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Nejlepší sběrači dostali ceny

Nejlepší účastníci soutěže „O největší alobalovou kouli“ byli oceněni v obřadní
síni domažlické radnice.
Foto: (bub)
Již 22 let probíhá v Domažlicích soutěž „O největší alobalovou kouli“, kterou organizují pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Domažlice. Součástí akce je nejen
samotný sběr alobalu, ale také výstava zajímavých výtvorů a nakonec také slavnostní
vyhodnocení. To se konalo ve středu 17. června v obřadní síni domažlické radnice.
„Chtěl bych zejména poděkovat všem za tuto záslužnou činnost, která se týká nejen
ekologie a životního prosředí, ale také kultury našeho života,“ uvedl v úvodu místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.
„Účastníci soutěžili v několika kategoriích. Celkem se podařilo nashromáždit přes
jednu tunu odpadu, který si odvezla firma Fermet z Chrástu, aby jej znovu roztavila a
použila,“ doplnil Jiří Beran, vedoucí odboru ŽP.
Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 119 jednotlivců a 38 kolektivů. Nejstarším účastníkem přitom byl pan Stanislav Černík z Nahošic, kterému je 88 let.
A kdo byl tedy úplně nejlepší? První místo v kategorii jednotlivců získala Jana Kunešová (43,7 kg) a v kategorii kolektivů to byla MŠ Klenčí p. Čerchovem (122 kg). Kromě
množství byly hodnoceny také umělecké výtvory z alobalu, kde v jednotlivcích uspěla
Zuzanka Andrlíková („Dráček Duháček z Baldova“) a mezi kolektivy sourozenci Fichtlovi a Ježkovi „Tří medvědi“). Kompletní výsledky a také fotogalerii z výstavy i předávání
cen najdete na www.domazlice.eu v sekci Zpravodajství.
(bub)
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 26. 8. od 16 hodin. Vzhledem k probíhající rekonstrukci v prostorách MKS Domažlice, bude místo konání ještě upřesněno. Informaci hledejte na webových stránkách
města www.domazlice.eu. (V červenci se zasedání zastupitelstva nekoná.)

Zastupitelé schválili
uvolnění financí na
opravu bazénu
Několik rozpočtových opatření na nejbližší plánované investiční akce v Domažlicích odsouhlasili na červnovém zasedání
domažličtí zastupitelé. Jedná se například
o výstavbu nových parkovacích stání, zateplení několika budov nebo výměnu radiátorových ventilů v budově základní školy.
Největší investicí by potom měla být plánovaná rekonstrukce plaveckého bazénu.
Na opravu bazénu v Domažlicích čekají
občané dlouhá léta. Nynější vedení radnice je k realizaci projektu již velmi blízko.
V právě probíhajícím výběrovém řízení,
do kterého se přihlásilo šest firem, vybírá
nejvhodnějšího dodavatele a zastupitelé již
schválili také rozpočtové opatření a dali tak
„zelenou“ k uvolnění financí z investiční
rezervy rozpočtu ve výši 35,6 milionu korun. „Konečná suma, kterou investujeme,
záleží na výsledcích soutěže, která nyní ještě běží. Zároveň jsme na zastupitelstvu také
odsouhlasili, že další finance město uvolní
v příštích letech,“ uvedl starosta Domažlic
Miroslav Mach.
Stavební práce v plaveckém bazénu by
měly probíhat v letech 2015-2017. Celkové
náklady na přestavbu a nástavbu bazénu se
mohou podle odhadů projektanta vyšplhat
až na 155 milionů korun. Provoz bazénu
by měl být přitom zachován, nejnáročnější práce by měly probíhat během letních
odstávek.
Domažlice si tuto investici vzhledem
k hospodaření v předešlých letech mohou dovolit. Rozpočet navíc nyní posílil
příjem z loterií ve výši 8 milionů korun a
také příjem z hospodaření Domažlických
městských lesů s.r.o. ve výši 5 milionů korun. „Přesto, že finance máme připravené,
otevře si město na překlenutí následujících
dvou let úvěr ve výši asi 50 milionů korun.
Tento úvěr bychom měli mít splacený do
konce volebního období,“ informoval zastupitele starosta.
(bub)
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Poplatky na úřadě zaplatíte
nově i platební kartou
Městský úřad v Domažlicích zprovoznil
v pokladnách úřadu v budově na náměstí
Míru 1 i U Nemocnice 579 platební terminály. To znamená, že občané nyní mohou
platit správní poplatky v pokladnách úřadu
také bezhotovostně.
(bub)

Krátce z radnice:

l V Kozinově ulici budou opraveny
chodníky, vykáceny přestárlé stromy a
vybudována nová parkovací místa a v ulici
Kosmonautů bude navýšen počet parkovacích míst. Celkem tam vzniknou tři menší
parkoviště a přibyde tak 24 parkovacích
stání. Práce za 2,5 milionu korun provede
na základě výběrového řízení firma Ptáčník s.r.o.
l Dne 22. srpna se v Domažlicích uskuteční Mezinárodní jízda historických vozidel. Akce si vyžádá uzavírku náměstí Míru
od 8 do 13 hodin.
l Radní souhlasili se vznikem jednosměrek v Tyršově a Fügnerově ulici. Má se
tak zlepšit situace s parkováním. Podobná
situace je dle radních také na Kavkaze. Připravuje se proto studie a dá se očekávat, že
další jednosměrky přibydou i tam.
l Město Domažlice by chtělo zateplit
sportovní halu vedle staré sokolovny, budovu domova pro seniory v Baldovské ulici
a také budovu MěÚ v ulici U Nemocnice.
Městu se na tyto práce podařilo získat dotaci
z OP ŽP ve výši zhruba 70% nákladů. Práce
by měly začít v srpnu, hotovo musí být do
konce letošního roku.

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.
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Odchyt zvířat městskou policií

K 9. červnu bylo do záchytného zařízení města Domažlice
umístěno 27 odchycených psů, což je ke stejnému datu, oproti
loňskému roku, nárůst o pět případů. Roste také počet událostí,
kdy strážníci odchytí psa, kterého znají jako notorického útěkáře,
a telefonicky vyrozumí majitele, aby si jej na místě vyzvednul. Je
třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes na veřejném prostranství
může způsobit škodu. Může například skočit na nějaké dítě a povalit jej, pokousat osobu či jiného psa nebo vběhnout před jedoucí auto a způsobit dopravní
nehodu. Ve městě Domažlice je pohyb zvířat na veřejném prostranství regulován městskou
vyhláškou č. 6 z roku 2005. Majiteli psa či jiného zvířete, který poruší povinnosti vyplývající z městské vyhlášky, mohou strážníci na místě uložit blokovou pokutu až do 1000,- Kč.
Běžnou praxí je, že strážníci napoprvé přestupek vyřeší domluvou, v případě opakovaného
porušení pokuta roste až k maximální možné částce, případně je přestupek předán komisi
pro projednávání přestupků. Strážníci přitom neodchytávají jen zatoulané psy. Každoročně
je odchyceno i několik hadů, včetně exotických druhů. V nedávné minulosti byla odchytávána labuť, kozel, beran a poraněná poštolka. V případě odchytu ptactva či exotických
druhů hadů spolupracujeme se záchrannou stanicí živočichů Plzeň.
Václav Kubaň

