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Pamětní medaile Zdeňku Procházkovi

MKS Domažlice opět vydalo brožuru Kulturní léto. Přehledná publikace s akcemi
od června do září je zdarma v informačním
centru a u vstupech na pořady MKS.

Kulturní léto 2014

Zastupitelstvo města rozhodlo, že udělí domažlickému historiku, spisovateli a nakladateli Zdeňku
Procházkovi pamětní medaili města Domažlice. Slavnostní předání se uskutečnilo ve středu 21. května
v podvečer v obřadní síni domažlické radnice, přítomné slovem provázel Stanislav Antoš.
Na jedno z prvních setkání se Zdeňkem Procházkou vtipně zavzpomínal starosta města Miroslav
Mach. „Vzpomínám, jak při rekonstrukci tvrze ve Lštění bral do ruky každý úlomek cihly a dřeva, zda se
nejená o cennou památku,“ popsal oslavencův vztah k historii starosta města. Nejen o jeho nakladatelské a spisovatelské činnosti promluvil předseda kulturního výboru Vlastimil Konrády, jehož výbor totiž
Zdeňka Procházku navrhl zastupitelstvu na ocenění. Za kamarády a kolegy hovořil Jan Anderle, který
mimo jiné zavzpomínal, jak se Z. Procházka před třiceti lety, už jako vyzrálý badatel, stal členem Sedláčkovy společnosti zabývající se studiem českých hradů. Jednotlivé proslovy prokládala Domažlická dudácká muzika, v jednom případě s vtipným původním textem od Igora Šlechty. Jmenovaný také přečetl
humorný úryvek z jedné Procházkovy knihy, který se týkal dnes již nepochopitelných kontrol jeho a jeho
přátel poznávajících krásy naší vlasti v „nebezpečné“ blízkosti státní hranice.
Vrcholem celého shromáždění bylo předání stříbrné pamětní medaile Zdeňku Procházkovi starostou
města Miroslavem Machem. Následně oceněný přidal i několik veselých historek ze svého života. Nakonec
v čele gratulantů stanul předseda domažlického klubu turistů Petr Matějka, který s kolegyní Janou Láskovou oslavenci předal dort s rozcestníkem na špejli, který ukazoval k místům Zdeňku Procházkovi tolik
blízkým – například Rýzmberku, či Lštění. Pak se program změnil v neformální řadu gratulací a rozhovorů
mezi přítomnými, které většinou životní osudy dávno svedly dohromady. Text redakce, foto J. Babor, DD
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 18. 6. 2014
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 25. 6. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

V tyto dny se mezi naše občany dostává brožura Kulturní léto 2014. O celém
projektu, který přináší celou řadu zážitků
po nejkrásnější měsíce v roce, jsme hovořili s ředitelem Městského kulturního
Pamětní medaile Zdeňku Procházkovi
střediska v Domažlicích Mgr. Kamilem
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kulturního vyžití v období vrcholu turistické sezony. Kompletní tisk včetně grafických předloh zajišťuje Tiskárna MKS
a na vzniku programu kulturních akcí se
podílelo zejména programové oddělení
MKS.
Na jaké akce byste pozval veřejnost
především?
Nechávám diváky, ať si každý vybere to
své, nerad bych tedy nějaké akce vyzdvihoval. Žánrově jsou akce rozděleny na cykly
– Hudba na náměstí, Hudba v klášteře,
Pocta varhanům, Letní hudební kurzy,
Koncerty v letním kině. Součástí programu
jsou samozřejmě festivaly Hudba pod hradem, Chodské slavnosti, Přivítejte prázdniny, Bohemia JazzFest a v neposlední řadě
je důležitou součástí programové struktury
i program letního kina. Zájemci si tak
mohou poslechnout klasickou hudbu, folk,
jazz, folklór, ale i populární či rockové
koncerty. Jsem moc rád, že se podařil zrealizovat koncert Lucie Bílé v letním kině,
(pokračování na str. 3)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 99. schůzi
dne 15. 4. 2014:
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu túje
v nacházející se na pozemku p. č. 293/
4 k. ú. Domažlice u domu č.p. 177 v ul.
Kozinova, Domažlice
- souhlasila s pokácením 1 kusu stříbrného smrku nacházejícího se na pozemku
p. č. 293/3 v k. ú. Domažlice u domu
č. p. 177 v ul. Kozinova, Domažlice
- uložila organizaci DTS Domažlice,
příspěvková organizace provést prořezávku zeleně nacházející se na pozemku
p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice před centrem Družba v Mánesově ul., Domažlice,
a to z bezpečnostních důvodů
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu lípy
nacházející se na pozemku p. č. 686
v k. ú. Domažlice na Městském hřbitově
v Domažlicích
- souhlasila s pokácením 1 kusu douglasky nacházející se na pozemku p. č. 690/
1 v k. ú. Domažlice na Městském hřbitově v Domažlicích (v urnovém háji),
a to z bezpečnostních důvodů
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu jasanu
nacházejícím se na pozemku p. č. 4784/
2 v k. ú. Domažlice v ul. Pelnářova, před
domem č. p. 530 v Domažlicích
- schválila zahrnutí třetího kamerového
bodu (v ulici Prokopa Velikého, SOU)
do žádosti Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace z programu “Plzeňský kraj
– bezpečný kraj a prevence kriminality
pro rok 2014” na projekt “Rozšíření
městského kamerového dohledového
systému – Domažlice, II. Etapa”
- schválila uzavření Dohody o instalaci
a umístění sběrné nádoby na vyřa-

