mader, Tilo Ettl (Německo)
Sobota 4. 7. - 17.00 Slavnostní zakončení sympozia v zahradě augustiniánského kláštera
VSTUP ZDARMA!

PØIPRAVUJEME

Pátek 3. července a sobota 4. července 2015 vždy od 18.00 hodin v zahradě pod Chodským hradem

HUDBA POD HRADEM

VSTUP DOBROVOLNÝ!
Multižánrový festival v rámci sochařského sympozia TUSTA SCULPTA - sochy pro Sochařskou stezku na Baldově
Pátek 3. 7. 2015 (18.00) GAZDINA ROBA - Brněnská skupina na křižovatce lidí i stylů, (19.30) KAREL KAHOVEC se skupinou GEORGE & BEATOVENS
- Vzpomínka na Petra Nováka, dlouholetého zpěváka skupiny G&B, (21.30) BURMA JONES - Plzeňská kapela s hlasem Bohouše Josefa
Sobota 4. 7. 2015 (18.00) LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P - Rockové písničkářství Luboše Pospíšila a obnovená skupina 5P, (19.30) THE SPANKERS - Mladá
kapela s obrovskou energií kombinující ska, reggae, funky, rock i rap, (21.30) TRABAND - Pojďte se vlnit na písně nového CD Vlnobeat
Pátek 10. července 2015 od 17.00 hodin na náměstí v Domažlicích
Festival

BOHEMIA JAZZFEST

Bohemia Jazzfest slaví 10. výročí a přivádí do Domažlic jedny ze svých nejlepších hudebníků
(17.00) - Kompost 3 (AUT), (18.30) - Micromusic (POL), (20.30) - Haakon Kornstad (NOR).

VSTUP ZDARMA!

Úterý 14. července 2015 od 19.30 hodin v klášterním kostele

POCTA VARHANŮM

Wolfgang Kraus - varhany, Mathias Achatz - trubka
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky
Neděle 26. července 2015 od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na domažlickém náměstí

HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert dechové hudby STAVOVANKA pod vedením Jana Votruby

VSTUP ZDARMA!

Pátek 14. srpna 2015 od 17.00 hodin na Baldově

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU BITVY NA BALDOVĚ
Pátek 14. srpna 2015 od 20.00 hodin podium u brány na náměstí v Domažlicích
Festival v rámci Chodských slavností

OZVĚNY FOLKLORU

Inspirace folklorem v podání kapel ze světa worldmusic
20.00 - CIMBÁL CLASSIC, 21.30 - MARIACHI ESQUELAS, 23.00 UNITED FLAVOUR.

VSTUP ZDARMA!

Pátek 14. srpna - neděle 16. srpna 2015

CHODSKÉ SLAVNOSTI - VAVŘINECKÁ POUŤ
Neděle 23. srpna 2015 od 20.00 hodin v letním kině v Domažlicích

FRANTIŠEK NEDVĚD ZPÍVÁ ZLATÉ NEDVĚDOVKY

Koncert známého zpěváka s doprovodnou skupinou. Zazní největší hity od bratrů Nedvědů.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích
Pátek 28. srpna 2015 od 16.00 hodin na náměstí v Domažlicích
Festival

ČESKO - BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST

Od 16.00 hodin vystoupí postupně dvě skupiny z Čech a dvě skupiny z Bavorska: BLIND - DATE,
404 WHIZZKIDS, ZASTODESET, Y? Jako host večera zahraje cca od 21.00 hodin skupina DOGA. VSTUP ZDARMA!

VSTUP ZDARMA!
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Nová zelená úsporám

Výprava za zvěří

AKCE (NEJEN) PRO SENIORY

Mrákovští myslivci uspořádali pro děti
výpravu za zvěří do obory Podrážnice a
Čertáno u Horš. Týna. Po krátkém zahájení nám pan Kupilík zatroubil myslivecké
fanfáry a pak jsme se vydali pozorovat
tamní zvěř. Každé dítě dostalo časopis
Malá myslivost, kde se může dočíst zajímavosti o zvěři nebo si splnit úkoly s myslivostí související. Ráda bych poděkovala
panu Petru Kopfovi z OMS Domažlice,
který nám tyto časopisy věnoval. V zimě
jsme s dětmi podnikli cestu ke krmelci.
Rádi bychom podobné akce pořádali i
nadále.
Jana Kucalová