Knihovna bude kvůli opravě parkoviště zavřená
V letních měsících probíhá úprava prostranství před ZUŠ Jindřicha Jindřicha a budovou
knihovny Boženy Němcové, jednoho z posledních míst v centru, kde je dosud asfaltový
povrch. „Do konce července tam dělníci položí novou dlažbu. Asfalt pak zatím v městské
památkové rezervaci zůstane jen v polovině Kostelní ulice a na chodnících ve Steidlově
a Příhodově parku,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš. Položení nového
povrchu na prostranství před klášterem je součástí větší opravy, která zahrnuje i zřízení
parkovacích míst, opravu opěrné zdi a kamenného schodiště u knihovny.
Přístup do knihovny tak bude z důvodu úprav ztížený. Upozornění platí především pro
děti, maminky s kočárky, starší, méně pohyblivé čtenáře a tělesně postižené. Od 1. do 31.
července bude knihovna zcela uzavřená.
Náklady na opravu prostranství v ulici B. Němcové činí 2 301 426,- Kč (včetně DPH). (bub)
l Žádost společnosti Intercora řešili
v červnu domažličtí
radní. Firma, která
stavěla Kaufland,
by ráda zvýšila
kapacitu parkoviště
před
obchodem,
a to kovovou konstrukcí nad stávajícími parkovacími
stáními. Radní vzali prozatím žádost
na vědomí, s velkou
podporou se u nich
však nesetkala.
l Město poskytne
účelovou
dotaci
Diecézní
charitě
Plzeň ve výši 450
tisíc korun.
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu.
(bub)
Provozní doba
redakce
DZ
v budově Tiskárny
MKS,
U Nemocnice
358, Domažlice
je: ÚT a PÁ od
9 do 14 hodin.
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Školáci se podívali na služebnu

V rámci projektu S Ajaxem do škol se mohli přímo na služebnu Městské policie Domažlice podívat žáci čtvrtých tříd domažlických základních škol. Poslední částí projektu
totiž byla právě exkurze v zázemí městské policie.
„Žákům jsem ukázal fotografie odchycených zvířat, nalezených použitých injekčních
stříkaček, seznámili se s pomůckami k odchytu zvířat, výstrojními součástmi strážníka,
jako jsou pouta, obušek, pepřový sprej, přenosná lékárnička, taktická vesta, kevlarové
rukavice, služební pistole a podobně,“ popsal preventista Václav Kubaň.
Žáci si také prohlédli obrázky ze všech 18 kamer městského kamerového systému,
monitorovací protipovodňové pracoviště nebo veřejný informační systém.
(bub)

v
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Kamerový systém bude
modernější
S modernizací současného kamerového
systému počítá Městská policie Domažlice. Na novou techniku se navíc podařilo
získat hned dvě dotace z Plzeňského kraje.
První finance půjdou do opravy monitorovacího zařízení na služebně. Další dotaci
ve výši více než půl milionu korun poskytne kraj na pořízení nových kamer. Těch v
ulicích města přibyde hned pět.
„Počítáme s tím, že nové kamery
umístíme přímo do centra, například na
Chodské náměstí, před kino Čakan nebo
ke křižovatce ulic Benešova a Erbenova,“
uvedl velitel Městské policie Domažlice
Petr Kubal.
Ulice Domažlic v současné době hlídá
17 kamer, jedna kamera je také v Havlovicích. Na služebně strážníků potom na
kamerový systém dohlíží dva operátoři
kamerového systému. „Do budoucna bychom chtěli mít čtyři, tak abychom pokryli
24 hodin 7 dní v týdnu,“ řekl Kubal.
Domažlická Městská policie v současné
době hledá také nového strážníka. Více
informací o výběrovém řízení najdete na
www.mpdomazlice.cz.
(bub)

Bioodpad je již svážen
na novou kompostárnu
Již několik měsíců používají Domažlické technické služby (DTS) nové vozidlo
na svoz bioodpadu. Poprvé do ulic města
vyjelo 3. dubna. Sváží biologický odpad
rostlinného původu, který občané ukládají
do speciálních hnědých popelnic. Nyní již
odpad míří na nově spuštěnou domažlickou kompostárnu.
O hnědé popelnice na bioodpad mají občané Domažlic zájem. Do současné doby si
je pořídily již dvě stovky domácností a další
se mohou hlásit u DTS na tel.: 379 722 394.
Tyto nádoby jsou určeny pro potřeby běžné
domácnosti. Svoz probíhá jednou týdně
zpravidla v pátek až do 31. října.
Provoz kompostárny v Domažlicích byl
spuštěn koncem května. Podle domažlic-

kého starosty Miroslava Macha bude první
rok provozu zkušební. „Připravujeme také
smlouvy, na základě kterých by k nám mohl
být bioodpad svážen i z okolních obcí,“
dodal Mach.
V případě potřeby likvidace většího
množství bioodpadu mohou lidé využít
služeb Sběrného dvora, kam je možné bioodpad odvážet. Jak nakládat s dalším odpadem v Domažlicích určuje obecně závazná
vyhláška města, kterou v blízké době budou
schvalovat zastupitelé v nové podobě. K dispozici bude na www.domazlice.eu.
Domažlické technické služby navíc dále
rozšiřují svůj vozový park. Ze svého fondu
investic nyní pořídí další svozové vozidlo,
které bude moci

Toalety u koupaliště prošly opravou

Město Domažlice v letošním roce investovalo do rekonstrukce veřejných WC na parkovišti u koupaliště Babylon. Toalety
totiž sloužily od 70. let minulého století a byly již nevyhovující.
Z rozpočtu města šlo na opravu 425 830,- Kč bez DPH. V objektu jsou nejen toalety, ale také zázemí se skladem. Opraven
byl plášť, vyměněna byla také okna, střecha a částečně nosná
konstrukce budovy. Koupaliště provozuje od 1. července 2012
soukromá firma Vinička s.r.o.
(bub)

svážet nejen bioodpad, ale také klasický
komunální odpad. „Nahradí staré a přesluhující vozidlo, které je v provozu již 25 let.
Cena nového vozu je více než 3,7 milionu
korun bez DPH,“ upřesnil ředitel DTS Domažlice Jaroslav Zavadil.
Co se týká stavby kompostárny v Domažlicích, projekt byl realizovaný v letech 2013 – 2015 a byl spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a
Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady činily 5 429 045
Kč, fond EU 4 614 688 Kč (85%), SFŽP
ČR 271 452 Kč (5%) a město Domažlice
542 905 Kč (10%).
(bub)
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TURISTICKÉ AKCE V ČERVENCI ČČK DOMAŽLICE
Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...