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 721 776 962,
e-mail: antos@idomazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Stanislav Antoš. 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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zené textilie a obuv se společností
H. B. TEXTILIE, s. r. o., se sídlem Polní 458, 330 00 Zbůch
- schválila zadání zakázky na provedení
opravy chodníků v ulici Mánesova
v Domažlicích společnosti Ptáčník
– Dopravní stavby, s. r. o., Cihlářská
552, Domažlice
- schválila ceník služeb a poplatků v příspěvkové organizaci města Domažlice
Městská knihovna Boženy Němcové
Domažlice s účinností od 1. 6. 2014
- schválila návrh na rozdělení státní dotace 200.000,– Kč v rámci Programu
regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 na
následující akce obnovy:
- měšťanský dům čp. 34, nám. Míru – návrh příspěvku MK ČR – 50.000,– Kč
- měšťanský dům čp. 60, nám. Míru – návrh příspěvku MK ČR – 30.000,– Kč
- měšťanský dům čp. 134, nám. Míru – návrh příspěvku MK ČR – 107.000,– Kč
- pomník MUDr. Antonína Steidla, parc.
č. 412/1, ul. B. Němcové – návrh příspěvku MK ČR – 13.000,– Kč
Rada města na své 100. schůzi
dne 22. 4. 2014:
- schválila uzavření smlouvy o dílo na
realizaci zakázky „Rekonstrukce kanalizace v ul. Máchova a v ul. Hradská
v Domažlicích“ se společností Chodské
vodárny a kanalizace, a. s., Domažlice,
Bezděkovské předměstí, Masarykova
388
- jako jediný společník společnosti Správa
sportovních zařízení města Domažlice,
s. r. o., vykonávající působnost valné
hromady této společnosti jmenuje pana
Dalibora Kubů, Domažlice, jednatelem
společnosti Správa sportovních zařízení
města Domažlice, s. r. o., a to s účinností od 1. 5. 2014
Rada města na své 102. schůzi
dne 6. 5. 2014:
- schválila zadání zakázky na úpravu volejbalového hřiště na pláži rybníka Babylon Martinu Houdkovi, fyzické osobě
podnikající pod označením Martin
Houdek, s místem podnikání Němčice
34, 344 06 Kdyně, za cenu 19.350,– Kč
bez DPH
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o nákupu energií na rok 2015
pro město Domažlice a jeho organizace
a zařízení prostřednictvím zprostředkovatele společnosti PROSPEKSA, a. s.,
Neklanova 152/44, Praha 2
- schválila zadání zakázky na vypracování
projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na akci „Rekonstrukce veřejných WC – na parkovišti u rybníka
Babylon“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající pod označením
Ing. Zbyněk Wolf, s místem podnikání
Hradská 79, 344 01 Domažlice, ve výši
29.500,– Kč bez DPH
- schválila pronájem části pozemku
p. č. 4779/16, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem
umístění dočasné stavby zařízení pro
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poskytování služeb – předzahrádky
společnosti LaZeNa, s. r. o., Chodské
náměstí 96, Domažlice a uzavření nájemní smlouvy
- uložila odboru správy majetku zadat
zpracování studie na využití budovy
č. p. 117 v ul. Petrovická, Domažlice
(objektu bývalé vojenské správy) pro
školství
- souhlasila s použitím finančních prostředků ve výši 239.947,50 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace
města Domažlice Městské centrum
sociálně rehabilitačních služeb – domov
pro seniory, na nákup 2 ks elektrických
kotlů CLASICO 900, E - B85/900 od
společnosti DSD METALIC Trade spol.
s r. o., Plzeň, Karlova 5
- jmenovala v souladu s § 166 odst.
2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, na vedoucí
pracovní místo ředitele Základní školy
a mateřské školy Domažlice, Msgre
B. Staška 232, příspěvkové organizace,
Mgr. Karla Štípka, Domažlice, s účinností od 1. 8. 2014
Zastupitelstvo města na svém
38. zasedání dne 30. 4. 2014:
- vzalo na vědomí prezentaci projektů
Kulturní centrum – Pivovar - Domažlice
a Rekonstrukce MKS a budovy radnice
společností MEPRO, s. r. o., Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
- souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí dotace do Programu mobility
pro všechny –134D215 vyhlášeném
Ministerstvem kultury ČR a s realizací
projektu Bezbariérový přístup do MKS
– I. etapa interiér a schválilo zajištění
předfinancování a spolufinancování
realizace projektu Bezbariérový přístup
do MKS – I. etapa interiér do výše nákladů 3.664.733,05 Kč vč. DPH v rámci
rozpočtu města Domažlice
- schválilo smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský
svazek obcí Domažlicka se sídlem
Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění, na základě
které vstupuje město Domažlice do
tohoto svazku a pověřuje starostu města
Ing. Miroslava Macha podpisem této
smlouvy
- schválilo stanovy Vodohospodářského
svazku obcí Domažlicka, které jsou
nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se
sídlem Bezděkovské předměstí 388,
Domažlice
- schválilo záměr pořízení nového požárního vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Domažlice
- schválilo poskytnutí částek z grantů
v jednotlivých kapitolách (více o grantech na: www.domazlice.info)
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Kulturní léto 2014 „Nejbohatší“ obyvatele v kraji mají Domažlice
(dokončení ze str. 1)
tento areál navštíví během léta i UDG nebo
Lenka Filipová. Co se týká velkých koncertů,
plánujeme dokonce již rok 2015 a doufáme,
že přislíbení interpreti, kteří si množství
fanoušků v Domažlicích jistě najdou, svoji
účast smluvně potvrdí.
V publikaci jsou též uvedeny Chodské
slavnosti - jaké budou ty letošní?
Především budou jubilejní. V letošním
roce pořádáme 60. ročník, což vnímám především jako velkou zodpovědnost a zároveň
poctu být u toho a mít možnost tento ročník
připravit. S našimi režiséry a chodskými
soubory jsme připravili program, který bude
plný chodské dudácké hudby a jednotlivé pořady přinesou různá témata. Jistě zde nebude
chybět ani humor a jistá dávka nadsázky,
zejména v rámci tradičního Dudáckého
štandrle. Kulaté jubileum pak důstojně oslaví
závěrečný pořad v letním kině. Své jubileum
má ale v letošním roce i již tradiční výtvarné
sympozium a festival Hudba pod hradem,
jež se uskuteční již podesáté. Také tuto akci
se budeme snažit co nejvíce zviditelnit a tu
krásnou desítku podtrhnout.
Kde je možné Kulturní léto 2014 získat?
Domažlická veřejnost může brožuru
získat v Městském informačním centru,
Městské knihovně Boženy Němcové, Muzeu Chodska, na všech akcích MKS a na
mnoha dalších místech. Samozřejmostí je již
zmíněná distribuce do dalších míst v našem
regionu.
Jakým způsobem tento kulturní program
financujete?
Jsem rád, že se podařilo získat podporu
mnoha institucí a poskytovatelů grantů a dotací. Od února do dubna jsme pracovali na
vyplňování žádostí o dotace, absolvoval jsem
mnohá jednání a nyní přichází informace
o jejich schválení, což je samozřejmě vždy
příjemná zpráva. Kulturní akce MKS v letošním roce podpořilo Ministerstvo kultury ČR,
Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism, Plzeňský kraj, Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015 a velmi významná bude
mediální podpora České televize, která se
stala hlavním mediálním partnerem Chodských slavností. V neposlední řadě je třeba
ale zmínit i hlavního poskytovatele finanční
podpory všech kulturních akcí, kterým je
město Domažlice a jemuž bych rád za tuto
vstřícnost poděkoval.
(red)