Ve středu 6. května proběhl na radnici informativní seminář pro veřejnost k ochraně životního prostředí a energetickým úsporám. Příjem žádostí a získání informací o programu
je možné na Státním fondu životního prostředí, v kanceláři krajské pobočky v Plzni, nebo
na www.novezelenausporam.cz či na bezplatné lince 800 260 500.
Podporovaná opatření pro majitele rodinných domů jsou:
1) zateplení obálkys budovy a výměna oken a dveří
2) instalace systému větrání se zpětným ziskem tepla (rekuperací)
3) instalace solárních termických systémů na RD
4) výměna nevyhovujících zdrojů tepla za účinné, ekologicky šetrné zdroje (dřevo, pelety, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle). Výměna kotlů na uhlí za kvalitnější
kotle na uhlí není zatím možná
5) výstavba nových RD s velmi nízkou energetickou náročností
6) dotace na proj. dokumentaci, energetické hodnocení budovy, technický dozor apod.
Pro letošní rok je vyčleněná částka 1mld Kč. Po vyčerpání této částky bude obdobná
částka uvolněná i v dalších letech.
Ing. Petr Šámal

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
03. 06. 14.00 hod.
18. 06. 14.00 hod.

Přednáška – Cestování - Jan Novák
Přednáška – „Slyším, ale občas nerozumím“ - M. Příbková

Prokopa Velikého 689
02. 06. 15.00 hod. Mše svatá
16. 06. 14.30 hod. ZUŠ Domažlice

POZVÁNKA - Pěvecký sbor Can-

Břetislavova 88
17. 06. 14.00 hod. Přednáška - pohybový aparát - MUDr. Miroslav Kubiska

zonetta pořádá Benefiční koncert pro
Bedříška, a to v neděli 14. června od 18
hodin v evangelickém kostele v Domažlicích.
(red)

„Polopřevod“ vozidel zrušen!

NEZBYLO NA VAŠE DÍTE MÍSTO VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ? MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!
od pondělí do pátku

6:00 - 9:00 a 12:00 - 18:00
včetně letních prázdnin
Na děti od 1. do 5. ročníku ZŠ se těší
kvalifikovaný personál.
l Děti přijímáme v pořadí, v jakém byly přihlášené,

bez rozdílu místa trvalého bydliště.
l Max. kapacita 20 dětí.
l Provoz družiny bude zahájen při min. docházce 10 dětí.
Najdete nás ve druhém patře ul. Komenského 4
v Domažlicích. (souvislá ul. se ZŠ Komenského 17)

Více na telefonu 720 110 410 nebo na e-mailu:
druzinabenjaminek@seznam.cz

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.) přinesla od 1. 1. 2015 řadu změn. Jednou z nich
je ukončený způsob přeregistrací vozidel formou tzv. „polopřevodů
nebo-li odhlášek“. V registru je mnoho vozidel, u kterých převod dle
původního zákona nebyl dokončen, tzn. že původní vlastník sice vozidlo
odhlásil, ale nový registraci nedokončil. Jelikož při nedokončení převodu
nastane zánik (trvalé vyřazení vozidla), informujeme zde o celé situaci.
Nabízí se otázka pro vlastníka vozidla: Jak poznám, zda vozidlo je v „polopřevodu“? Zjistit stav vozidla je možné z dokladů

k vozidlu (malý a velký technický průkaz). V obou dokladech
musí být zapsán aktuální provozovatel. Nestačí být uveden v položce „Vozidlo převedeno-odhlášeno….“. V případě nejasností
nezbývá vlastníkovi nic jiného, než navštívit s příslušnými doklady registr vozidel a zjistit skutečný stav.

Co se stane, když „polopřevod“ nedokončím? Pokud si vlastník
vozidla splnil svoji zákonnou povinnost a registraci dokončil, následující opatření se jej netýká. Ale pozor! Kdo má vozidlo v polopřevodu
a nedokončí tento převod do konce června, o vozidlo nenávratně přijde. K vyřazení vozidla dojde ze zákona a úřad nemá možnost z žádných důvodů lhůtu prominout.
Z uvedeného vyplývá, že pokud vlastníte vozidlo, které je
v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost
nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a již nepůjde přihlásit.
Pro splnění této povinnosti není důležité, zda vozidlo je provozováno
nebo je dočasně vyřazeno (v tzv. „depozitu“).
Podrobnější informace obdržíte od pracovníků registru vozidel
nebo na internetových stránkách města (www.domazlice.eu) v sekci
Životní situace.
Odbor dopravy MěÚ Domažlice
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ČERVEN