Čtvrtek 9. 7.
Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD
v 6.20 hod. do Železné Rudy. Odtud autobusem do Prášil. Trasa: Prášily, Prášilské

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice

jezero, Liščí díry, Slunečná (9 km), nebo
z Prášil na Poledník a zpět na Slunečnou
(15.5 km). Vede M. Senohrábková.
Čtvrtek 23. 7.
Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD v
6.20 hod. do Železné Rudy. Odtud autobusem do Mechova (Mosau). Trasa: Plavební
kanál, Hauswaldská kaple (Lesní kaple),
Rokyta (10 km) nebo po dohodě s vedoucí
na Antýgl, Tříjezerní slať a Modravu. Vede
M. Senohrábková.

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 27. 7. a 24.
8. 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.

Dárci krve byli oceněni na domažlické radnici

tel.: 724 501 626

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

Ve čtvrtek 28. května byli v obřadní síni domažlické radnice
slavnostně oceněni dárci krve.
Akci organizoval Český červený kříž ve spolupráci s městem
Domažlice. Rozdány byly bronzové, stříbrné i zlaté medaile a
také Zlatý kříž 3. třídy. Oceněni
byli také dárci za 50 až 100 odběrů. Za 150 odběrů si ocenění
domů odnesl Petr Blahník z
Domažlic (na snímku). Kompletní seznam oceněných dárců
najdete na www.domazlice.eu.
Text a foto: (bub)

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)
PO–PÁ 7.00–15.30

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Uvedené produkty lze zakoupit v lékárně U Zlatého jelena, v Arnice
nebo v prodejně Energy v Domažlicích.
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Změna půjčovní doby v jednotlivých odděleních v době letních
prázdnin od 1. 8. do 31. 8. 2015

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
UZAVŘENÍ KNIHOVNY
1. - 31. července 2015

Městská knihovna B. Němcové oznamuje,
že z důvodů rekonstrukce prostoru před
knihovnou bude v této době celá knihovna
pro veřejnost uzavřena. Výpůjční
doba půjčených knih a časopisů bude
automaticky o tyto dny prodloužena a
od čtenářů nebudou vybírány sankční
poplatky za pozdní vrácení.

10. - 14. srpna 2015

Knihovna bude uzavřena z provozních
důvodů. Prosíme čtenáře, aby s tímto
uzavřením počítali a předzásobili se
na své dovolené a chvíle odpočinku
dostatečným počtem knížek i časopisů.
Běžný provoz knihovny bude zahájen v
pondělí 17. srpna 2015.
Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA:

Husova památka
v Domažlicích
Srdečně
zveme
občany Domažlic
na
bohoslužebné
shromáždění k upomínce 600. výročí
upálení rektora Karlovy univerzity, kazatele a reformátora
církve, Mistra Jana
Husa. Shromáždění
se uskuteční, jako
obvykle, u Husových lip v parčíku
u pomníku Svobody
v pondělí 6. července od 17 hodin. Petr
Grendel, farář ČCE
v Domažlicích

Městská knihovna upozorňuje návštěvníky na každoroční změnu půjčovní doby v době
letních prázdnin. Změny se týkají všech provozů knihovny.
Oddělení pro dospělé čtenáře, čítárna a
ST
9-12
13-16
internetová studovna:
ČT
zavřeno
PO
9-12
13-18
Pá
9-12
13-16
Ú
zavřeno
Oddělení speciálních služeb a
ST
9-12
13-18
regionální oddělení:
ČT
zavřeno
PO
9-11
13-18
Pá
9-12
13-16
Ú
zavřeno
Oddělení pro děti a mládež:
ST
9-11
13-16
PO
9-12
13-16
ČT
zavřeno
Ú
zavřeno
Pá
9-11
zavřeno

Výstavy: Marek Singr – Oleje

V srpnu vám představíme díla amatérského malíře a fotografa Marka Singra, který se
v současné době věnuje převážně malbě akrylovými a olejovými barvami. Ústředním
motivem většiny obrazů je portrét ženy v historických i soudobých tématech. Věnuje se
také reportážní a portrétní fotografii s rozmanitými náměty. Výstavu ve vestibulu můžete
navštívit od 3. – 31. srpna v provozní době knihovny.

NA DOVOLENOU S E-KNIHOU
Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz nabízí svým čtenářům novou službu,
a to půjčování elektronických knih (tzv. e-knih). Registrovaní čtenáři si mohou vybrat
z nabídky přes 1700 titulů českých nakladatelů a „vypůjčit“ až 2 e-knihy současně na
dobu 21 dní. E-knihy lze číst na čtečkách START …., telefonech a tabletech s operačním
systémem Android a iOS pomocí aplikace eReading.cz. Půjčení je bezplatné, podmínkou
je platná registrace a uvedení e-mailové adresy. Podrobné informace a návod je na webových stránkách knihovny.
Bc. Lenka Schirová

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!

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

17. 7. Zahajovací koncert XIX. ročníku Rockových kurzů a Letní
umělecké dílny, 25. 7. Závěrečný koncert Rockových kurzů a
LUD, 28. 7. Prodej, 2. 8. Zahajovací koncert lektorů 9. mezinárodních letních klarinetových kurzů, 9. 8. Závěrečný koncert klarinetových kurzů, 14. - 17. 8. Výstava fotografií FOTOKLUBU při MKS v
Domažlicích, 26. 8. Zasedání zastupitelstva města.
(mks)

Oddíl plaveckých sportů SK Jiskra Domažlice bude jako
každý rok pořádat v termínu od 2. 10. - 27. 11. 2015 „Plaveckou přípravku“. Informace na: jidoplavci@seznam.cz
nebo na telefonu 606 642 443.
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PEJSCI Z VALCHY HLEDAJÍ DOMOV

LARA

* cca 1 rok, chodský pes, 16. 1. 2015 odchycena, když pobíhala po zastávce autobusu u Havlovic
* mladá, akční, aktivní a veselá psí slečna, k lidem velmi
přátelská, psí kamarády si ale vybírá
* ráda chodí na procházky, velmi dobře ovladatelná
* potřebuje dostatek pohybu, pravidelné procházky budou
ideální, do bytu moc vhodná není, takže nejlépe domek s
velkou zahradou a aktivní novou rodinu

* nyní v náhradní péči – bližší info na tel. 774 294 049

Kompletní informace o psech určených k adopci najdete na
www.domazlice.eu.