Toto je název článku, který byl otištěn v MF DNES 10. 5. 2014. Firma Czech Credit
Bureau provedla srovnání měst podle velikosti majetku, rozdělení výdajů města podle
typu a mnoho dalších srovnání. Naše město z tohoto posouzení vyšlo velmi dobře v mnoha ohledech. Není třeba zde uvádět celý článek, ten si jistě zájemce může vyhledat. Uvedu zde jen některá zjištění s drobným vysvětlením.
- V roce 2013 se meziročně zvýšil příliv peněz ze zdílených daní, a to o 25%
Toto navýšení bylo způsobeno změnou zákona o rozpočtovém určení daní, která pomohla hlavně malým a středním obcím a městům. Není to však pouze takto jednoduché.
Zároveň se zvýšením podílu na celostátním výnosu daní však město přišlo o příspěvek
na žáka ZŠ a MŠ z obcí, které školu nezřizují (cca 3 mil Kč). Součástí porovnávaných
příjmů je i příjem odvodů VHP a VLT (herny a loterie), který v našem městě dosáhl
v loňském roce 18 mil Kč.
- V roce 2013 poklesly celkové příjmy města o 31 %
Pokles celkových příjmů města mezi roky 2012 a 2013 je způsoben příjmem dotací
na investiční akce (2009 – 35,1 mil Kč, 2010 – 103,8 mil Kč, 2011 – 206,1 mil Kč, 2012
– 134 mil Kč, 2013 – 19,8 mil Kč). Příjem dotací je tedy velmi nerovnoměrný, a proto
v meziročním srovnání jsou velké výkyvy.
- Město Domažlice drží prvenství v podílu kapitálových výdajů s ohledem na ty
celkové
Dlouhodobě se snažíme o úspory běžných provozních výdajů v našem městě. Většina
oprav budov směřuje k úspornému provozu, důsledně využíváme výběrových řízení pro
dosažení nízkých cen energií a zboží. Ač nám článek přisoudil podíl 61 % výdajů na výdaje kapitálové, dlouhodobě držíme cca 40 % těchto výdajů na výdajích celkových.
- Domažlice vykázaly likviditu nižší než 1 (0,4)
V tomto případě jde o ukazatel, který sleduje Ministerstvo financí pro kontrolu obcí.
Tento údaj by měl odhalit obce, které mají vyšší riziko nesplácení svých závazků. Likvidita porovnává v účetnictví množství oběžných aktiv (pro zjednodušení volných finančních
zdrojů) ke krátkodobým závazkům. Domažlice měly k 31. 12. 2013 oběžná aktiva ve výši
67 mil Kč a krátkodobé závazky ve výši 166 mil Kč. V závazcích jsou však započteny
odvody výsledků hospodaření městských organizací a předplacené nájemné CHVAKU
v celkové výši 84,1 mil Kč. Tyto závazky se stanou v následujícím období příjmem města
a nezatíží tedy město skutečně. Po odečtení této částky jsou „skutečné závazky města cca
82 mil Kč a likvidita je tedy cca 0,82“.
Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové
likvidity je v intervalu 0 až 1 a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší
než 25 %. Tento podíl je v našem případě pouze 8,65 %. Znamená to, že výše úvěrů (cca
101 mil Kč) je na velmi bezpečné hranici. Snažíme se přijaté úvěry splácet co nejrychleji
(2–3 roky) a tím nám dělá splátka úvěru velký index likvidity. V roce 2014 plánujeme
splacení úvěrů ve výši 70 mil Kč při přebytkovém rozpočtu hospodaření.
- Město Domažlice má největší objem majetku na obyvatele
V roce 2006 činil dlouhodobý hmotný majetek města 2 281 125 892 Kč, tj. 205 970,–
Kč/ obyvatele. V roce 2013 činil dlouhodobý hmotný majetek města 3 013 733 722 Kč, tj.
291 563,– Kč/obyvatele. Za 8 let se tedy zvýšil jen dlouhodobý majetek města (budovy,
stavby, komunikace, sítě) o cca 732 mil Kč. Takovýto výsledek hospodaření nám můžou
jiná města opravdu závidět. Podařilo se nám totiž za uplynulé období fondů EU získat cca
73 000,– Kč evropských dotací na jednoho občana. Všechny dotace z EU do České republiky (včetně státu, krajů, podniků, obcí a podnikatelů) dosáhly v přepočtu na občana
cca 70 000,– Kč.
Ing. Miroslav Mach, starosta města

Grafy ke článku najdete na str. 12
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TURISTICKÉ AKCE V ČERVNU
Klub českých turistů - odbor Domažlice - připravil
pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce

Pojďte s námi do přírody...
Neděle 1. 6.
Pochod k Mezinárodnímu dni dětí. Odjezd z nádraží ČD v 6.09 hod do Kolince.
Trasa: Kolinec, Mlázovy a zpět (8 km).
Vede K. Bílek a A. Léblová.
Neděle 1. 6.
Účast na vycházce „Co roste na Pařezovském kopci“. Odjezd ze zastávky ČD
v 10.11 hod do Postřekova. Sraz účastníků
v 10.30 hod na železniční zastávce Postřekov, nebo v 11 hod u informační tabule
Pařezovský kopec u místní komunikace.
Pořádá správa CHKO Český les a Muzeum Chodska Domažlice. Informace: M.
Dubinová tel. 728 496 075.
Sobota 7. 6.
Zájezd do SRN – přechod pásma Kaitersberg. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 7.30 hod. Zastávky:
Arnbruck (procházka), Eck (přechod hřebene – 10 km), samota Reitenberg (cíl, zde
čeká autobus). Oběd z vlastních zásob.
Eura s sebou. Cena pro členy KČT a děti
200,– Kč, pro ostatní 250,– Kč.
Přihlášky a peníze příjímá p. Marie
Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo
723 331 714. Vede K. Bílek.
Sobota 14. 6.
Zájezd na Den Českého lesa. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 7.30 hod. Zastávky: Stará Knížecí
Huť. Dále místním busem na Zlatý potok
a pěšky na rozhlednu Havran (894 m

v

v

číslo 6

n.m.). Zpět na Zlatý potok a Starou Knížecí Huť a vlastním autobusem na bývalou
Jedlinu a Rozvadov. Oběd z vlastních zásob, peníze na místní bus s sebou. Pěšky
asi 10 km. Cena: pro členy KČT a děti
170,– Kč, pro ostatní 200,– Kč. Přihlášky
a peníze přijímá p. Marie Senohrábková,
tel. 379 724 113 nebo 723 331 714. Vede
K. Bílek.
Sobota 21. 6.
Celodenní výlet na Čerchov „Vítání
léta“. Odjezd ze zastávky ČD v 8.30 hod
na Babylon. Trasa: Babylon, Sokolova
vyhlídka, údolí Bystřice, Čerchov. Dále do
Trhanova – návrat vlakem (15 km, převýšení 500 m). Vede K. Bílek.
Sobota 21. 6.
Účast na pochodu Holýšovské kilometry. Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod do
Holýšova. Start v hospůdce „U Lípy“ do
11 hod. Trasy 7, 16, 20 a 32 km. Pořádá
OT TJ Dukla Praha, informace: J. Láža tel.
602 659 934.
Sobota 28. 6.
Účast na Mezinárodním letním turistickém srazu v Bělé nad Radbuzou. Odjezd
ze zastávky ČD v 7.55 hod. Pořádá město
a OKČT Bělá nad Radbuzou. Informace
na www.sumava.cz/bela/ nebo Ing. Libor
Picka, E-mail: starosta@belanr.cz nebo
Jiří Mach, E-mail: machina@seznam.cz.
Připravujeme
Sobota 5. 7.
Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD
v 6.09 hod na Špičák. Trasa: Špičák,
Černé a Čertovo jezero. Zpět buď na Špičák (10 km), nebo do Alžbětína (15 km).
Vede M. Senohrábková.

