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Ocenění Konrádyho dudácké muziky
Městské kulturní středisko i v letošním
roce vydalo publikaci Kulturní léto, která
přehledným způsobem seznámí čtenáře se
všemi kulturními akcemi konanými v letošním létě včetně Chodských slavností-Vavřineckou poutí.
Publikace bude k dispozici ZDARMA
v Městském informačním centru na náměstí Míru 51 vedle radnice, případně
u vstupu na společenské akce v ní uvedené.
Rozeslána bude i na další informační centra našeho okresu i kraje včetně bavorské
příhraniční oblasti.

V obřadní síni domažlické radnice převzali členové Konrádyho dudácké muziky (případně jejich
potomci) ocenění za dlouholetou propagaci našeho města.
Slavnostní obřad zahájila Libuše Matějková, předsedkyně sboru pro občanské záležitosti, s hlavním projevem vystoupil starosta města Miroslav Mach. Poblahopřát písničkou a tancem přišly děti
z folklorních souborů ZUŠ Domažlice. Starosta ve svém vystoupení ocenil přes půl století trvající
činnost Konrádyho dudácké muziky, která šířila dobré jméno našeho města i kraje v celém světě
a zasloužila se nejen o zachování, ale i posílení folkloru na Chodsku.
Stříbrnou pamětní medaili osobně převzal Antonín Konrády (na snímku), Josef Bláha a František
Pikhart. Dva další hráči se této pocty již nedočkali, a proto za Stanislava Tomalu ocenění převzala
jeho dcera a za nedávno zesnulého Vladimíra Baiera jeho syn. Po moudrých a vtipných krátkých proslovech obou prvně jmenovaných oceněných následovala přátelská beseda mezi všemi přítomnými,
kteří zaplnili obřadní síň radnice.
Stanislav Antoš

HOKEJ V KINÌ ÈAKAN
Že se českému hokejovému týmu podařilo získat na Mistrovství světa v Německu zlaté medaile, je
všeobecně známo. Možná ale nevíte, že zážitek finálového zápasu – z podnětu starosty města Miroslava
Macha – mohli fanoušci sledovat v kině Čakan. Této mimořádné nabídky využilo přes sto padesát diváků,
kteří za pomoci bubnu, klaksonů, vlajek a svých hlasivek mocně povzbuzovali naše mužstvo. Doufejme,
že tato mimořádná událost nezůstane poslední a nevšední sportovní zážitek budou moci naši občané
obdobným způsobem v dohledné budoucnosti znovu vychutnat.
(toš)

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 16. 6. 2010
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 30. 6. 2010 od 16 hodin v malém sále MKS.

Kde pokračují
stavební práce
Rozsáhlá investiční akce v Domažlicích rekonstrukce vodovodu a kanalizace
pokračuje. V současnosti dělníci pracují
v části ulic Hruškova, Rohova a Tovární.
Kromě toho se mimo zástavbu pracuje
v lukách pod novou nemocnicí a pod vilovou čtvrtí „Balíkov“. Tyto dva posledně
jmenované úseky se bezprostředně nedotýkají provozu na komunikací.
Od posledního květnového dne začínají
práce v dalších částech města.
pokračování na str. 11

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
NOVĚ PRODEJ KÁVY

DO DOMÁCÍCH KÁVOVARŮ

COFFEE PORTIOLI

PRO RŮZNÉ OSLAVY
K DISPOZICI SALONEK
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 120. schůzi
dne 12. 4. 2010:
- souhlasila s umístěním fotovoltaického
systému na střechu stávající haly na
st.p.č. 3443/1 a budoucí nové haly, která
bude na pozemku p. č. 3649/7 vše k.ú.
Domažlice, jako obec, na jejímž území
se toto zařízení nachází
- souhlasila s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti
pohostinství v bodu 2. 4. - výšku podesty 80 cm, z důvodu navázání na stávající
terasu (pozn. jedná se o předzahrádku
u hotelu Družba na Kozinově poli).
- schválila zadání zakázky „Povrch
cyklostezky ze štěrkodrti k Vodolence
v Domažlicích“ firmě Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice za cenu
228 094,– Kč bez DPH, tj 273.713,– Kč
vč. DPH
- souhlasila s umístěním fotovoltaického
systému na střechu rodinného domu čp.
224 v ulici Fügnerově, Domažlice - na
stp.č. 1145, Týnské předměstí, Domažlice jako obec, na jejímž území se toto
zařízení nachází
- schválila zadání zakázky „Domažlice odstranění prefabrikovaného plotu z PZ
desek v ulici 28. října“ firmě Silnice
Horšovský Týn a.s., za cenu 108.606,–
Kč vč. DPH
- schválila uzavření Smlouvy č. 09025576
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního na akci “I.