Soptíci oslavili 20. výročí

V sobotu 30. května pořádali Soptíci na domažlickém náměstí festival přípravek, který se
konal u příležitosti 20. výročí od založení Soptíků v Domažlicích. Děti přijely nejen z celého Plzeňského kraje, ale i z Klimkovic u Ostravy, z Břehů a Voleče u Pardubic a nechyběly
ani Sovětice od Hradce Králové. Děti svoje umění ukázaly široké veřejnosti na historickém
náměstí uprostřed chodské metropole. Oceněním pro ně byl nejen potlesk publika, ale
odnesly si i medaile a polštářky s dráčkem Soptíkem, které byly ušity právě pro tuto příležitost. Zakladatelem domažlických Soptíku byl v roce 1995 Petr Ouřada, Ludmila Šotová
a Vlasta Machtová. Od roku 2010 se stala vedoucím Soptíků i Alena Jurčová, která v roce
1995 začínala jako 6ti letá v kroužku Soptíků. Od roku 2012 přibyla do našeho týmu nová
vedoucí Dana Tomanová. Za 20 let prošlo kroužkem již 112 dětí.
SDH Domažlice

v

červenec-srpen 2015

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 Prodám zahradu v Domažlicích,
lokalita pod Vavřincem, 400 m2, chata,
voda, el. energie a skleník. Tel.: 774
048 284.

Upřesnění Flossenbürg
Květnový Zpravodaj přinesl seznam
domažlických rukojmí, internovaných v
koncentračním táboře Flossenbürg. Paní
Mgr. Lidka Novotná po jeho přečtení
upozornila na dalšího Domažličana, svého
strýce pana Ludvíka Čejku, který ve Flossenbürgu zahynul na samém konci války.
Ludvík Čejka se narodil 12. 2. 1909 ve
městě č. p. 107 (Školní ulice). V roce 1931
maturoval na domažlickém gymnáziu. Rok
1938 a zábor našeho pohraničí jej zastihl v
Aši, kde pracoval na tamní poště. V září,
po záboru Sudet, byl český personál ašského poštovního úřadu zajat a 14 dní vězněn
kdesi v Německu. Spoluautor knihy Život
za pravdu Josef Hofmann v doslovu k této
knize píše, že Ludvík Čejka se tak stal prvním domažlickým politickým vězněm.
Po propuštění se Čejka vrátil do Domažlic, kde pracoval opět na poštovním úřadě
jako tajemník pošty. Po druhé jej nacisté
zatkli 5. září 1944 pro podvratnou činnost
proti Říši. Věznili jej ve Flossenbürgu, kde
9. března 1945 zahynul.
O příčinách jeho zatčení nebyly a nejsou
přesné zprávy, neznala je ani rodina. Snad
souviselo s ilegální činností poštovních
úředníků z Prahy, konkrétně manželů
Plánkových, popravených v říjnu 1944 v
Praze na Pankráci. Marta Plánková, rozená
Naxerová, pocházela z Domažlic, kde žili
její rodiče, a tak je toto vysvětlení nejpravděpodobnější.
V roce 1948 iniciovala domažlická
jednota Svazu bojovníků za svobodu osazení pamětní desky Ludvíku Čejkovi na
domažlické poště. Myšlenky se posléze
ujali sami poštovní zaměstnanci, kteří
mezi sebou vybrali potřebnou finanční
částku. Desku, dílo akademického sochaře
Václava Amorta, odhalila pošta v neděli
6. 4. 1949 v interiéru pošty u obslužných
okének. Škoda jen, že při přestavbě pošty
se pro ni nenašlo důstojnější umístění, než
je to dnešní.
PhDr. Věra Závacká
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KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V DOMAŽLICÍCH přijímá přihlášky na KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE
pro školní rok 2015/2016 - PODZIM 2015/JARO 2016 (velký sál MKS v Domažlicích).
Místo konání:
Termíny:
Vyučují:

velký sál MKS v Domažlicích
PODZIM 2015: září – listopad; JARO 2016: leden - duben
Podzimní kurzy: taneční mistři - manželé Kociánovi (Klatovy)
Jarní kurzy: taneční mistři – manželé Brettschneiderovi (Plzeň/Domažlice)
Prodloužené a závěrečnou lekci doprovází živá hudba.
Informace a přihlášky: Martina Pincová, Tel.: +420 379 722 631, E-mail:pincova@idomazlice.cz
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
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. Zajímavostí bude
přednáška během zahájení akce, která pojedná o pohnuté historii podstavce pro pomník na Baldově, který byl vybudován v roce 1931.
Zasvěceně o tom pohovoří pan Miloš Novotný, předseda Společnosti pro památník bitvy u Domažlic.
- od pondělí 29. 6. do soboty 4. 7. budou probíhat práce na tvorbě soch, prostor bude veřejnosti volně přístupný
Účastníci sympozia: ČR - Václav Fiala, Zdeněk Hůla, Německo - Toni Scheubeck, Reinhard Mader a Tilo Ettl
Sobota 4. 7. - 17.00 - Slavnostní zakončení sympozia v zahradě augustiniánského kláštera.
VSTUP ZDARMA!
Pátek 3. července a sobota 4. července 2015 vždy od 18.00 hodin v zahradě pod Chodským hradem

HUDBA POD HRADEM

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
VSTUP DOBROVOLNÝ!
Pátek 10. července 2015 od 17.00 hodin na náměstí v Domažlicích
Festival

BOHEMIA JAZZ FEST

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 v Domažlicích
POCTA VARHANŮM -

Wolfgang Kraus - varhany a Mathias Achatz - trubka

Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej vstupenek v MIC v Domažlicích.
Pátek 17. července 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Zahajovací koncert XIX. ročníku ROCKOVÝCH KURZŮ A LETNÍ UMĚLECKÉ DÍLNY
Jazzrockový band vede kytarista Jan Militký.
Sobota 18. července 2015 od 20.00 hodin v alejích u náměstí Míru v Domažlicích
HUDBA V ALEJÍCH -

Koncert Zdeněk Bína - Bird

Koncert osobitého zpěváka a kytaristy, který představí své nové album. Podpoří ho excelentní baskytarista Jan Urbanec. VSTUP ZDARMA!
Neděle 26. července 2015 od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ -

STAVOVANKA

Promenádní koncert dechové hudby Stavovanka pod vedením Jana Votruby.

VSTUP ZDARMA!

Neděle 2. srpna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Zahajovací koncert 9. letních mezinárodních klarinetových kurzů
Ludmila Peterková, Joseph Eller - klarinety, Daniel Wiesner - klavír
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej vstupenek v MIC v Domažlicích.
Čtvrtek 6. srpna 2015 od 18.00 hodin na babylonském rybníku

Vodní koncert

Komorní skladby pro klarinety zazní z lodiček na hladině rybníku Babylon, kde se zvuk překrásně nese.