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 23. 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.

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly

l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to

s dosahem až do výšky 22 m

l obcím opravy a údržbu veřejného osvět-

lení

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P

a řadu dalších služeb
Náš tel.: 379 722 394

PRONÁJEM

BYTU - GARSONKY
V CENTRU DOMAŽLIC
Tel.: 602 396 666
Schùze zahrádkáøù
Základní organizace Českého svazu
zahrádkářů Domažlice zve své členy na
schůzi, která se koná 16. června od 18
hodin v budově zahrádkáře. Srdečně jsou
zváni i nečlenové. (ZO ČZS Domažlice)

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

červen 2014

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty, diplomy
l pozvánky, novoročenky
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l knihy, brožury
l zpravodaje
l noviny
l
l

a další (vše včetně grafického zprac.)
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny:

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. června 2014
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, 379 723 042
nebo osobně v internetové studovně.

Výstavy: Den Země ze mě
Již po desáté se uskuteční ve vestibulu domažlické knihovny výstava žáků soukromé ZŠ Adélka
Mašovice - ke Dni Země. Výstava od 1. do 13. 6.
Petr Kožusznik – Fotografie - Výstava
fotografií ve vestibulu knihovny od 16. do 30. 6.
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Nedávno oslavil kulaté 60. narozeniny senátor, člen krajského i městského zastupitelstva, Jan Látka. Jubilant stál v čele města dvě volební
období, od roku 1998 do roku 2006. Za jeho starostování byla například
upravena zahrada pod Chodským hradem, postavena nová hasičárna
pro členy dobrovolného sboru, rekonstruován fotbalový stadion, zřízena
východní průmyslová zona, postaveny byty v kasárnách či zahájena
stavba zimního stadionu, abychom z dlouhé řady akcí připomněli alespoň
některé. Poslední dvě volební období Jan Látka pracuje v zastupitelstvu,
kde jeho strana byla nejprve v opozičních „lavicích“, v současnosti je
v koalici, která tvoří radu města. Zkušenosti z komunální politiky přenesl nejprve do poslaneckých
lavic, kam byl zvolen v roce 2006, a před dvěma roky získal mandát v senátním volebním obvodu
číslo 11 Domažlice, za který se stal senátorem. Jeho zálibou byl vždy sport, proto je velmi častým
návštěvníkem nejen fotbalových utkání. Pozornost také věnuje dění v kultuře. V posledních letech se
účastní soutěží v požárním sportu v družstvu veteránů domažlického JSDHO.
(toš)

INTERNET
pro registrované uživatele zdarma
Od června ruší knihovna poplatky za využívání internetu. Využití internetu bude umožněno jen registro-

vaným uživatelům knihovny po dobu 1⁄2 hodiny v jednom dni (držitelé ZTP/TP průkazu budou mít přístup
i nadále v rozšířeném rozsahu jedné hodiny). Návštěvníci, kteří nejsou registrovaní uživatelé knihovny, se
budou moci zaregistrovat (dle knihovního řádu a ceníku) a využívat i ostatních služeb. Bc. L. Schirová

ZE IVOTA ZUŠ

Opět nastal čas, aby se ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice pochlubila úspěchy svých žáků. V hudebním oboru v pěveckém oddělení získal nejvíce ocenění P. Hradecký, žák učitele J. Bíny. Na soutěži
Karlovarský skřivánek získal v celostátním kole 2. místo a v soutěži Lidová píseň Rokycany postoupil
z 1. místa do celostátního kola. Houslista L. Tichý ze třídy J. Lucáka postoupil z 1. místa krajského kola
soutěže ZUŠ do celostátního. Stejný úspěch získala i kytaristka R. Strenková, žačka pana učitele L.
Tichého. V literárně dramatickém oboru paní učitelky D. Žákové, postoupili do celostátního kola soutěže
ZUŠ v Uherském Hradišti – T. Bozděchová, O. Kočka, Z. Štětinová, A. Johánková, K. Machová a K. Holá.
Nemálo úspěchů a vysokých ocenění přivezli z krajských soutěží také žáci tanečního oboru pod vedením
paní učitelky V. Brettschneiderové. V současné době čekáme, jak se v krajské soutěži umístí také žáci
výtv. oboru. Myslím, že všichni žáci i učitelé si zaslouží velkou gratulaci a poděkování. Josef Kuneš
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pohybového aparátu, páteře, trávicího ústrojí
pomocí energie REIKI, prohřívání akup. bodů, akupresura, masáže šíje,
křížovo-bederní oblasti, adstranění boletí a závratě hlavy - vše je velmi účinné.
Tel. 603 235 933 - mistr REIKI Vladimír
Domažlice, Fügnerova ul. 647, vchod do sportovní haly

Jaký byl Jarní koncert

Za velice úspěšný se dá označit Jarní koncert Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, který se konal v pondělí 12. 5. ve zcela vyprodaném velkém sále MKS
v Domažlicích. V první půlce se představili sólisté, pěvecký sbor, dudácká kapela s folklorním souborem a ansámbl bicích nástrojů TEP společně s tanečním oddělením. Druhá
polovina koncertu byla tentokrát lehce netradiční. Byla totiž tak trochu „elektronická“.
Po vystoupení pěveckých sborů se představila rocková kapela sestavená z žáků nového
předmětu – hra na elektrické kytary. Vrcholem koncertu byla minioperka autorů Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka „O dvanácti měsíčkách“, do které byli zapojeni jak zpěváci, muzikanti, tanečníci, tak i výtvarníci, kteří vyrobili kulisy a rekvizity. Tohle představení sklidilo bouřlivé
ovace
a
sólisté
se museli
nejednou
klanět.
Jistě nejen
všem účinkujícím,
ale i jejich
učitelům
patří velké
poděkování
za krásný
umělecký
zážitek. (jk)

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

5. 6. Seniorské odpoledne, 12. 6. Výroční shromáždění delegátů SBD, 17. 6. Koncert
ZUŠ, 25. 6. Zasedání zastupitelstva města, 26. 6. Rozloučení se školním rokem ZŠ Komenského 17.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Koupím starou chalupu před opravou,

l

l
l

l
l
l

l

vhodnou k rekonstrukci do 200 tis.,
opravy většího rozsahu nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649.
Prodám rodinný dům - chalupu mezi
Domažlicemi a Horšovským Týnem,
chlév, stodoly, pěkný uzavřený dvůr
a zahrada, cena 399 tis, tel. 721 004 299.
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY ŽIVÝCH
PLOTŮ A JINÉ ZAHRADNICKÉ
PRÁCE. Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Prodám pěkný byt 2+1 v OV ve Kdyni.
Bližší informace na telefonu
602 278 568.
Pronajmu štít domu v Komenského
ulici v Domažlicích k reklamním
účelům (na hlavním průtahu městem,
80 m2). Tel.: 739 232 387.
Městys Klenčí pod Čerchovem nabízí
družstevní byt 1+1 v Klenčí pod
Čerchovem č.p. 331, členský podíl
156 600,– Kč. Bližší informace na
tel. č. 606 237 792 nebo na e-mailové
adrese sprava.majetku@klenci.cz

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, 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

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!