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka 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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etapa – Revitalizace území Zelenov”
se Státním fondem životního prostředí
České republiky,
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici
Kosmonautů v Domažlicích v rámci
akce „Domažlice, ul. Kosmonautů
- propojení s ulicí 28.října a Kozinova
- veřejné osvětlení a městský kamerový
a informační systém“ s firmou Gabriel
a Pangrác, s.r.o., Domažlice
- vzala na vědomí protokol České školní
inspekce č.j. ČŠIP - 155/10 P z veřejnosprávní kontroly, která proběhla
na Základní škole Domažlice, Msgre
B. Staška 232, příspěvková organizace,
v termínu 9.–12. února 2010
- schválila zadání zakázky na realizaci
stavby „Rekonstrukce volejbalových
kurtů v Domažlicích“ firmě Sibera
systém s.r.o., Stará Boleslav, za cenu
280.000,– Kč bez DPH
- uložila OSM zařadit rekonstrukci kotelen v ul. U Nemocnice 579, Domažlice
a v ul. Školní, Domažlice a výměnu
oken v budově č.p. 579, v ul. U Nemocnice, Domažlice do plánu investic
na rok 2010
Rada města na své 121. schůzi
dne 26. 4. 2010:
- schválila uzavření Smlouvy č. 3739/
2010 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu ekologických projektů v oblasti ochrany vod
a zásobování obyvatelstva pitnou vodou
mezi městem Domažlice a Plzeňským
krajem na akci „Domažlice - Havlovice,
kanalizace“
- pozastavila uzavírání nových příkazních
smluv na zajištění provozu veřejných
WC v Domažlicích z důvodu již pokrytí
centra města
- schválila zadání zakázky fi DINO TRADING s.r.o., Praha na osazení napěťových regulátorů pro veřejné osvětlení
města Domažlice
- souhlasila s umístěním fotovoltaického
systému na střechu administrativních
budov čp. 6 nastavebních parcelách
č. 253/1 a č. 253/2, Havlíčkova čp. 6,
Domažlice, jako obec, na jejímž území
se toto zařízení nachází
- schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB
čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem
konání akce “Hudba na náměstí” ve
dnech 6. 6. , 4. 7. a 1. 8. 2010 vždy od
14.00 hodin do 21.00 hodin
- neschválila vydání souhlasu k provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím technického zařízení IVT
SYNOT, a to na adrese: náměstí Míru
124, Domažlice, společností Apex Play,
a.s., Praha 10
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- schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Ptáčník Dopravní stavby s.r.o.,
Domažlice na vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na
akci “Oprava ulice Rohova II. etapa
v Domažlicích” za cenu 104 975,– Kč
bez DPH
- schválila nákup movitého majetku
k zajištění vybavení objektu tribuny ve
sportovním areálu Střelnice
- schválila projektový záměr „Protipovodňový varovný systém města Domažlice“- rozšíření monitorovacího systému
v oblastech s vysokým rizikem povodně
ve městě Domažlice v rozsahu - kamerový monitorovací systém, digitální
povodňový plán města
Zastupitelstvo města na svém
42. zasedání dne 21. 4. 2010:
- ukončuje privatizaci bytového fondu
města dle Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města
Domažlice - 1. vlna prodeje, které byly
schváleny zastupitelstvem města v Domažlicích usnesením č. 404 ze dne 10.
9. 1997 a následně měněny usneseními
č. 480 ze dne 22. 4. 1998, č. 333 ze dne
21. 6. 2000, č. 1260 ze dne 22. 2. 2006,
č. 1376 ze dne 21. 6. 2006 , č. 349 ze dne
28. 3. 2007, č. 594 ze dne 29. 8. 2007
a č. 1373 ze dne 15. 4. 2009 s tím, že
bytové jednotky označené v době přijetí tohoto usnesení jako volné budou
prodány v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor
v majetku města Domažlice a zbývající
bytové jednotky budou zařazeny k prodeji dle Zásad k prodeji bytů v majetku
města Domažlice – 2. vlna prodeje
- schválilo zařazení bytových domů
- bytových jednotek do „Seznamu
domů pro II. vlnu prodeje“, 3. etapa:
Palackého 216, Domažlice - Hořejší
Předměstí - bytová jednotka č. 216/3,
Vojtěchova 219, Domažlice - Hořejší
Předměstí - bytová jednotka č. 219/4,
Dvořákova 440, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 440/
8 a bytová jednotka č. 440/9, Dvořákova
442, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 442/4, Hruškova 445, Domažlice - Bezděkovské
Předměstí - bytová jednotka č. 445/7,
Dvořákova 464, Domažlice - Bezděkovské Předměstí - bytová jednotka č. 464/
9, Kunešova 500, Domažlice - Týnské
Předměstí - bytová jednotka 500/8, Kunešova 506, Domažlice - Týnské Předměstí - bytová jednotka 506/3, Kunešova
507, Domažlice - Týnské Předměstí
- bytová jednotka 507/2, Mánesova 530,
Domažlice - Týnské Předměstí - bytová
jednotka 530/4
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Oslavy osvobození v Domažlicích