VOLNÁ MÍSTA NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH – více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
27. 7. – 31. 7.
3. 8. – 7. 8.
10. 8. – 14. 8.

příměstský tábor S angličtinou za zábavou
Sportovní příměstský tábor
příměstský tábor Putování s Machem a Šebestovou

Den Země v Arboretu

22. duben je jako každoročně dnem Země. Letošní ročník jsme v Domažlicích slavili poprvé netradičně v Arboretu na pozemku VOŠ, OA a
SZŠ. Událost inicioval a organizoval spolek Chodsko žije! ve spolupráci
s OA, SZŠ a VOŠ Domažlice. Studentky OA čekaly u vchodu do areálu
na návštěvníky, aby je provedly a upozornily je na zajímavosti. Mohly si
tak vyzkoušet průvodcovskou práci, která je součástí jejich studia. První
pomoc pak byly připraveny poskytnout studentky zdravotnické školy.
Na akci se podíleli i domažličtí skauti, kteří pro děti organizovali
hry s ekologickou tematikou a pečení hadů z těsta přímo na ohni
v Tee-Pee. Tee-Pee zapůjčil pan Pavel Froehlich, jako náčelník kmene předvedl ukázky tradiční výzdoby indiánského oděvu z korálků,
k vidění byl dokonce i tomahawk. Diecézní Charita Domažlice zajistila ukázku ručního tkaní textilií na stavu a o kousek dál vyprávěli
o včelách manželé Lstibůrkovi z Pasečnice a na dovezeném úlu a
čmelínu ukazovali včelí život. V neposlední řadě se mohli návštěvníci
seznámit s léčivými bylinami a jejich účinky, o nichž přednášela pí. Eliška Dolinová z Kačaby. Další atrakcí pak byla ukázka stromolezecké
techniky, kterou ve formě sponzorského daru poskytly fi. DOZAPO
s. r. o. a Lukáš Čermák z Mrákova. V koloběžkiádě zvítězili v nejmladších kategoricích návštěvníci až ze Zelené Lhoty u Nýrska! Ceny na koloběžkiádu byly pořízeny z příspěvku Exekutorského úřadu Domažlice
Mgr. Jana Štichy a fi. Kola Turek, která rovněž na ceny přispěla. Do
soutěže věnovala dárky pro výherce i domažlická Městská policie.
Dne země v Arboretu se zúčastily snad všechny domažlické školy a
školky, ale i další jednotliví návštěvníci z řad dospělých. Zvláštní pochvalu
zaslouží zelená třída ze školky v ul. Msgre. B. Staška, která byla úžasně
pozorná, děti si vyslechly všechny přednášející a v parku strávily ze všech
návštěvníků snad nejdelší čas. Všem zúčastněným, kteří se na Dnu Země
v Arboretu podíleli tímto moc a moc děkujeme, zvláště pak paní ředitelce
Mgr. Věře Prantlové a dvornímu zahradníkovi arboreta Tomáši Radovanovi
Ridelovi, který celou akci vymyslel a z velké části organizoval. Bylo to
super! Příští rok snad zas!
Chodsko žije! (redakčně zkráceno)

Stáže ve firmách nabízejí šance
studentům i nezaměstnaným

Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně realizované projekty Stáže
pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách - vzdělávání
praxí 2, které zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících
na českém trhu.
Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Stáže jsou
určeny pro studenty a nezaměstnané absolventy. Prostřednictvím
stáží, které trvají v průměru dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel
možnost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí, může s ním firma po skončení stáže dále spolupracovat.
Více informací na www.stazepromlade.cz nebo na www.stazevefirmach.cz.
Lukáš Kadlec, regionální konzultant

V pěstounské rodině jsem doma

Diakonie Západ a LATUS pro rodinu o. p. s. zvou v úterý 2. června
od 17 hodin k další besedě o pěstounské péči v Domažlicích. Budeme si
povídat o dětech, které nemohou vyrůstat v rodině, a o radostech i starostech, které přijdou, když se člověk rozhodne jít těmto dětem vstříc na
cestě zvané pěstounství. Setkání se koná v kavárně U Sedmi andílků na
Chodském náměstí, od 17 do 19 hodin. Různé služby Diakonie Západ,
včetně služby Adite pro náhradní rodiny, najdete v Domažlicích v budově Fontány, Zahradní 542. Schůzku je lepší sjednat předem telefonicky
na čísle 605 226 288. Více na www.diakoniezapad.cz. Diakonie Západ