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

ČERVEN 2014

Suround 7.1

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ FILM).
NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852
Bližší informace o filmech na www.idomazlice.cz
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz
14.00
19.30
Středa 4.
19.30
Čtvrtek 5. 19.30
19.30
Pátek 6.
22.00
17.00
Sobota 7. 19.30
22.00
14.00
Neděle 8.
19.30
Středa 11. 19.30
Čtvrtek 12. 19.30
19.30
Pátek 13.
22.00
Neděle 1.

17.00
Sobota 14. 19.30
22.00
14.00
Neděle 15.
19.30

r Vstupné 80,– Kč, 112 min
Komedie s titulky Sousedi rozzuří se otevřená válka
l Vstupné 110,– Kč, 96 min
Akční film ve 3D s titulky Godzilla
m Vstupné 120,– Kč, 120 min
Romantické drama s titulky Hvězdy nám nepřály
m Vstupné 120,– Kč, 125 min
Fantasy film v českém znění ve 3D Zloba - Královna černé magie
r Vstupné 165,– Kč, sleva pro děti do 15 let, 97 min
Romantické drama s titulky Hvězdy nám nepřály
m Vstupné 120,– Kč, 125 min
Fantasy film v českém znění ve 3D Zloba - Královna černé magie
r Vstupné 165,– Kč, sleva pro děti do 15 let, 97 min
Akční film s titulky Na hraně zítřka
m Vstupné 130,– Kč, 117 min
Česká komedie Jana Hřebejka Zakázané uvolnění
m Vstupné 110,– Kč, 77 min
Sci-Fi film v českém znění ve 3D Captain America: Návrat prvního Avengera m Vstupné 130,– Kč, 136 min
Fantasy film v českém znění ve 3D Zloba - Královna černé magie
r Vstupné 165,– Kč, sleva pro děti do 15 let, 97 min
Akční film s titulky Na hraně zítřka
m Vstupné 130,– Kč, 117 min
Wester/komedie s titulky Všechny cesty vedou do hrobu
l Vstupné 120,– Kč, 103 min
Wester/komedie s titulky Všechny cesty vedou do hrobu
l Vstupné 120,– Kč, 103 min
Akční film s titulky Na hraně zítřka
m Vstupné 130,– Kč, 117 min
Kino Čakan pro děti v českém znění Kráska a zvíře

Fantasy film v českém znění ve 3D Zloba - Královna černé magie

r Vstupné 165,– Kč, sleva pro děti do 15 let, 97 min

Česká komedie Jana Hřebejka Zakázané uvolnění

m
m
r
r

Akční podívaná ve 3D v českém znění X-Men: Budoucí minulost
Kino Čakan nejen pro děti RIO 2
Životopisný film Grace, kněžna monacká

Vstupné 110,– Kč, 77 min
Vstupné 140,– Kč, 120 min
Vstupné 100,– Kč, 97 min
Vstupné 100,– Kč, 103 min

Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@idomazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel
filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
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pondělí 9. června 2014 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.
neděle 15. června 2014 od 20.00 hodin letním kině v Domažlicích

LUCIE BÍLÁ

Koncert
SE SKUPINOU PETRA MALÁSKA
Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je česká zpěvačka populární hudby a herečka. Mezi její
největší hity patří Láska je láska, Trouba, Jsi můj pán, eSeMeS. Narodila se ve středočeských Otvovicích.
Dříve, než se proslavila na poli showbyznysu, vyučila se dámskou krejčovou. V letech 1984-1986 působila
v kapele Arakain, kde s Alešem Brichtou tvořili pěvecký duet. Poté, co přestoupila na sólovou kariéru
z Arakainu odešla, avšak každých pět let na výročních koncertech s ní znovu vystupuje.
V 80. letech si jí všiml producent Petr Hannig, vymyslel jí pseudonym Lucie Bílá a napsal jí písně Neposlušné tenisky a Horší než kluk.
Pořádný úspěch ji teprve čekal v příštím desetiletí, kdy prošla nejznámějšími muzikály uváděnými v Česku (Les Misérables, Dracula,
Krysař), vydala řadu sólových alb, podílela se na několika filmech (jako zpěvačka i jako herečka) a po několik let se pevně držela na
výsluní popularity ve výroční anketě Český slavík. Od roku 2010 je porotkyní v televizní show Česko Slovensko má talent. Zahrála si
také jednu z hlavních rolí v muzikálovém filmu V Peřině pod taktovkou F. A. Brabce. V Domažlicích vystoupí Lucie Bílá se skupinou
Petra Maláska.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích
Ceny vstupenek: do 30. 4. za 490,– /od 1. 5. do 30. 5. 550,– / od 1. 6. do 14. 6. 590,–/ na místě 690,– Kč
čtvrtek 19. června 2014 od 19 .30 v klášterním kostele

POCTA VARHANŮM

Koncert varhanních improvizací
Přemysl Kšica - varhany
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky
čtvrtek 26. června 2014 od 18.00 hodin v atriu Chodského hradu

Domažlická zastavení – Chodské náměstí a Chodský hrad

V atriu Chodského hradu budou promítnuty dosud nezveřejněné dokumenty převážně z doby přelomu 19. a 20. stol.
Hudební vystoupení: JOSEF ŠVEJK & C.K. ŠRAML
VSTUP ZDARMA!
pátek 27. června 2014 od 15.00 hodin v letním kině v Domažlicích

PŘIVÍTEJE PRÁZDNINY
ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
koncert 15.00 RELAXIS
15.45 POULIČNÍ LAMPA
16.30 DIAGNOZA EXITUS
17.15 ZASTODESET

18.15 BONA VIA
19.30 host UDG
21.00 STICX

VSTUP ZDARMA

neděle 29. června 2014 od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert dechové hudby

VSTUP ZDARMA!

VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce

Předprodej vstupenek na uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském informačním
centru Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@idomazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz
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úterý 1.– sobota 5. června 2014 prostranství před Chodským hradem

Sklářské sympozium v Domažlicích - prezentace sklářských technologií

1. 7. od 17.00 hodin slavnostní zahájení v atriu Chodského hradu, 2. 7. od 18.00 hodin přednáška Setkání u basreliéfu v arciděkanském kostele, 22.00 hodin Ohnivá sklářská noc - noční foukání skla a chrlení ohňů před Chodským hradem, 5. 7. 17.00 hodin
Slavnostní zakončení sympozia. Hlavní prezentace všech řemesel od 2. do 5. 7. od 10.00–17.00 hodin.
pátek 4. - sobota 5. července 2014 vždy od 18.00 hodin - zahrada pod Chodským hradem

HUDBA POD HRADEM - Prázdninový multižánrový HUDEBNÍ FESTIVAL v rámci sympozia
Pátek 4. července 2014
18.00 hodin Tomáš Linka a Přímá Linka
20.00 hodin Blanka Šrůmová & GP
21.30 hodin Yo Yo Band

Sobota 5. července
VSTUP DOBROVOLNÝ!
18.00 hodin D.N.A. Brno
19.30 hodin České srdce
21.30 hodin Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý trio

čtvrtek 10. července 2014 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů
Hudba v klášteře

SWINGOVÁ PROCHÁZKA

Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio
Členové legendárního divadla SeMaFor Dáša Zázvůrková a Petr Macháček vás provedou hity dvacátého století. Společnost jim bude
dělat svěží swingová kapela Jakub Šafr Trio. Těšit se můžete především na písně George Gershwina, Jaroslava Ježka, tvorbu divadla Semafor, hudbu 60. - 70. let. Do Domažlic se pro velký zájem tato sestava vrací již po čtvrté a věříme, že i tentokrát vám kápne do noty!
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
pátek 18. července 2014 od 17.30 hodin na náměstí v Domažlicich
Festival BOHEMIA JAZZFEST
Jeden z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě

VSTUP ZDARMA!

neděle 20. července 2014 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů
Hudba v klášteře

Zahajovací koncert 7. ročníku Letních hudebních kurzů

Jana Nováková Vonášková – housle, Václav Vonášek – fagot, Petr Novák – klavír
Již posedmé rozezní prostory ZUŠ Domažlice zahajovací koncert Letních hudebních kurzů. Účinkují samotní lektoři kurzů. Program: J. S. Bach: Suita C dur (arr.
pro sólový fagot), D. Scarlatti: 4 klavírní sonáty, Johan Halvorsen: Passacaglia (arr. pro housle a fagot), E. Schulhoff: Suita pro housle a klavír, Marcel Bitsch:
Concertino pro fagot a klavír. Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
čtvrtek 24. července 2014 od 19.30 hodin v klášterním kostele

Pocta varhanům
Josef Popelka - varhany, Miroslav Laštovka - trubka
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
Neděle 27. července 2014 od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
Promenádní koncert dechové hudby DUPALKA pod vedením Michala Jansy

VSTUP ZDARMA!

úterý 29. července 2014 od 19.30 ve velkém sále MKS v Domažlicích
Dechové orchestry mladých hudebníků z Anglie

The Hampshire County Youth Wind Ensembles a The Hampshire Youth Training Wind Ensemble
Dechové orchestry The Hampshire County Youth Wind Ensembles a The Hampshire Youth Training Wind Ensemble pocházejí z hrabství Hampshire v jižní Anglii.
První z orchestrů vznikl v roce 2009 a hrají v něm mladí hráči na dřevěné dechové, žesťové a bicí nástroje, kteří si díky vynikající úrovni svých vystoupení získali výborné renomé. V jejich repertoáru jsou jak tradiční, tak moderní skladby pro dechové orchestry. Dirigent: Phillip Scott, vedoucí souboru: Adam Broughton
Druhý orchestr byl založen v roce 2013 a jeho členy jsou mladí hudebníci, kteří se připravují na účinkování ve výše uvedeném souboru. Dirigent: Martin Garrod.
V repertoáru orchestrů pro turné v České republice v červenci 2014 jsou lidové písně, adaptace muzikálových melodií, chorály, spirituály a další skladby od
anglických, amerických a jiných skladatelů.. Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
neděle 24. srpna 2014 od 20.00 hodin letním kině v Domažlicích
Koncert LENKA FILIPOVÁ
Zpěvačka a kytaristka studovala na pražské konzervatoři a po té na Mezinárodní hudební akademii v Paříži obor klasická kytara. Dosud vydala 10 řadových alb,
4 klasická kytarová, 3 výběrová alba Best of a akustické DVD/CD LIVE. Lenka Filipová byla v roce 2008 hudebním hostem koncertu Céline Dion. Lenka Filipová
je jediným českým a slovenským interpretem, který spojuje klasickou kytaru se zpěvem. Tyto nádherné koncerty doprovází Sean Barry na irskou harfu a Jindřich
Koníř na solo piano a klávesy v úpravě pro symfonický orchestr. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Ceny vstupenek: prvních 200 ks 220,– Kč/ od 201. vstupenky 250,– Kč/ od 1. 8. 290,– Kč/ na místě 350,– Kč.
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Přijímací talentové zkoušky pro šk. rok 2014/15
do ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
HUDEBNÍ OBOR – Domažlice
1. termín: 19. 6. 2014, 15.00–18.00, budova ZUŠ v Domažlicích, Koncertní sál č. 8
– I. patro
2. termín (náhradní): 23. 6. 2014, 15.00–18.00, budova ZUŠ v Domažlicích, Koncertní
sál č.8 – I. patro
HUDEBNÍ OBOR – Klenčí pod Čerchovem
termín: 20. 6. 2014, 15.00–18.00, budova ZUŠ v Klenčí p. Č., I. patro
VÝTVARNÝ OBOR – Domažlice
termín: 13. 6. 2014, 13.00–17.00, budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 28 – přízemí
VÝTVARNÝ OBOR – Klenčí pod Čerchovem
termín: 18. 6. 2014, 13.00–17.00, budova ZUŠ v Klenčí p. Č., přízemí
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
termín – mladší děti (1.–4. třída): 3. 6. 2014, společný začátek 14.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, třída č. 10 – I. patro
termín – starší děti (5.–6. třída): 5. 6. 2014, společný začátek 15.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, třída č. 10 – I. patro
TANEČNÍ OBOR
1. termín: 12. 6. 2014, 15:00–18.00, budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 14 – I. patro
2. termín (náhradní): 18. 6. 2014, 15.00–18.00, budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 14
– I. patro

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ V NOVÉ OBYTNÉ ZÓNĚ
NA NEVOLICKÉM VRCHU. CENA 1850,–/m2.
Bližší informace na tel. 724 028 529 nebo na e-mailu
POZEMKY.DOMAZLICE@CENTRUM.CZ

Městské informační centrum
Domažlice
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
l vývěsková inzerce
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626
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Grafy ke článku ze strany 3 „Nejbohatší“ obyvatele...

Závazky včetně
kontokorentních úvěrů

Graf znázorňuje pohyby financí od roku 2006 do letošního roku. V prvním sloupci jsou uvedeny celkové kapitálové výdaje. Ve
druhém sloupci kapitálové příjmy včetně dotací, ve třetím vlastní zdroje města a ve čtvrtém závazky včetně kontokorentních
úvěrů. Z vyobrazení je dobře patrné, jak v průběhu největší stavby města - Čistá Berounka - přicházely finanční prostředky, byly
vypláceny peníze dodavatelům a tyto rozdíly pokrývány úvěrem.