Letošní oslavy osvobození našeho města i celého kraje si k nám přijelo připomenout
patnáct veteránů, z nichž mnozí skutečně v květnu 1945 prošli Domažlicemi.
Celá akce byla letos připravena městem a MKS na středu 5. května. Skládala se ze dvou
částí. První - Pietní akty - začala v deset hodin na centrálním hřbitově u hrobu V Dáli,
kde přítomné přivítal místostarosta Pavel Wolf a předal slovo arciděkanovi P. Miroslavu
Giergovi, který vzpomněl slovem i modlitbou všechny, kteří se stali obětí války. Cesta
přítomných pak pokračovala přes židovský hřbitov k památníku Obětem nacismu na
Chodském náměstí. Hlavní program na náměstí před radnicí začal krátce po dvanácté hodině vystoupením dechového orchestru Liduška. V době jeho účinkování přijel Convoy of
Remembrance, což byla kolona jeepů z Plzně. S nimi dorazil veterán John Del Santo (na
snímku). Na podiu pak hrál dechový kvintet z USA University of Nebraska Brass Quintet.
Vyvrcholením oficiální části slavnosti byly slavnostní projevy, kdy na podium nejprve vystoupili potleskem vítaní váleční veteráni. Postupně k přítomným hovořili starosta Miroslav
Mach, Mark Lahan z amerického velvyslanectví, poslanec Vladislav Vilímec a veterán pan
Ingram. Následně všichni položili kytice u pamětní desky v průčelí radnice. Vedle ní - což
byla novinka - stála čestná stráž vojáků Armády ČR. Poté následoval kulturní program, kdy
se představily pěvecké sbory Vrabčáci, Skřivánci a Duha ze ZUŠ Domažlice. Z této školy
hrála ještě Študácká a Chasnická dudácká muzika a folklorní soubory ZUŠ. V programu
bylo dále vystoupení rakovnické kapely Brass Band, kapely Combo ze ZUŠ a Na starý
kolena band z Plzně. Když se k vystoupení
chystala posledně jmenovaná skupina, zástupci města pokládali kytice u pomníku
v Havlovicích. Ocenění si v letošním roce
zaslouží všichni, kteří na oslavy přišli, protože byla mimořádně velká zima a větrno.
Stanislav Antoš
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 718,– Kč
Odpadní vody - od 588,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

LABORATOŘ CHVaK
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

PEDIKÚRA
v pohodlí vašeho domova
tel. 720 627 382

O sekání trávy a údržbě zeleně ve městě AUTO-PNEU SERVIS

Domažlické technické služby zahájily pravidelné sekání trávy na veřejných plochách.
Jak tuto svoji činnost zvládají, jaké úskalí se za ní skrývá, jsme si povídali s ředitelem
DTS Jaroslavem Zavadilem a vedoucím zahradníků Janem Bezděkem.
S údržbou veřejných ploch také souvisí otázka zeleně. Letos už DTS investovaly do
výsadby stromů a keřů osmdesát tisíc korun, nejvíce v ulicích Kosmonautů a Palackého.
„V Domažlicích se vždy nahrazuje zeleň. Kácíme nevhodné výsadby stromků donesených z lesa zasazených před lety pod okny. Do města především patří vhodné kultivary,
které plní funkci nejen estetickou, ale také nepřekážejí běžnému provozu a neomezují
a neohrožují obyvatele,“ říká J. Bezděk.
V květnu začalo pravidelné sekání. Jedna seč představuje okolo třiceti hektarů. Obecně
platí, že sídliště jsou tímto způsobem udržované tři až čtyřikrát a průtah městem včetně
parků v centru šestkrát. „Když v září až říjnu skončíme, tak máme posečeno přes milion
metrů čtverečních,“ říká Jan Bezděk a dodává, „chtěli bychom poděkovat těm, kterým
vzhled města není lhostejný a stále okolí svých domovů sekají sami.“ Dříve totiž lidé
v tomto ohledu pomáhali městu daleko více, například sídliště 28. října (Korea) si obyvatelé udržovali víceméně sami.
Vrátíme-li se k otázce sekání trávy, DTS informují veřejnost o údržbě trávníků dopravními značkami. Nejprve umístí týden dopředu značku, která informuje o tom, že bude
probíhat sekání trávy a úklid komunikace. Při sekání pracovníci s křovinořezy neustále
používají značky, kterými ostatní upozorňují na nebezpečí a zakazují vstup do prostoru,
kde probíhá sekání. „Naši pracovníci při této činnosti dávají pozor, ale i tak nelze vyloučit nebezpečí vzniku škody na věci či na zdraví,“ varuje J. Zavadil, „výjimkou není
situace, kdy maminky přivedou děti k sekačce, aby si ji zblízka při práci prohlédly.“ Nebezpečí totiž spočívá v tím, že nelze ovlivnit časté zachycení malých kamenů sekačkou,
které jsou pak vymrštěny i několik desítek metrů daleko. Příkladem je nedávná událost,
kdy za pracovníkem služeb s křovinořezem zastavilo osobní auto, ten je neviděl, jeho
sekačka „vystřelila“ kámen, který rozbil boční okno vozu, za nímž sedělo dítě v sedačce.
Naštěstí vyvázlo jen s leknutím. „Z takových škod máme velké obavy a maximálně se
snažíme občany o tomto nebezpečí informovat. O to víc nás mrzí, když to někteří ignorují
a dokonce maří. Minulý týden kdosi ukradl na Kozinově poli dvě dopravní značky. Jindy
s nimi lidé neoprávněně manipulují, za což jim hrozí velmi přísný postih. Hlavně si ale
neuvědomují, jakému nebezpečí vystavují druhé,“ říká J. Zavadil.
Stanislav Antoš