VSTUP ZDARMA!
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Pátek 7. srpna 2015 od 20.00 hodin v arciděkanském kostele

9 TÝDNŮ BAROKA - POCTA STARÝM MISTRŮM
JIŘÍ STIVÍN A COLLEGIUM QUODLIBET
Sobota 8. srpna 2015 od 17.30 hodin v kostele sv. Vavřince na vrchu Vavřineček u Domažlic

9 TÝDNŮ BAROKA - BAROKNÍ SLAVNOST V KRAJINĚ

Komponovaný program barokních zábav u kaple sv. Vavřince. Tanec, hudba, barokní občerstvení a dobový ohňostroj.
Program: 17.00 mše svatá ů svěcení skleněného oltáře z dílny Vladimíry Tesařové, 19.00 - pestrý program barokní hudby a tance,
účinkují: Fiorello, klarinetový soubor pod vedením Ludmily Peterkové a další, 20.00 Domažlická zastavení - Zdeněk Procházka o
Vavřinečku a barokní krajině na Domažlicku, 22.00 barokní ohňostroj
Vydejte se na pouť ke kapli sv. Vavřince, kde vás v hlavním festivalovém programu čeká Barokní slavnost v krajině. Již od 19.00 hodin začne
pestrá mozaika divadelních, tanečních i hudebních produkcí. Na místě bude se svým programem také Autobus linky 2015 s nafukovacím
stanem pro případ nepříznivého počasí. Pro občerstvení bude připraveno barokní menu. Program bude korunovat barokní ohňostroj.
Držitelé vstupenky na koncert J. Stivína ze 7. 8. mají vstup na tuto akci zdarma.
Předprodej vstupenek na obě akce www.plzenskavstupenka.cz nebo Městské informační centrum Domažlice
Neděle 9. srpna 2015 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Závěrečný koncert 9. letních mezinárodních klarinetových kurzů - koncert účastníků

Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej vstupenek v MIC v Domažlicích
Pátek 14. srpna 2015 od 17.00 hodin na Baldově

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU BITVY U DOMAŽLIC

Prostor konání akce vč. příjezdové komunikace nebude přístupný automobilové dopravě. Záchytné parkoviště bude zajištěno na
"letišti" - návrší před obcí Luženičky.
VSTUP ZDARMA!
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 ESPUELAS, 23.00 UNITED FLAVOUR.

VSTUP ZDARMA!

Pátek 14. srpna - neděle 16. srpna 2015

CHODSKÉ SLAVNOSTI - VAVŘINECKÁ POUŤ

VSTUP ZDARMA!

Čtvrtek 20. srpna 2015 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů v Domažlicích

HUDBA V KLÁŠTEŘE - KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU SE VRACÍ
Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio

Herci divadla SeMaFor Petr Macháček a Dáša Zázvůrková v doprovodu svěží swingové kapely Jakub Šafr Trio míří do Domažlic již
popáté! Přijďte si užít večer nabitý energií a oblíenými melodiemi, které v Rajské zahradě ještě nezazněly. Letos jsou na programu
nestárnoucí hity legendárního divadla SeMaFor ve swingovém podání a také milé překvapení.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej v MIC v Domažlicích.
Neděle 23. srpna 2015 od 20.00 hodin v letním kině v Domažlicích
Koncert

FRANTIŠEK NEDVĚD ZPÍVÁ ZLATÉ NEDVĚDOVKY

Koncert známého zpěváka s doprovodnou skupinou. Zazní největší hity od bratrů Nedvědů. Předprodej v MIC v Domažlicích.
Úterý 25. srpna 2015 od 19.30 hodin v klášterním kostele

POCTA VARHANŮM - MICHAL NOVENKO - VYRHANY

Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej v MIC 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!
Neděle 30. srpna 2015 od 18.00 do 20.00 hodin u kašny na domažlickém náměstí

HUDBA NA NÁMĚSTÍ - HÁJENKA

Promenádní koncert dechové hudby Hájenka pod vedením Miroslava Palečka.

VSTUP ZDARMA!

Od 1. 9. 2015 budou v předprodeji vstupenky na akce pořádané MKS v Domažlicích:
JOSEF FOUSEK - RECITÁL - úterý 29. 9. 2015 od 19.30 hodin velký sál MKS Domažlice
HRDÝ BUDŽES - divadelní představení mimo předplatné - čtvrtek 19. 11. 2015 od 19.30 hodin velký sál MKS Domažlice
Předprodej zajišťuje Městské informační centrum v Domažlicích
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Přípravy programu odhalení pomníku na Baldově vrcholí
Termín odhalení obřího pomníku na
vrchu Baldov u Domažlic se nezadržitelně
blíží. Na domažlické radnici se tak nyní
dolaďují poslední detaily programu této
slavnostní události. Řeší se také například
možnosti parkování nebo doprava. Pomník
ve tvaru kalichu bude na Baldově odhalen
již 14. srpna.

Monumentální šestimetrové žulové dílo
tvoří již několik měsíců klatovský sochař
Václav Fiala. Postupně na sebe vrství a
spojuje 31 prstenců, které dohromady váží
50 tun. Během července potom své dílo v
ateliéru částečně rozebere, převeze jej na
Baldov a tam pomocí těžké techniky opět
složí na opravený podstavec.

„Naší poslední pracovní schůzky na radnici se zúčastnil právě i autor díla a seznámil nás s náročností, postupem práce a také
technikou tvorby pomníku. Kromě toho
jsme řešili také otázky týkající se například
zajištění parkování nebo dopravy občanů
k Baldovu,“ uvedl místostarosta Domažlic
Stanislav Antoš.
Půlkilometrová asfaltová cesta na asi 2
kilometry od Domažlic vzdálený Baldov
bude totiž v den konání slavnostního odhalení pro automobily uzavřená. Lidé budou
moci využít parkoviště na nedalekém letišti
a dopravu z Domažlic potom zajistí speciální autobus, který bude jezdit kyvadlově.
„Přesto, musí lidé počítat, že několik stovek metrů bude třeba dojít pěšky, například
Sochařskou stezkou,“ upozorňuje Antoš.
Pořadatelskou službu městu pomohou
zajistit luženičtí dobrovolní hasiči a své
zázemí na Baldově poskytne také místní CB
klub Domažlice. „Oceňujeme, jak ochotně
všichni k této akci přistoupili,“ dodává místostarosta.
Městské kulturní středisko v Domažlicích chystá na slavnostní odhalení pomníku
také bohatý kulturní program. Jeho součástí
bude například i společný zpěv slavného
husitského chorálu. Noty a text k písni viz.
obrázek vlevo.
(bub)

Domažlický zpravodaj - str. 12

v

číslo 7-8

v

červenec-srpen 2015

Městská rada seniorů informuje:
Hodnocení činnosti Městské rady seniorů (MRS) v
Domažlicích v rámci projektu AKTIVNÍ SENIOR za
období 2014 - I. pol. 2015:
1. Představitelé vedení MRS navštívili předsedy
organizací, u kterých pracují senioři, informovali je
o vzniku nové MRS a nabídli členství, které přijalo
10 seniorských klubů.
2. Současně byl navštíven starosta města a
informován o nově vzniklé organizaci.
3. Byli získáni funkcionáři a MRS zahájila
činnost 5. 2. 2014. Zasedací místnost je se souhlasem ředitelky v prostorách MCSS.