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

Zasklívání u zákazníka včetně dopravy
l
l
l
l
l
l
l

veškeré sklenářské práce
rámování, vrtání broušení
zasklívání bezpečnostním sklem
akvária, terária; polykarbonáty, plexi
keramické sklo do krbů a kamen
autozrcátka parabolická
prodej skleníků a pařníků

Rohova 124, Domažlice,
tel. 379 778 402, mobil: 774 648 402
Jsme plátci DPH

DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS
zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce
Přijmeme zahradníka nebo zahradního pomocníka

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
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Baldov - odhalení pomníku
Město Domažlice si letos připomíná
750. let od svého založení,
v srpnu také
uplyne 60. let
od
prvního
ročníku Chodských slavností a 6. července
to navíc bude
přesně 600 let
Vizualizace.
od upálení mistra Jana Husa.
Právě k těmto významným příležitostem
bude na vrchu Baldov u Domažlic 14. srpna slavnostně odhalen pomník ve tvaru kalichu na počest husitské bitvy z roku 1431.
Půjde o monumentální šestimetrové
žulové dílo klatovského sochaře Václava
Fialy složené z 31 prstenců. Vážit bude kolem 50 tun. Václav Fiala na kalichu právě
pracuje ve svém klatovském ateliéru.
Na Baldově mezi tím probíhá rekonstrukce osmdesát let starého podstavce,
který musí být celkově zpevněn. Opraveny
budou i pamětní desky, které byly umístěny
na bocích soklu a jsou věnovány památkám
na husitské bitvy z různých míst České republiky. „Během stavebních prací objevili

dělníci v útrobách podstavce základní kámen, který váží zhruba 600 kilogramů,“
informovala Pavlína Fišerová z MěÚ Domažlice. Základní kámen, který pochází z
30. let dvacátého století, kdy se o stavbě
pomníku poprvé uvažovalo, bude u památníku také vystaven a opatřen letopočtem.
Na Baldově byly v rámci příprav slavnostního odhalení pomníku pokáceny
také dvě nedávno nevhodně vysazené lípy
blízko podstavce a bříza. Radnice dále
investovala do zhotovení žulových desek,
na kterých bude umístěn laminátový infopanel se základními informacemi o bitvě
a plánkem. Radní schválili také smlouvu
se Společností pro památník bitvy u Domažlic, která o úpravu Baldova usilovala
dlouhá leta. „Na jejím základě se budeme
podílet na vzniku knihy Miloše Novotného, která na 168 stranách popíše zmíně-

Základní kámen podstavce.

nou bitvu,“ uvedl místostarosta Domažlic
Zdeněk Novák. Publikace vyjde v nákladu
tisíc kusů. Město dále finančně podpoří i
propagační materiály – pozvánky, plakát a
skládačku. Ta bude k dispozici v domažlickém infocentru.
Baldov (548 m n. m.) je historickou dominantou Domažlic. Leží asi 2 kilometry
severozápadně od Domažlic a známý je
také jako Baldovské návrší. V roce 2013
zde vznikla také Sochařská stezka, a to v
rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta. Sochy vytvořené českými a zahraničními umělci byly inspirované bitvou, která
se zde udála na závěr V. křížové výpravy
proti husitům. Sochařská stezka začíná
za Domažlicemi směr Luženičky po pěší
zelené turistické značce. Na Baldově je
k vidění také nedávno opravená kaplička
Nejsvětější Trojice.
Městské kulturní středisko v Domažlicích chystá na slavnostní odhalení pomníku kulturní program. Jeho součástí bude i
společný zpěv slavného husitského chorálu „Kdož ste boží bojovníci“, ke kterému
bude vyzvána i veřejnost. Notový zápis a
text bude zveřejněn v dalším čísle zpravodaje a na webových stránkách města.
(bub)
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ZUŠka opět soutěžila
Žáci Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice opět porovnávali své
umělecké síly, tentokrát ovšem na celorepublikové úrovni. Ústředního kola soutěže ZUŠ
ve hře na lidové nástroje, které se konalo začátkem května v Mikulově, se zúčastnila Študácká dudácká muzika, která získala třetí místo. Společně s ní vystoupilo i dívčí pěvecké
trio (Klára Machová, Lenka Blacká, Eliška Budková) ze třídy Kamila Jindřicha, které
získalo zvláštní ocenění poroty za pěvecký výkon. Dále v této soutěži skutečně zazářila
dudačka Anna Černá ze třídy Vlastimila Konrádyho, která si z Mikulova přivezla zlaté
první místo a navíc zvláštní ocenění poroty za přesvědčivý muzikální projev. Všem oceněným i jejich pedagogům patří jistě velká gratulace.
Tím však úspěchy naší školy zdaleka nekončí. V polovině května se v Praze konalo
ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Toho se zúčastnil Jiří Blacký, který získal Čestné uznání. Stejné ocenění získal i ansámbl bicích nástrojů TEP. Skutečně obrovský úspěch sklidil bubeník Karel Kuneš. Ten si z Prahy přivezl zlaté první místo. Všichni
bubeníci jsou ze třídy Kamila Jindřicha. Jemu i všem soutěžícím patří veliká gratulace.
Po datu uzávěrky tohoto čísla zpravodaje, probíhala v květnu ještě další soutěžní kola.
O případných úspěších vás tedy budu informovat v příštím čísle.
Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat na náš již tradiční Koncert učitelů ZUŠ, který
se bude konat 8. 6. od 19 hodin v refektáři augustiniánského kláštera. Jste všichni srdečně
zváni!
Josef Kuneš, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