BŘETISLAVOVA 230
(VEDLE HASIČÁRNY)
Domažlice 344 01

- veškeré mechanické práce
- veškeré klempířské práce
- zajištění a příprava vozu
na STK
- dovoz vozidel ze zahraničí
na zakázku
- příprava motocyklů na letní
sezonu
- montáž autodoplňků
- autoelektrika

- chiptuning
- servis non-stop
po tel. domluvě
- pneuservis přezutí celého
vozu za 400,– Kč
Jaroslav Růžek
( 731 940 900
Jiří Hála
( 604 189 559
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Diskusní přednáška pro veřejnost u evangelíků ČČK DOMAŽLICE
společně s Transfúzní

V pondělí 14. června od 17 hodin se koná další přednáška PhDr. Zdeňka Vyšohlída s následnou diskusí ve sborovém domě evangelické církve (v Domažlicích, Tyršově ul. 690). Posledním tématem před
prázdninami je univerzalita rozumu. Je to téma, kterému se na své přednášce v Řezně r. 2006 věnoval
papež Benedikt XVI.
Evropské dějiny jsou výrazně poznamenány křesťanským respektem k rozumu (LOGOS), který vším
vládne, všemu dává řád – dokonce také tomu, co člověk dělá, čemu rozumí a v mnohém snad i tomu, co
chce. Také myšlenka univerzit je inspirována křesťanskou vírou v univerzalitu rozumu, vírou, že „i přes
všechny specializace, které nás někdy činí neschopnými komunikovat mezi sebou, tvoříme celek a pracujeme v celku jednotného rozumu v jeho různých dimenzích a sdílíme také společnou odpovědnost
za správné používání rozumu“, jak v Řezně připomněl papež. Vznik univerzit se ukázal být nesmírným
přínosem, jímž křesťanství ve středověku přispělo dějinám lidstva.
Přednáška ve filosofickém kroužku se bude věnovat tomu, co rozum je, a chce vzbudit besedu, která
povede k hlubšímu pochopení dnešního světa.
(pg)

stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 21. 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.

l AKCE PŮJČKY

724 528 636
www.rychle-penize.cz
l Prodám RD u Stoda, terasa,
garáž, dílna, zahrada, 840000
Kč, tel. 606441831
Prodám RD 3+1 u Domažlic,
WC, koupelna, garáž, 650000
Kč, tel. 722070577

l PŮJČKA BEZ ÚROKU
736 138 888

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

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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Výstava: Den Země ze mě – tentokrát na téma:

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Změna půjčovní doby
o letních prázdninách
Městská knihovna upozorňuje s předstihem všechny případné návštěvníky na
každoroční změnu půjčovní doby v době
letních prázdnin. Změny se týkají všech
provozů knihovny.
Čtenáři ještě dostanou při červnové
návštěvě tištěné informace o změně půjčovní doby tak, aby bylo možné návštěvu
knihovny s úpravami půjčovní doby co
nejlépe sladit.
Oddělení pro dospělé čtenáře
PO
9–12 13–18
ÚT zavřeno
ST
9–12 13–18
ČT zavřeno
PÁ
9–12 13–16
Čítárna
PO
9–12 13–18
ÚT zavřeno
ST
9–12 13–18
ČT zavřeno
PÁ
9–12 13–16
Internetová studovna
PO
9–12 13–18
ÚT zavřeno
ST
9–12 13–18
ČT
13–16
PÁ
9–12 13–16
Oddělení pro děti a mládež
PO
9–11 13–16
ÚT zavřeno
ST
9–11 13–16
ČT zavřeno
Pá
9–11 13–16
Oddělení speciálních služeb a regionální
oddělení
PO
9–11 13–18
ÚT zavřeno
ST
9–11 13–16
ČT
13–16
PÁ
9–11
(pro studenty k přípravě diplomových
a seminárních prací po předchozí domluvě
bez ohledu na provozní dobu)

Biodiverzita kolem nás – koutek světa, kde jsem rád
Soukromá ZŠ Adélka Mašovice vyhlásila již 12. ročník soutěže ke Dni Země. Hlavním
sponzorem soutěže je jako každý rok Knihkupectví Lidmily Haasové. Odevzdané práce
budou stejně jako v uplynulých letech vystaveny v Městském kulturním zařízení Horšovský Týn a v Městské knihovně Boženy Němcové v Domažlicích. Výstava ve vestibulu
domažlické knihovny potrvá od 1. do 24. června. Její vernisáž se uskuteční za přítomnosti
žáků a učitelů soukromé základní školy Adélka z Mašovic v úterý 8. června ve 14.00
hodin. Výstava bude přístupná v provozní době knihovny.