Kulturovar 2015

Vážení milovníci dobré hudby. Rád bych vás pozval na 6. ročník hud. festivalu, který letos proběhne
v samém srdci Domažlic. Festival Domažlický Kulturovar 2015 se bude konat poprvé přímo na domažlickém náměstí, a to v pátek 31. července. Návštěvníci
se mohou těšit na pět hudebních vystoupení a hlavní
hvězdu festivalu - zpěváka a kytaristu Jamese
Harriese z Velké Británie. Součástí festivalu budou
opět velmi populární výtvarné dílny pro děti. Hudební
program tento rok nabídne to nejlepší ze žánrů jako
je blues, rock, folk, gipsy, klezmer a reggae. Tento
nevšední exkurz do tajů hudby vám zajistí kapely
Tabasker, Jahtec Jammin‘ Job, Strawberry Feelings
a mistr perkusivní hry na kytaru Tomáš J. Holý. Vstup
na festival je ZDARMA! Přeji vám příjemný kulturní
zážitek. Karel Šmirkl - organizátor festivalu

4. Informace v tisku byla podána začátkem
roku 2014 a po vzniku MRS.
5. Byl podán návrh na finanční příspěvek
městu, který byl realizován v červenci. Do té doby
použila na činnost rada sponzorské dary od domažlických podniků.
6. Registrační číslo bylo získáno od Krajské
rady seniorů (KRS), letos ale bude na vyzvání
nadřízených orgánů MRS přeregistrována.
7. Byl založen účet v bance.

PRONÁJEM BYTU
v centru DOMAŽLIC
Tel.: 602 396 666

8. VÝSTAVA MODELOVÉ
ŽELEZNICE
11. - 12. 7. 2015
18. - 19. 7. 2015
v hostinci Postgarten
Furth im Wald - ulice Bahnhofstrasse
Sobota 12.00 - 21.00 hodin
Neděle 10.00 - 17.00 hodin
Modulové kolejiště H0 o délce 50 m,
modelářský koutek pro děti, slosování.

8. Předběžný plán činnosti byl projednán na
prvním zasedání, byl schválen KRS i vedením
MRS.
9. V dubnu se konalo propagační vystoupení v
TOTEMU Plzeň, vystoupily dva soubory MCSS a
taneční skupina Hanka. KRS byla informována o
záměrech a plánech pro první rok činnosti.
10. Po půl roce byly vypracovány dlouhodobé
plány činnosti - projekty, které budou průběžně
hodnoceny. Byly také předloženy KRS a všem
jejím členům jako podklad pro další činnost.
J. Fidrant, předseda MRS Domažlice

Každý se rád vrací...

Vážení čtenáři, obracím se na Vás s prosbou o
pomoc. Jsem Domažličák a bydlel jsem na Habeši.
Jmenuji se Antonín Bay a jsem nejmladší z rodu Bay
z Habeše. Narodil jsem se 17. 1. 1945. Letos jsem dostal k narozeninám od své rodiny desetidenní pobyt
v penzionu v Domažlicích. Rád jsem pochodil a večer
seděl na náměstí a vzpomínal, kdy a s kým jsem kde
byl. Abych se ale dostal k jadérku mého přání. Najde
se třeba spolužák či spolužačka z Chlapecké školy,
kam jsem chodil do 4. třídy? Jestli je někdo, kdo by
řekl, či napsal zda je mým spolužákem či spolužačkou, budu moc rád. Psal jsem si dlouho s L. Brabcem.
Také vzpomínám na J. Bauera (bydlel na náměstí).
Prostě budu rád za každou zprávu od Vás. E--mail:
dreamfinder@centrum.cz, adresa: Hradec 53, Ledeč
n. Sázavou 584 O1.
Antonín Bay
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Taneční skupina Hanka tělovýchovné jednoty Sokol Domažlice
O aktivitě taneční skupiny Hanka jsme
si povídaly s vedoucí Jaroslavou Kauckou:
TS Hanka brzy vstoupí do dvanáctého
roku svého působení. Co se událo nového v posledním roce?
Máme letos rok po 10. výročí od vzniku. Ve skupině se vystřídalo celkem 20
členů, poslední dva roky máme i jednoho
muže - praporečníka TJ Sokol Svatopluka Doubka. S ním můžeme nacvičovat i
různé skeče a celkové vystoupení naší
skupiny je velmi kladně hodnoceno.
Kde jste v poslední době vystupovali?
V loňském roce jsme měli celkem 30
výjezdů, z toho třeba v Plzni jsme byli
šestkrát. Tradičně vystupujeme v Besedě
na pořadu Senioři - seniorům v květnu,
pro seniorské kluby ve Skvrňanech,
Doubravce nebo Křimicích. Šestým rokem spolupracujeme s mezigeneračním
domem TOTEM v Plzni na různých seniorských programech. Byli jsme s nimi i v
Lounech na dvoudenním setkání seniorů
Plzeňského a Severočeského kraje. Letos
jsme tradičně vystoupili na propagačním
odpoledni spolu s TS MCSS v TOTEMU,
dále pro ženy v Pekle, kde jsme měli značný úspěch, a také v Besedě. Čekají nás ještě Křimice a další seniorské kluby. Spolu

operace a zdravotní potíže, vždy
vše zvládneme tak, abychom naše
seniory, pro které vystupujeme,
neošidili, protože se na nás vždy
těší, a tak je nechceme zklamat.
Proto bych chtěla touto cestou všem
členkám a členovi za celoroční práci
poděkovat a věřím, že ještě nějaký
ten rok spolu vydržíme.
Jaké skladby byly úspěšné?
Nejvíc se líbily „Hašlerky“ a dechovka, protože to mají rádi senioři.
Na snímku skupina po vystoupení na seniorských Jak je to s financemi?
slavnostech v parku v Křimicích. Vystoupení se jmeCelá léta nás podporuje TJ Sokol,
nuje: Kominíček.
Foto: Archiv TS Hanka poslední tři roky pak získáváme přis Jamáčkem, což je pěvecký sbor TOTEspěvek od města, který používáme
MU, jsme letos nacvičili chodské tance a zvláště na cestovné. Za to moc děkujeme.
úspěšně je dvakrát v Plzni předvedli.
Jaké je složení vaší skupiny?
Jak se připravujete na další sezonu?
Ženy tvoří: Jana Antošová, Marie BaieroOd září budeme mít nový program, vá, Vlastimila Haberlová, Růžena Krčmová,
choreografii udělám přes prázdniny, s Lidmila Kynčlová, Miluše Ledvinová, Hana
děvčaty připravujeme nové kostýmy. Po- Rothová, a náš jediný muž je Svatopluk
čítám, že do prosince zvládneme dalších Doubek.
(red)
deset vystoupení.
Jak vše zvládáte po SOŠ a SOU, Horšovský Týn hledá vhodného kandidáta na pozici:
ŠKOLNÍK  ÚDRŽBÁŘSKÉ A DOMOVNICKÉ PRÁCE
zdravotní stránce?
Náš věkový průměr Jedná se o práci na plný úvazek, nástup 24.8.2015.
je 71 let, ani jedna Požadujeme: výuční list, řidičský průkaz skupiny „B“, komunikativnost
nejsme zcela zdráva, a manuální zručnost, výhodou je osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978
ale i když nás čekají Sb. ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektronice.
Nabízíme: pronájem služebního bytu.
Žádosti o zaměstnání se stručným životopisem a popisem
dosavadní praxe zasílejte na adresu: SOŠ a SOU, Horšovský
Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn nebo elektronicky na
adresu: fousovam@sos-souhtyn.cz
Kontaktní telefon: 379 410 051