Dlouhodobý majetek města domažlice

Sklenářství pod
Škarmanem, a.s.

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

Z grafu je patrné, jak od roku 2006 roste majetek města vlivem uskutečněných investic. Částky jsou uvedeny v milionech korun. V konkrétních číslech to znamená, že
v roce 2006 vlastnilo město dlouhodobý majetek ve výši 2 281 125 892,– Kč, loni už
mělo v evidenci 3 013 408 664,– Kč. Lze tedy říci, že majetek města se zvýšil o 1/3,
což vypovídá o dobrém vývoji hospodaření.
Grafy FO MěÚ

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
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Tři pobyty Jaroslava Vrchlického v Domažlicích
(dokončení)
Když tedy Vrchlický rozhodně odmítal
vrátit se do Prahy, přicházely pocty a přijížděly návštěvy za ním do Domažlic.
23. ledna 1912 jmenovala Plzeň Vrchlického čestným občanem města Plzně. 28. ledna jej svým čestným členem jmenovali
domažličtí Sokolové.
Domažlická městská rada pak 31. ledna
jmenovala Jaroslava Vrchlického čestným
měšťanem domažlickým. Kterýsi z Vrchlického přátel se prý podivoval, proč jen
čestným měšťanem a ne čestným občanem.
Dostalo se mu vysvětlení, že být čestným
měšťanem je větší pocta než být jen čestným občanem, protože občanem města se
může stát kdekdo, kdežto měšťany jsou jen
členové nejváženějších městských rodů!
3. března 1912 navštívila Vrchlického
delegace českých spisovatelů. Vrchlický
si ale ani poct ani návštěv, s výjimkou
nejbližších přátel, příliš nevážil. O těch,
kdo za ním přijeli do Domažlic, ironicky
říkal, že se s ním jen chtějí vyfotografovat
a dostat se do novin.
23. dubna postihl Jaroslava Vrchlického
záchvat mrtvice. První pomoc mu poskytli
hned tři zdejší lékaři - dr. Halík, dr. Kovář,
a Vrchlického ošetřující lékař dr. Krahulík.
Od té doby básník valem scházel. Pohybovat se sám už vůbec nemohl, ošetřovatelka
ho vozila i po bytě v invalidním křesle.
16. května, po vyjádření dr. Krahulíka
a profesora MUDr. Pelnáře o způsobilosti
k takovému úkonu, podepsal Vrchlický za přítomnosti Bedřicha Frídy svoji
závěť. Svědky posledního pořízení byli
dr. Josef Kaňka, MUDr. Václav Krahulík
a JUDr. Jakub Ptáčník. Šlo především
o autorská práva, jejichž výnos rozdělil na
tři třetiny: třetinu odkázal své dceři Miladě,

třetinu matce a třetinu Mimi, Evě a Jaroslavovi. (V závěti se promítla skutečnost, že
ze tří dětí, narozených v manželství s Mimi, byla Vrchlického dcerou právě jen Milada, dvě mladší děti, Jaroslav a Eva, měly
podle písemného vyjádření samotné Mimi,
které u sebe uchovával profesor Thomayer,
jiného otce.)
V pátek 31. května si Vrchlický poprvé
vyjel za město v kočáru, který zapůjčila
městská rada. Místní list Posel od Čerchova o tom 1. června 1912 napsal: Radostnou
zprávu posíláme do krajů českých, že
v městě našem dlící milovaný Mistr Jar.
Vrchlický z těžké své choroby pozdravil
se tak dalece, že včera, v pátek odpoledne
podnikl kočárem první svoji vyjížďku do
lesů domažlických.
Následně zavítal do Domažlic dvakrát
Mikoláš Aleš. Vrchlického stavem byl
zděšen. „Byl jsem také dvakrát v Domažlicích a navštívil jsem Vrchlického. Byla to
trapná návštěva, mám dojem, jako by mne
nepoznal. ... Tu je as, bohužel, vše marné.
A to říkali, že je mu lepší. Což jaké to je,
když je mu hůře,“ píše Jakubu Arbesovi.
8. července konstatoval profesor MUDr. Josef Thomayer, že Vrchlického stav je
kritický a pomoc že už není žádná.
Počátkem srpna přijela do Domažlic
Mimi. O této návštěvě píše Thomayer: „Jednoho dne
přijela paní Vrchlická do Domažlic
na návštěvu. Naléhala při tom na paní
Dvořákovou, aby se
vzdálila. Ta tak učinila, leč po chvíli se
vrátila a viděla před
Vrchlickým papír

Akce (nejen) pro seniory

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
6. 6. od 17.00 hodin se koná koncert dechové hudby Dupalka
11. 6. od 14.00 hodin následuje přednáška – MUDr. Kadlec
– Péče o ústní dutinu, onemocnění ústní dutiny
19. 6. od 14.00 hodin bude přednáška – p. Pittrová –
Itálie-Benátky

Břetislavova 84

18. 6. od 10.00 hodin můžete navštívit Den otevřených dveří
s pestrým programem u příležitosti 40 let od otevření
objektu Břetislavova 84 – sídla pečovatelské služby
města Domažlice a 10 let od rekonstrukce objektu,

Prokopa Velikého 689
4. 6. 14.00 hodin Přednáška – doc. MUDr. Milada Emmerová,
CSc. – Zdravotní knížky

a paní držela pero a lahvičku s inkoustem,
kteréž obojí přivezla z Prahy. Vrchlický
v tom, když Dvořáková vstoupila, odsunul
papír a řekl mrzutě: Já nepodepíšu nic. Co
Vrchlická chtěla nevím, mám však podezření, že chtěla, aby Vrchlický prohlásil dvě
mladší děti, Evu a Jaroslava za svoje.“
8. srpna sděluje Barbora Dvořáková
Bedřichu Frídovi, že Vrchlický, poté co
se rozčiloval s Mimi, tak zeslábl, že si
netroufá s ním být sama, a poslala proto
pro svoji dceru. V neděli 1. září si básník
opět vyjel do České Kubice. Tam byl na
letním bytě Bedřich Frída s rodinou. Oba
bratři se tehdy setkali naposled. 8. září
dostal Vrchlický při obědě záchvat. Když
ho ošetřovatelka uložila, řekl: „Už je mi
dobře.“ To byla poslední slova velkého
českého básníka.
V pondělí 9. září 1912, krátce po deváté
hodině večerní, vyběhl z klášterního kostela směrem na náměstí P. Řehoř Vaněk,
převor kláštera řádu sv. Augustina. Spěchal
k loži Jaroslava Vrchlického. O tři čtvrtě
na deset Jaroslav Vrchlický zemřel. Jeho
smrt je zaznamenána ve farní matrice města Domažlic. Rakev se zesnulým básníkem
byla jeden den vystavena na radnici a ve
čtvrtek 12. září odpoledne převezena do
Prahy.
PhDr. Věra Závacká,
městská kronikářka