Knihovna o digitální knihovně Kramerius

Pravidelně se snažíme seznamovat čtenáře s novými možnostmi, jak se dostat prostřednictvím domažlické knihovny k dokumentům, které sama ve svých fondech nemá. Jednou ze zajímavých možností je digitální knihovna Kramerius.
Národní knihovna České republiky s finanční podporou grantu z Norských fondů zdigitalizovala a na svém internetovém
portálu http://kramerius.nkp.cz zveřejnila více než 16 tisíc monografií z 19. století. Zájemci zde najdou základní díla z oblasti
filozofie, psychologie, teologie, vojenství, společenských věd i folkloristiky. Nechybí zastoupení přírodních věd, lékařství, techniky, umění či architektury. Z krásné literatury jsou ve velké míře jsou zastoupena díla velikánů české i světové literatury. A o jaké
konkrétní tituly se jedná? Tak například z naučné literatury Psychologie pro školu Josefa Durdíka, Křesťanská věrouka pro školu
a dům Františka Šebesty, Bitva u Hradce Králové Jana Ladislava Pospíšila, Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších
až po války husitské Zdeňka Zíbrta, Bitva u Lipan Luďka Marolda, Americké právo Karla Jonáše, Život zvířat Alfreda Brehma,
Evropské ptactvo Antonína Friče. Z beletrie najdeme zastoupení i regionálních autorů – Karla Matěje Čapka Choda, Antonína
Klášterského, Boženy Němcové. Nechybí libreta a básně Elišky Krásnohorské nebo dílo K. J. Erbena.
Nechybí ani významná periodika z počátku 20. století – Světozor, Slavie, Poutník od Otavy, Paleček, Plzeňské listy či Plzeňské noviny, Pražské noviny, Právo lidu, Pravda.
Komu může digitální knihovna sloužit? Samozřejmě studentům jako uživatelsky příjemný doplněk studia literatury, dějin,
práva a dalších společenskovědních oborů. (Kdo by si chtěl nainstalovat přístup sám, malé upozornění – obrazové soubory jsou
ve formátu DjVu a pro jejich prohlížení je třeba mít nainstalovaný plug-in DjVu od firmy Lizardtech).
No, a v domažlické knihovně v internetové studovně pak bude digitální knihovna Kramerius a její fondy – více jak 7 milionů
digitalizovaných stran textu, map a ilustrací – přístupná všem zájemcům, kteří se přijdou podívat, jak digitalizované dokumenty
vypadají, nebo si jen tak budou chtít zabrouzdat v historických pramenech, které zachycují sociální, společenské a kulturní dění
své doby.