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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Zprávy ze ZUŠky
Na tomto místě jsem se během školního roku chlubil úspěchy našich žáků. Nejinak
tomu bude i tentokrát. V národním kole soutěžní přehlídky Pohárek SČDO, která se
konala na začátku června ve Velké Bystřici u Olomouce, se z kategorie mládeže do
kategorie dospělých probojovala Klára Machová ze třídy pí. učitelky Dany Žákové z literárně-dramatického oboru. I mezi dospělými sklidila obrovský úspěch, neboť v kategorii
monology ženy skončila na 2. místě. Jí i její paní učitelce patří velká gratulace.
Zemské soutěžní přehlídky Zpěváček 2015, která se konala koncem května ve studiu
Českého rozhlasu Plzeň, se zúčastnili tři žáci ze třídy pí. učitelky Lucie Bínové a p. učitele Jaromíra Bíny. Bronzovým českým zpěváčkem se stala Tereza Jurníková. Spolu s ní
postoupila do celostátního kola, které by se mělo konat na podzim v Brně, ještě Markéta
Příbková. Taktéž jim patří velká gratulace. Za zmínku jistě stojí, že z této soutěže vznikla
rozhlasová nahrávka, která byla na stanici Plzeň odvysílána, a tak dětem zůstává trvalá
zvuková vzpomínka.
Nemalým úspěchem bylo jistě i první místo houslistky Emy Veckové ze třídy pí. učitelky Bohdany Zavázalové v prestižní regionální soutěži Plzenecké housličky, která se
konala 23. května ve Starém Plzenci. I jí bych rád touto cestou pogratuloval.
Dále bych chtěl ještě zmínit úspěšné koncerty, jakými byly Absolventské koncerty v
ZUŠ, Učitelský koncert v refektáři, koncert bicích nástrojů s názvem „S úderem bicích 3“
v MKS, vystoupení literárně-dramatického oddělení a veleúspěšnou 11. Taneční akademii,
jíž jsme spolupořádali. Úspěšně proběhly i výchovné koncerty pro domažlické MŠ. Ani o
prázdninách však nebude budova naší školy zahálet, jelikož v ní budou probíhat hudební a
výtvarné kurzy a sympozia, na jejichž doprovodné akce zveme širokou veřejnost. Novinkou letos budou Rockové kurzy a Letní umělecká dílna v polovině července.
Já bych velice rád všem našim učitelům poděkoval za jejich výtečnou pedagogickou práci
s dětmi, která mnohdy přinesla nemálo vavřínů, a zároveň jim popřál příjemnou dovolenou,
na níž načerpají hodně sil do nové umělecké práce s dětmi.
Josef Kuneš, ředitel školy

Jak se v průběhu času měnil prostor ke spaní
zodpoví výstava v Chodském hradě v Domažlicích
„Lehněte si, ať nám nevynesete spaní...,“ prezentující proměny lůžka v různých časových obdobích i v
odlišném společenském prostředí. Pro lepší prožitek
je většina instalovaných „ložnic“ zpřístupněna veřejnosti k vyzkoušení. Pro děti je připraveno ležení
pod baldachýnem a hrací koutek. Výstava vznikla
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku,
Muzeem dr. Hostaše v Klatovech a s širokou veřejností. Výstava je otevřena až do 31. října. Více na
www.muzeum-chodska.com.
(bub)

22. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ KRUHŮ PŘÁTEL HUDBY
Ve dnech 29. – 31. května se v Domažlicích konalo 22. celostátní setkání zástupců
Kruhů přátel hudby. Do metropole Chodska
se tak z celé České republiky sjely desítky
reprezentantů KPH, aby si vyměnily své
zkušenosti s pořádáním abonentních cyklů
a pohovořily také o novinkách a úskalích
organizování koncertů klasické hudby.
Program, který připravilo Městské
kulturní středisko v Domažlicích, byl pro
účastníky setkání skutečně velmi bohatý.
Akce byla zahájena v pátek odpoledne pracovním jednáním, kterému předsedalo pět
členů rady KPH v čele s prof. Ivanem Klánským. Řešila se témata týkající se zajištění

financování činnosti KPH, možnosti čerpání nadačních příspěvků, přípravy a tvorby
dramaturgie a námětů na větší propagaci
klasické hudby u nás. Ivan Klánský byl potěšen účastí a Domažlice jako pořadatelské
město velmi pochválil. Páteční večer potom
patřil koncertu předních českých interpretů
– EBEN TRIO a následovalo slavnostní
přijetí účastníků setkání starostou města v
obřadní síni domažlické radnice.
V sobotním programu následně proběhla
prezentace interpretů z „Listiny mladých
umělců“. Během třídenní akce si účastníci vyměňovali své zkušenosti. Jednotlivé
KPH se od sebe v mnohém liší, všechny se

ale shodují v tom, že je třeba vychovávat
mladé posluchače klasické hudby a začít by
se mělo kde jinde, než u žáků základních
uměleckých škol prostřednictvím jejich
učitelů. Během návštěvy Domažlic se
účastníci setkání podívali také například
na Čerchov a užili si i večer s dudáckou
hudbou. „Jsem velmi rád, že všichni účastníci od nás odjížděli spokojeni a program i
organizace setkání hodnotili velmi vysoce,
za což bych chtěl poděkovat celému týmu
pracovníků MKS, kteří se na přípravě podíleli,“ zhodnotil uplynulou událost ředitel
MKS v Domažlicích Kamil Jindřich.
Fotografie na www.domazlice.eu. (bub)

Děti na Zelenově poznávaly les
Poznávej les - Zelenov 2015, to
byl název akce, kterou pro školáky, nejen z Domažlic, připravila
společnost Domažlické městské
lesy. Na Zelenově na děti čekalo
několik stanovišť, na kterých se
dozvěděly celou řadu zajímavostí. Nedílnou součástí poznávání
lesa byl také vědomostní test. Ti
nejlepší dostali odměnu v podobě
triček. Podobnou akci pořádaly
Domažlické městské lesy po
dvouleté přestávce. Pro děti bylo
připraveno šest stavišť. Mimo jiné Práci s koňmi v lese ukázal pan Voráček ze Zahořan.

se dozvěděly o práci koní v
lese, o chovu ryb, o práci
myslivců nebo o lesní zvěři. „Rádi bychom tyto akce
pořádali pravidelně každý
rok,“ uvedl Josef Forst z
DML, který měl Den lesa
na starosti. Se stanovištěm
týkajícím se bobra pomohla CHKO Český les. V
krásné přírodě Zelenova se
všem velmi líbilo.
Fotogalerie na www.doFoto: (bub) mazlice.eu
(bub)
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Mateřská škola Benjamínek