Červen v Muzeu Chodska v Domažlicích

Ve čtvrtek 4. června od 17 hodin se v
Chodském hradu koná vernisáž výstavy
„Lehněte si, ať nám nevynesete spaní“.
Výstava přibližuje podobu spaní od pravěku
po minulé století. Bude možné vyzkoušet si
různé typy postelí, prohlédnout si předměty
spjaté s ranní a večerní hygienou. Výstava
je věnována všem věkovým kategoriím - po
vyluštění tajenky na vás čeká i poklad...

Děti jsou na vernisáži vítány, po celou dobu
výstavy bude k dispozici dětský koutek.
V atriu Chodského hradu proběhne první poetický večer. Pro tentokrát vás SVĚTEM ŠANSONU a Francouzské poezie
provede Poetické divadlo PoDiv, které
doprovodí dámské hudební Duo Musette z
Plzně. Poetický večer se koná 11. června od
18 hodin.
Kristýna Pinkrová

NOVINKY Městského informačního centra

Brožura Kulturní léto 2015 již
v distribuci
Městské kulturní středisko v Domažlicích
opět vydalo brožuru Kulturní léto 2015,
která obsahuje soupis všech letních akcí
pořádaných MKS v období červen - září.
Od pátku 29. května ji lze zdarma získat
v Městském informačním centru, její distribuce bude probíhat v rámci celého Plzeňského kraje a v bavorském příhraničí.
Městské informační centrum
připravuje pro letní sezonu:
l nové turistické vizitky – Vavřineček, Sochařská stezka na Baldov, Baldov – pomník
bitvy u Domažlic 1431 (www.turisticky-denik.cz)
l nové razítko Domažlic s Dolní bránou a
razítko k odhalení Pomníku bitvy u Domažlic 14. 8. 2015
l interaktivní turistickou mapu – turistické
zajímavosti našeho regionu na www.domazlice.eu (Mapa města / Turistické cíle)
l turistickou hru „Domažlicko s mobilem, aneb Putuj a načti Domažlicko...“ - ve spolupráci s infocentry v našem regionu a Svazkem obcí Domažlicko (www.svazekdomazlicko.cz)
l prodej pamětních medailí k založení města
Více informací: tel.: +420 379 725 852, e-mail: infocentrum@idomazlice.cz, web:
www.idomazlice.cz, www.domazlice.eu, www.chodskeslavnosti.cz
(MIC)
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Přijímací talentové