Služby knihovny lze využívat nejen v její provozní době

O tom, že si stále více uživatelů naší knihovny zvyká využívat její služby i mimo vlastní prostory knihovny prostřednictvím
internetu a webových stránek, svědčí několik čísel. Týkají se možnosti vyhledávání informací o knihovním fondu – knížkách
(více jak 63 000 nově zpracovaných od roku 1996), audiovizuálních dokumentech či o odebíraných časopisech. Zájemci najdou
informace o počtu konkrétních titulů, o přítomnosti určitého titulu v knihovně nebo informaci o jeho půjčení, o možnosti si určitý
titul, pokud je momentálně půjčený, rezervovat (to mohou pouze registrovaní čtenáři).
Další hojně navštěvovanou databází je databáze regionálních osobností. Tuto databázi najdou zájemci také prostřednictvím
on-line katalogu pod názvem Regionální autority. Zde lze získat základní informace o více jak 1 200 osobnostech, které mají
vztah k domažlickému regionu. Stačí zadat pouze příjmení osobnosti. Z databáze pak v sekci Kalendárium na webových stránkách knihovny získají zájemci přehled jak o průběžném měsíci a výročí regionálních osobností v tom kterém měsíci narozených
nebo zemřelých, ale stejně tak i přehled roční, který je na webu umístěn pro leta 2007 až 2010.
Poslední, ale co do významu neméně vyhledávanou databází, je databáze časopiseckých článků. Zde jsou výběrově evidovány články, které vycházejí v regionálním tisku od roku 1996. A jen pro zajímavost, tato databáze obsahuje údaje o více
jak 80 000 článcích. Noviny, ze kterých byly informace o článcích zpracovány, jsou uloženy v oddělení regionální literatury
a mohou být prezenčně zpřístupňovány. U velké většiny článků lze však díky grantovému programu ministerstva kultury využít
plnotextové databáze firmy Anopress a stáhnout jeho plný text do počítače v oddělení speciálních služeb nebo internetové
studovny. V počtu zadaných dotazů je domažlická knihovna v průběžné statistice na 7 místě v pořadí 60 knihoven, které tento
grant využívají, v počtu stažených časopiseckých článků pak na místě 17.
Průběžným doplňováním databází domažlické knihovny se v rámci svých pracovních náplní a vedle dalších činností zabývají
tři odborní knihovníci.
Užitečnost a potřebnost této činnosti a využitelnost možnosti hledání ve fondu knihovny prostřednictvím internetu z kteréhokoliv místa a v kterékoliv době lze dokladovat na číslech, kteMěstská knihovna Boženy Němcové
rá jsem slibovala v úvodní větě: V on-line katalogu domažlické
pořádá v úterý 8. června 2010 školení
knihovny bylo v roce 2009 uskutečněno 140 927 hledání,
Začínáme s internetem
v letošním roce pak do doby psaní tohoto článku 52 792
Samostatné tříhodinové školení je určeno hledání. Více jak 700 čtenářů se již naučilo vstupovat do svého
začátečníkům.
čtenářského konta prostřednictvím internetu, prodlužovat si
Začátek v 7.30 v internetové studovně
potřebnou literaturu, eventuálně si kontrolovat, co vlastně
MěKBN Domažlice.
mají nebo měli půjčené. A další stovky čtenářů se naučily prostřednictvím webu nebo e-mailu rezervovat si žádané knížky
Závazné přihlášky na tel. 379 723 041,
přímo, bez nutnosti návštěvy knihovny. Mgr. Hana Mlnáříková
379 723 042
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2. 6. Bytové družstvo – setkání delegátů,
3. 6. Seniorské odpoledne STP, 5. 6. Klubová scéna
– Joel LaRue Smith Trio, 7. – 13. 6. Výstava trofejí – Okresní myslivecký spolek, 15. 6. Plzeňská

filharmonie, 16. 6. Prodej Drogerie, Prodej textil,
17. 6. Prodej, 20. 6. ZUŠ Společný koncert se žáky
SRN, 21. 6. Prodej, 29. 6. ZŠ Komenského 17, 30.
6. zastupitelstvo.

Skauty a skautky Domažlicka zastihla smutná zpráva. 21. 4. 2010 zemřel bratr
Vladimír Baier, dlouholetý činovník skautingu.
Do Junáka vstoupil jako malý chlapec v roce 1946. Později byl oddílovým vůdcem,
členem okresní rady Junáka, založil a vedl chlapecké středisko Karla Kuneše. Vedl
několik skautských táborů a vybudoval stálé místo pro táboření na Bystřici, kde vychovával mladé lidi k lásce k přírodě, kamarádství, hudbě…. obrovskou měrou se podílel
na všech skautských akcích. Je nositelem několika skautských vyznamenání.
Loučíme se s Vláďou Baierem – Barikem, který pro skautské hnutí vykonal mnoho
dobrého. Patří mu velké poděkování za jeho práci a obětavost.
Věra Nováková, Okresní rada Junáka Domažlice

1. regionální den ve Svržně

Místní akční skupina Český les, o.s., pořádá 1. regionální den, který se koná 12. 6. od
10 hodin v areálu chovu koní Svržno u Hostouně. Návštěvníci se mimo jiné mohou těšit
na ukázky prací drobných podnikatelů, škol, spolků a občanských sdružení z Čech i Bavorska, hudební a taneční vystoupení, tradiční řemesla, atrakce pro děti atd. V rámci této
akce se zároveň nabízí možnost propagace všem podnikatelům, spolkům či občanským
sdružením z území MAS Český les, a to formou letáků, brožurek, plakátů, stánků se zbožím aj. Smyslem akce je zviditelnění všech podnikatelských, dobročinných i jiných aktivit z území MAS Český les a jejich představení široké veřejnosti. Informace a rezervace
pro místní řemeslníky, podnikatele a jiné zájemce: www.konesvrzno.cz, tel. 777 231 549
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l Celá strana 18 x 25 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 přiúčtována 20% DPH!