Rozhovor se zakladatelkou první soukromé mateřské školy na Domažlicku Bc.
Simonou Vroblovou Váchalovou:
Vaše zařízení funguje stejně jako klasická
školka?
Mateřská škola Benjamínek, o.p.s., je
neziskovou organizací, přesto je dle zákona provozována jako soukromé zařízení a
zapsaná od 1. 9. 2013 v Rejstříku škol a školských zařízení. Nabízí své služby dětem již
od věku dvou let. Překážkou u nás přitom
nejsou ani plenky. V případě volné kapacity
navíc přijímáme děti i kdykoliv během školního roku bez ohledu na jejich bydliště.
Proč právě Benjamínek?
Benjamínek je skřítek, který je symbolem
naší školky a kamarád nás všech. Společně
s dalšími postavičkami provází děti světem
pohádek. Tým pedagogů je zaměřen na práci se vzdělávacím programem „S Benjamínkem poznáváme svět“. Na tento vzdělávací
program navazuje třídní tematický plán,
který je vypracován a přizpůsoben věkově
smíšené třídě s kapacitou max. 20 dětí.
Ideální ale vnímáme pro práci počet 15 dětí,
abychom se všem mohli plně věnovat.
Jak dlouho máte přes den otevřeno?

Otevřeno máme od pondělí do pátku od
6 do 18 hodin. V loňském roce jsme provoz
nepřerušili ani o vánočních svátcích. V případě, že rodiče pracují v zahraničí, potřebují mít zajištěnou péči, i když jsou státní
svátky v Čechách. Vyhovujeme poptávce.
Vytvořili jsme navíc čtyři druhy programů,
ve kterých je možné volit od docházky jeden půl den týdně až po celodenní program
plus, kdy k nám děti chodí každý den a
domů odcházejí až ve večerních hodinách.
Jste soukromé zařízení, za které rodiče
sami platí, jak je to s financemi?
Za naše služby skutečně rodiče platí.
Sice se občas setkáváme s názorem, že
školkovné je vysoké, ale přepočteno na hodinu, zaplatí u nás rodiče v případě využití
programu Plus, tj. od 6 do 18 hodin, necelých 21,- Kč/hodinu. Navíc nabízíme slevu
10% při platbě celého roku předem. Pro
sourozence přijaté na školní rok 2015/2016
(tj. 2., 3., .. dítě) nabízíme slevu 30% z ceny školkovného. Školkovné zahrnuje kompletní vzdělávací program, výuku cizích
jazyků, keramický kroužek, pitný režim, 2
výlety/školní rok, pojištění. Nezatěžujeme
rodiče praním ložního prádla ani ručníčků.

K dispozici je i erární oblečení v případě,
že by je dítě potřebovalo.
Nabízíte také i jiné služby?
Rádi pro rodiny zajistíme kompletní dětskou oslavu na klíč, a to včetně potřebného
cateringu. Anebo, pokud zájemci preferují
pouze rodinný kruh, můžeme pronajmout
náš pohádkový interiér pro nerušenou
oslavu. V mateřské škole Benjamínek,
o.p.s., spolupracujeme také s odborníky
z oboru pediatrie, dětské psychologie, logopedie, nutričními specialisty, dokonce i s
odborníky na předporodní a porodní péči a
fyzioterapii. Zajímají nás také individuální
potřeby rodičů, a proto můžeme zajistit poradenství v dalších oblastech našimi prověřenými partnery. Pořádáme i semináře pro
pedagogy. Naposledy Montessori v kostce,
který se setkal s velmi kladnou odezvou.
Disponujeme knihovnou plnou titulů nejen
pro rodiče, které jsou v naší MŠ v případě
zájmu k zapůjčení.
Veškeré informace je možné získat na telefonním čísle 720 575 011 nebo emailem
na info@skolkabenjaminek.cz. Webové
stránky školky jsou www.skolkabenjaminek.cz.

Placená inzerce

PONOCNÝ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ - LÉTO 2015
červenec:

srpen:

3. a 4. 7. 2015
11. 7. 2015
17. a 18. 7. 2015
24. a 25. 7. 2015
31. 7. 2015
1. 8. 2015
7. a 8. 8. 2015

21.00, 22.00 hod.
21.00, 22.00 hod.
21.00, 22.00 hod.
21.00, 22.00 hod.
21.00, 22.00 hod.
21.00, 22.00 hod.
21.00, 22.00 hod.

Chodské slavnosti 15. 8. 2015 - 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hod.
16. 8. 2015 - 20.00, 21.00 hod.

21. a 22. 8. 2015
29. 8. 2015

Na Čerchov
autobusem
I v letošní turistické sezoně má
každý
možnost
vypravit se na nejvyšší horu Českého lesa autobusem
(viz. jízdní řád).
Během července
a srpna je Kurzova
věž otevřena od
úterý do neděle od
10 - 17 hodin.
(bub)

21.00, 22.00 hod.
21.00, 22.00 hod.

Sbírejte
QR kódy
1. června spustil Svazek
obcí Domažlicko novou
turistickou hru Domažlicko s mobilem v kapse, do
které se zapojilo i domažlické Městské informační
centrum. Tato hra je určená zejména těm, co
používají chytré telefony a mají staženou
aplikaci čtečku QR kódů.
QR kódy bude možné načítat na desítkách
turisticky zajímavých míst Domažlicka. „Ti,
kdo se do naší hry zapojí, se mohou registrovat na internetových stránkách www.svazekdomazlicko.cz nebo po načtení prvního QR
kódu mobilním telefonem. Pokud navštíví
nejméně dvacet turisticky významných míst
ze seznamu, dostanou výherní e-mail a po
jeho předložení v jednom z infocenter, obdrží malou praktickou odměnu,“ vysvětlila
Jana Jankovcová z MIC Domažlice.
Soutěž trvá do 31. října. Místa zapojená do
putovní hry najdete na web. stránkách infocenter a také na www.svazekdomazlicko.cz. Z
okolí Domažlic bude možné QR kódy načítat
např. u Akvaduktu u Havlovic, na Sochařské
stezce, v Muzeu Chodska, kostele Narození
Panny Marie nebo na Vavřinečku.
(bub)
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Sleva na vše!!!
Od 1.7. do 31.8.2015 na veškerý sortiment
sleva 5% (okapové systémy, doplňky střech,
střešní okna a spojovací materiál)
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

NABÍZÍME
PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH
PROSTOR
75 M2 PROTI
NOVÉ ŠKOLE MSGRE. B. STAŠKA 59 V DOMAŽLICÍCH
ü
ü
ü

Momentálně jde zde dobře fungující nově
zrekonstruovaná provozovna rychlého
občerstvení.
Součástí je prodejna, WC pro zákazníky,
přípravna, sklad, kancelář, WC pro personál.
Po domluvě možno i s kompletním vybavením
provozovny.

Informace na
telefonu:

774 112 142