zkoušky pro šk. rok 2015/16
ZUŠ J. Jindřicha
HUDEBNÍ OBOR - Domažlice
1. termín: 15. 6. 2015, 15.00 - 18. 00,
ZUŠ v Domažlicích, Koncertní sál
č. 8 - I. patro
2. termín (náhradní): 24. 6. 2015,
15.00 - 18.00, Koncertní sál
č. 8 - I. patro
HUDEBNÍ OBOR - Klenčí
termín: 19. 6. 2015, 15.30 - 18.00,
budova ZUŠ v Klenčí, I. patro
VÝTVARNÝ OBOR - Domažlice
termín: 12. 6. 2015, 13.00 - 17.00,
budova ZUŠ v Domažlicích, třída
č. 28 - přízemí
VÝTVARNÝ OBOR - Klenčí
termín: 10. 6. 2015, 13.00 - 17.00,
budova ZUŠ v Klenčí p. Č., přízemí
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
termín - ml. děti (1. - 4. tř.): 2. 6., 14.00,
budova ZUŠ v Dom., třída č. 10 - I. patro
termín - st. děti (5. - 9. tř.): 4. 6. 2015,
15.30 hodin, budova ZUŠ v Dom.,
třída č. 10 - I. patro
TANEČNÍ OBOR
1. termín: 5. 6. 2015, 14.00 - 17.00,
budova ZUŠ v Dom., třída č. 14 - I. patro
2. termín (náhradní): 18. 6. 2015,
14.00-17.00, budova ZUŠ v Dom.,
třída č. 14 - I. patro

Městské informační centrum
Domažlice
nabízí:
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l informace o památkových objektech
v Domažlicích a okolí
l prodej pamětních medailí: Město a Chodské slavnosti Vavřinecká pouť
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce MKS
l bezplatné zasílání informací o kulturních
pořadech a případných změnách v programu MKS elektronickou poštou nebo SMS
l kopírování formátu A4, A3
kontakt:
l

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@idomazlice.cz
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Zastupitelé rozdělili 8,5 milionu
Více než 8,5 milionu korun rozdělili v letošním roce domažličtí zastupitelé v rámci
grantového řízení, do kterého bylo podáno
celkem 126 žádostí. Finální návrhy rozdělení financí připravili členové Výboru pro
kulturu a cestovní ruch a Výboru školství,
mládeže a sportu. Na zasedání zastupitelstva 20. května schválili představitelé
města také jednotlivé smlouvy se subjekty,
které dostanou finanční podporu.
Kompletní přehled grantů pro rok 2015
najdete na webových stránkách města
www.domazlice.eu. Přehled financí pro
jednotlivé kategorie je uveden v tabulce
vpravo.
(bub)

Reprezentace v mistrovských soutěžích - dospělí

Celkem: 2.000.000 Kč

Podpora dospělých - kultura a ostatní zájmové činnosti

Celkem: 286.000 Kč

Podpora dětí a mládeže - sociální oblast

Celkem: 250.000 Kč

Jednorázové akce pro mládež

Celkem: 87.900 Kč

Reprezentace města

Celkem: 54.250 Kč

Podpora mládeže - sport a tělovýchova

Celkem: 4.500.000 Kč

Významné počiny

Celkem: 499.300 Kč

Podpora dospělých - sport a tělovýchova

Celkem: 500.000 Kč

Podpora dospělých - sociální oblast

Celkem: 280.500 Kč

Podpora mládeže - kultura a ostatní zájmové činnosti

Celkem 52.000 Kč

Člověk v tísni: Staňte se dobrovolníkem
Člověk v tísni nabízí na Domažlicku
novou sociální službu. Jejím cílem je podpora rodin při vzdělávání a dalším rozvoji
dětí. Služba navazuje na program podpory
vzdělávání, který společnost Člověk v tísni
nabízí v regionu jižvíce než dva roky.
„Část činností zůstává v nové službě obdobná jako v našem předchozím programu.
I nadále pomáháme dětem se zlepšením
školního prospěchu a podporujeme také
jejich rodiče,“ upřesňuje Tereza Králová,
regionální pracovnice organizace. Jako
příklad uvádí příběh sedmiletého Honzíka,
který nikdy nechodil do mateřské školy.
V září dostal po 14 dnech docházky do
školy dodatečný odklad s doporučením
docházky do MŠ. Školky však byly plné a
tak Honzík zůstal opět s maminkou doma.