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

Městské kulturní středisko v Domažlicích
připomíná, že žáci Základní umělecké
školy v Domažlicích mají na abonentní
koncerty vstup zdarma. Proto, začínající
hudebníci, využijte této příležitosti. (mks)

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny
Centrum dveří a oken s.r.o.
Husova 40 (proti PENNY), 344 01 DOMAŽLICE

AKCE NAPŘÍČ

(výrobky firmy CAG a ACT, platnost do 31. 7. 2010)

Sleva na dveře, zárubně a kliky 12 %

KOMPLET (dveře+zárubeň+klika) již od 2.890,- Kč bez DPH

www.centrumdveri.cz

GSM: 606 131 432

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
osvětlení
l zakládání zeleně a jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394
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ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ KRÁTCE PO SETMĚNÍ - cca 21.15

BLIŽŠÍ INFORMACE: MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ MÍRU 51, TEL. 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

V minulém čísle Domažlického zpravodaje jsme reagovali na dotazy čtenářů, zda zasahující předzahrádka do podloubí před Sokolským domem je v tomto rozsahu povolena
radnicí. Rada města v tu dobu již o celé záležitosti rozhodla a město prostřednictvím
příslušného odboru vyzvalo uživatele nemovitosti, aby velikost zabrané plochy upravil.
Ve lhůtě úřadem stanovených sedmi dnů zareagoval dopisem právního zástupce provozovatele hotelu, v němž tvrdí, že na svůj postup má jeho klient právo. Nyní tedy záleží na
rozhodnutí rady města, která může přijmout argumenty druhé strany, nebo rovnou zrušit
povolení na předzahrádku a nechat celý prostor vyklidit. O výsledku budeme informovat.
(toš)

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V POKLADNĚ LETNÍHO KINA

(450 cm2) 5 940 Kč

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

Předzahrádka před Sokolským domem

Tolik čerstvého vzduchu a takovou uhlopříčku obrazu doma nemáte.
Deštníky nepotřebujete, máme střechu, vezměte si jen deku.

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm
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LETNÍ KINO DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

v
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Úterý–středa
1.–2.
Zač. 21:30 hod.
Čtvrtek
3.
Zač. 21:30 hod.
Pátek.–neděle
4.–6.
Zač. 21:30 hod.
Pondělí–úterý
7.–8.
Zač. 21:30 hod.
Středa –čtvrtek
9.–10.
Zač. 21:30 hod.
Pátek–sobota
11.–12.
Zač. 21:30 hod.
Neděle–pondělí
13.–14.
Zač. 21:30 hod.
Úterý–středa
15.–16.
Zač. 21:30 hod.
Čtvrtek
17.
Zač. 21:30 hod.
Pátek–neděle
18.–20.
Zač. 21:30 hod.
Pondělí–úterý
21.–22.
Zač. 21:30 hod.
Středa–čtvrtek
23.–24.
Zač. 21:30 hod.
Pátek
25.
Sobota–pondělí
26.–28.
Zač. 21:30 hod.
Úterý–čtvrtek
29.–1. 7.
Zač. 21:30 hod.

NEZAPOMEŇ NA MĚ

Romantický film se současným idolem všech dívek Robertem Pattisonem, který je podle časopisu People jedním
z nejvíce sexy mužů planety. Do dívčích srdcí se nesmazatelně zapsal svými rolemi v sáze Stmívání a v Harry
Potterovi. Ve filmu „Nezapomeň na mě“ hraje rebelujícího mladíka, jenž se zamiluje do dívky v podání Emilie
de Ravin.

MAMAS & PAPAS

Scenáristka a režisérka Alice Nellis. Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských
dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného
rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy.

NINE

Muzikál, který si nemůžete nechat ujít! Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago, se režisér Rob Marshall pouští do další velkolepé podívané. Excelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava dominují této filmové
verzii proslulého broadwayského muzikálu Nine.

ŠKOLA ŽIVOTA

Divoké dospívání v divokých šedesátých. Píše se rok 1961 a atraktivní, chytrá, šestnáctiletá studentka Jenny
(C. Mulligan) poslouchá desky Juliette Greco, ochutnává počátky ženství, sní o výjimečných zážitcích a životě
zahaleném do cigaretového dýmu „gauloisek“. Vítejte v poválečném, předbeatlovském Londýně v době, kdy
upjaté maloměstské poměry dávají jen stěží tušit, že zlatá šedesátá už klepou na dveře...

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

Steven Russel (Jim Carrey), šťastně ženatý muž, se dostane do problémů a odpykává si trest ve vězení. Zde se
setká s Phillipem Morrisem (Ewan McGregor) do kterého se bezhlavě zamiluje... Inspirováno skutečnou událostí.
Skutečný Steven Jay Russel se proslavil mnoha bizarními útěky z vězení, které realizoval vždy v pátek 13.
Vydával se za soudce, lékaře, údržbáře...

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

Reportér Bob Wilton se snaží zapomenout na rozpadlé manželství a hledá velký námět pro svůj příští článek.
Potkává agenta speciální jednotky Lyna Cassadyho, který mu odhalí existenci tajné vojenské jednotky, jejímž
cílem je změnit válku tak, jak ji známe.

PODIVNÍ

Šerif David Dutton (Timothy Olyphant) z provinčního městečka Ogden Marsh má nudnou práci: jeho úkolem je
dohlížet na pořádek v útulném zapadákově, ve kterém se většinou nic moc neděje. Jednoho dne se ovšem jeho
město změní k nepoznání. Spořádaní spoluobčané se začínají chovat zpočátku jen podivně, postupně se z nich
ale stávají zuřivé vraždící bestie.