Zveme Vás k nám do restaurace vytvořené
v lidovém stylu k příjemné návštěvě a za pěkného
počasí si můžete posedět i na naší slunečné
terase s krásným výhledem.
Budete určitě potěšeni naší poctivou kuchyní,
dobrým pivem i kvalitními víny.
V nastávající sezóně jsme pro Vás v připravili
od 18 hodin hudební pátky v termínech
6. 6.; 27. 6.; 4. 7.; 25. 7.; 08.08.; 5. 9.; 26. 9.;
3. 10.; 24. 10.; 07. 11.; 28. 11.
s hudebníky panem Žákovcem nebo s panem
Špelinou, kteří Vám k poslechu i tanci zahrají
i Vaše oblíbené melodie.
Rezervace na telefonu 737 222 755
nebo na e-mail info@chodská-chalupa.cz
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90 LET JEDNOTY ORLA DOMAŽLICE

Letos je tomu 90 let, co v našem městě byla založena jednota tehdy
československého Orla. Zakládací listina nese datum 4. května 1924.
Prvním starostou jednoty byl zvolen p. Mikuláš Pinter, jednatel
P. Otto Rájek. V roce 1925 byl na valné hromadě zvolen starostou
Antonín Štrec. Z tohoto roku je také první společná fotografie členů
Orla v klášterní zahradě. V klášteře také začínala činnost – ochotnické
divadlo, loutkové divadlo a cvičení. Když už klášter nestačil, hrálo se
na Střelnici (dnes letní kino). Od roku 1937 měl Orel vlastní budovu na
Týnském předměstí č. 4 a veškerá činnost se přesunula tam, ochotnické divadlo se hrálo v Lidovém domě (dnešní MKS).
Naším vzdělavatelem byl P. Václav Antony, arciděkan, který byl
iniciátorem všech kulturních akcí. Tato činnost trvala až do roku 1942,
kdy došlo k rozpuštění Orla nacisty.
Činnost naše jednota obnovila ihned po osvobození v květnu 1945. Pokračovali jsme tam, kde jsme byli přinuceni přestat. Vrátili nám i náš dům, ale ne
nadlouho. V roce 1948 došlo ke sloučení tělovýchovy, a tím Orel zanikl na dlouhých 41 let. Po listopadu 1989 přišla z ústředí Orla výzva „Obnovíte činnost?“
My jsme samozřejmě odpověděli ano a činnost jsme obnovili. Zakládajících členů bylo pět, ostatní se přidávali. Ustavující schůze byla v listopadu 1990
a naše jednota byla registrovaná jako 100. v prosinci téhož roku. Konečně
přišel i čas vyndat prapor (dnes již stoletý, před Orlem jej používala Katolická
jednota), který byl od rozpuštění v roce 1948 bezpečně uschován u br. Hinterholzingera.
ZAHRADNÍ SERVIS
Činnost byla tehdy obnovena - začali jsme turistikou a dále cvičením. Od
zakládání
a
údržba
zeleně zahrad a parků l návrhy l
roku 1995 pořádáme pochod Kozinovo krajem (dříve pochod Za Kozinou).
Pořádáme také každý rok besídku k svátku matek. Od roku 2004 máme projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezíri novou klubovnu na náměstí Míru a od roku 2009 vlastníme nový prapor. ka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
Nezahálíme, máme za sebou již čtyři výstavy, sportujeme, děti mají různé keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
soutěže. Naše jednota žije!
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce
Vzpomínka na toto výročí bude 21. června v 10 hodin při mši svaté v kláš- Přijmeme zahradníka nebo zahradního pomocníka
terním kostele, po ní v 11 hodin bude otevřena malá výstava ve farním sále,
( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
odpoledne bude patřit dětem.
(mm)

DOZAPO s.r.o.
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Tajemnice Městského úřadu Domažlice
vyhlášuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa:

DOMOVNÍK – ÚDRŽBÁŘ – ŘIDIČ
Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Domažlice
nebo na www.domazlice.info v sekci úřední deska – volná místa.
Další informace: Ing. Dagmar Murínová, ved. odboru kancelář starosty
– 379 719 117, 724 182 856
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 13. června 2014
na adresu: Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1,
344 20 Domažlice

Šachisté domažlického Sokola, kteří získali v první lize mladšího dorostu bronzové
medaile. Na snímku stojící zleva: trenér Martin Vašíček, hráči Hynek Varga, Tomáš
Vašíček, Martin Simet, u šachovnice Jakub Antoš, Jan Pelnář a Michal Nechutný.
Foto S. Antoš

v

červen 2014

Šachisté Sokola Domažlice obsadili
v 1. lize ml. dorostu výborné třetí místo
Na poslední trojkolo, které pořádalo
Ústí n. Labem, odjížděli s cílem vyhrát
alespoň 2 zápasy. To by jim zaručilo
medailovou pozici. Po nešťastné prohře
s pozdějším vítězem z Buštěhradu bezpečně porazili oba mostecké soupeře
a pak už mohli jen čekat na slavnostní
vyhlášení soutěže.
Sokol Domažlice – Sokol Buštěhrad A 2.5 – 3.5
Chess Most B – Sokol Domažlice 2.5 – 3.5
Sokol Domažlice – Chess Most C5 – 1
Konečné pořadí 1. ligy ml. dorostu
1. Buštěhrad A
33
48
2. Chodov
25
43
3. Sokol Domažlice
23
39
4. Most B
21
42.5
5. Buštěhrad B
19
38
6. Teplice
19
35
7. Praha Smíchov
17
40.5
8. Litoměřice
10
24.5
9. Karlovy Vary
9
29
10. Ústí n.L.
8
26.5
11. Nýřany
5
22.5
12. Most C
0
5.5

Hlavními oporami týmu byly první
šachovnice, na kterých úspěšně bodovali
Tomáš Vašíček a Martin Simet. V závěrečných kolech se výborně rozehrál
i Jan Pelnář. Zbytek týmu střídal lepší
okamžiky se slabšími, ale nikdo v konkurenci silnějších soupeřů nepropadl.
M. V.

Aktuální informace o dění

www.domazlice.info

Seniorské odpoledne

Svaz tělesně postižených zve na tradiční
Seniorské odpoledne, která se tentokráte
koná 5. června od 14 hodin v Městském
kulturním středisku v Domažlicích. K příjemnému poslechu a tanci s mašličkovou
volenkou zahraje Osvračínská Švitorka
s kapelníkem Vlastimilem Weinerem.
(stp)

Produkty lze zakoupit v Lékárně Zlatý jelen, v Arnice nebo prodejně Energy v Domažlicích.
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VÝPRODEJ
TAŠKOVÉ KRYTINY
Základní tašky („skladové ležáky“) od 12,– Kč/ks (s DPH).
Akce platí do vyprodání zásob. Vhodné na malé přístřešky.
Více informací na prodejnách.

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
ü

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce
provedení hromosvodů
Jeřábnické práce
Zateplení fasád 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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