„Do rodiny jsem docházela pravidelně od
října a pomáhala Honzíkovi s přípravou k
novému zápisu. Důležité bylo také trénování koncentrace na zadané úkoly, protože je
velký neposeda a pozornost udrží jen velice
krátce,“ vysvětluje Tereza Králová.
Pro chlapce se nakonec podařilo najít
místo ve školce a také úspěšně zvládl zápis
do první třídy. „Maminka teď pokračuje s
doučováním sama a využívá při tom materiály, které jsme jí poskytli. Zůstáváme
i nadále v kontaktu, a pokud by v září při
nástupu do školy nastaly potíže, jsme připraveni zajistit další podporu,“ doplňuje
Králová.
Pokud máte dvě hodiny týdně čas a chtěli
byste je smysluplně využít, můžete se stát
dobrovolníkem a pomáhat v rámci progra-

mu dětem přímo na Domažlicku. Pomáhat
byste mohli s doučováním třeba právě Honzíkovi anebo jinému dítěti, kterému se ve
škole moc nedaří.
„Dobrovolníkům nabízíme metodické
vedení. Mladí lidé také vítají potvrzení o
praxi u naší společnosti. Dobrovolníkem
však nemusejí být pouze studenti. Pomáhat nám samozřejmě mohou i lidé, kteří
chodí do práce, maminky na mateřské
dovolené anebo třeba senioři,“ uzavírá
Králová. Zájemci o dobrovolnictví najdou
další informace na internetových stránkách společnosti: clovekvtisni.cz/plzen,
případně mohou kontaktovat přímo Terezu Královou - tel: 777 782 065, email:
tereza.kralova@clovekvtisni.cz.
Člověk v tísni o. p. s.

O značení jízdních kol syntetickou DNA je velký zájem
Poslední podmínkou před zahájením
značení jízdních kol syntetickou DNA v
Domažlicích, bylo školní strážníků Městské policie Domažlice. To proběhlo 20.
května.
Školení prováděl garant značení p. Kolařík z Ostravy a kromě domažlických strážníků se ho účastnil i vedoucí strážníků z
Přeštic, jelikož by se Městská policie Přeštice v příštím roce také do projektu znační
pomocí syntetické DNA ráda zapojila.
„V současné době čekáme na dodání
značících sad z Velké Británie a napojení
na národní registr REFIZ. První jízdní
kola by tak mohla být označena začátkem
letních prázdnin,“ upřesnil preventista
MP Domažlice Václav Kubaň, který také
dodal, že zájem o značení kol je v Domažlicích velký. Už v době školení totiž bylo
na pořadníku 70 zájemců.
V projektu se nyní počítá s označením
100 jízdních kol, přičemž dle zájmu ob-

Školení strážníků MP na značení jízdních kol.
čanů o tuto službu může být na příští rok
tento počet navýšen. Další zájemci se mohou evidovat na služebně MP Domažlice.
Bližší informace jsou také k dispozici na

Foto: (bub)
www.mpdomazlice.cz. Jízdní kola budou
označena, zanesena do lokálního i celostátního registru a také opatřena speciální
samolepkou.
(bub)
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Stavění májky

Městská rada seniorů Domažlice a redakce
Domažlického zpravodaje budou v následujících několika měsících
úzce spolupracovat. V každém vydání zpravodaje tak bude před- Ve čtvrtek 30. dubna se na domažlickém náměstí konalo tradiční
staven jeden z projektů MRS. První informace (o projektu Aktivní Stavění májky. Program byl zahájen již v 17 hodin, kdy vystoupil
senior) očekávejte již v příštím dvojčísle pro červenec a srpen. (red) dechový orchestr Liduška. Děti si potom mohly špičku májky
ozdobit pentlemi. Akci pořádalo město Domažlice ve spolupráci
s SDH Domažlice a ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice. Právě
hasiči se stejně jako každý rok pustili do samotného vztyčování
májky. Ta letos měří i se špicí 24 metrů.
„Májku stavíme tradičním způsobem za pomoci žengrutů, trhacích háků a dřevěného žebříku,“ popsal velitel JSDHO Domažlice
Martin Jurčo. Letošní strom zajistili Domažlické městské lesy z
lokality pod Vavřincem. Špička májky je z lesa u Pasečnice.
Samotné vztyčení májky trvalo hasičům asi 20 minut. Kompletní
fotogalerii najdete na www.domazlice.eu.
(bub)
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PŘIVÍTEJTE S NÁMI LÉTO
SLEVOU 15 %* NA KRYTINY A
STŘEŠNÍ DOPLŇKY

* netýká se spojovacího materiálu a okapových prvků. Akce platí do 30. 6. 2015.

ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce
Dodávka a montáž hromosvodů
Zateplení fasád suchou cestou a prodej
materiálu na prodejnách v Domažlicích
a ve Staňkově
Záruka na provedené práce 7 let

Masarykova 124
Domažlice

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575

Nádražní 64
Staňkov
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