MOON

To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domova, jsi ty sám. Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) je jediným
zaměstnancem pobývajícím na měsíční základně firmy Lunar Industries, se kterou uzavřel tříletou smlouvu. Jeho
úkolem je kontrolovat jinak plně zautomatizovanou těžbu vzácného plynu Helium-3, který je na Zemi používán
jako palivo.

ŽENY V POKUŠENÍ

Komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen
in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života.

ROBIN HOOD

Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská legenda Ridley
Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se film
odehrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že další den pro ně nemusí nastat, a dobrá tak, jak dobrá
herecká a tvůrčí sestava se na tomto výjimečném projektu sešla.

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU

Na Milo Boyda (Gerard Butler), smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za úkol vystopovat
a předat spravedlnosti svou bývalou manželku, reportérku Nicole Hurley (Jennifer Aniston). Domnívá se, že ho
čeká snadná odměna, ale když mu Nicole zmizí, aby sledovala stopu vražedného spiknutí, uvědomuje si, že nic,
co se týká jeho a Nicole, není jednoduché.

Americký romantický film s titulky
m Vstupné 75,– Kč 113 min.
České drama

m Vstupné 80,– Kč 110 min.
Americký hudební film s titulky
r Vstupné 70,– Kč 136 min.
Britské drama s titulky
m Vstupné 70,– Kč 101 min.
Americká komedie s titulky
l Vstupné 70,– Kč 98 min.
Britská komedie s titulky
l Vstupné 75,– Kč 94 min.
Americký horor s titulky
l Vstupné 75,– Kč 94 min.
Britský krimifilm s titulky
m Vstupné 70,– Kč 70 min.
Česká komedie
r Vstupné 80,– Kč 118 min.
Americký dobrodružný film s titulky
m Vstupné 75,– Kč 140 min.
Americká komedie s titulky
r Vstupné 75,– Kč 110 min.
Český dokument

OKO NAD PRAHOU
r Vstupné 75,– Kč 78 min.

Režie: Olga Špátová. Film Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem Chobotnice neboli projektu pražské Národní knihovny, ale také životopisem zejména posledních let života autora tohoto návrhu Jana Kaplického,
který si ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž a mít jednu lásku.

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Vstup zdarma
S DOMAŽLICKÝM ROCKEM Host DAVID KRAUS s kapelou

Česká komedie Zdeňka Trošky, která je natočena
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou a její
podle slavné stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka matkou. Již na samém začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého propletence jejich vztahů, kterým bezkonku-

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

renčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru
vždycky přála prvotřídní partii.

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU

Rozpustilý princ Dastan (Jake Gyllenhaal) je v něm nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou (Gemma Arterton) a společně se pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou dýkou, která je schopna ovládat
Písky času - dar bohů, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu, kdo ho vlastní, umožňuje vládnout celému světu.

r Vstupné 80,– Kč 116 min.
Americký dobrodružný film s titulky
r Vstupné 80,– Kč 116 min.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
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. Možnosto zakoupení občerstvení. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie. Parkování zdarma vedle kina.

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.

PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC ČERVENEC 2009: Iron Man 2, Zelená zóna, Robin Hood, Kouzelná chůva a Velký třesk, Princ z Persie: Písky času,
ŠPATNEJ POLDA, Kuky se vrací, To byl zítra flám, Toy Story 3: Příběh hraček, Cesta.
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Schovanky, dámská country skupina, patří k legendárním českým skupinám folku a country. V 70. a 80. letech Schovanky zaplňovaly nejenom koncertní sály po celé republice, ale i v zahraničí. Leader skupiny, Daniela Smyczková (kontrabas, zpěv), Vanda
Čehovská (mandolína, kytara, autoharfa, zpěv), Eva Plochová (dobro, kytara, foukací harmonika, zpěv), Anna Jírová (kytara,
zpěv). Je-li čas a chuť, jsou ochotny se připojit i Věra Kočišová (housle, zpěv) a Jaroslava Čapková (banjo). Uslyšíte jejich známé
písně, které stále “táhnou” posluchače na jejich koncerty. Schovanky 70. let hrají po celé republice před zaplněnými sály jako kdysi
a s velkým ohlasem svých letitých fanoušků i mladé generace, která má ráda folk a country.
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum, nám. Míru 51, Domažlice, tel./fax:
379725852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz
Vstupenka – v předprodeji 130,– Kč – předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou
využít pouze v předprodeji 10% slevu pro předložení abonentní vstupenky. Vstupenka – na
místě 150,– Kč – nelze už využít slevu pro předplatitele, děti do 10 let zdarma.

Úterý 1. června 2010 od 14.00 do 18.00 hodin – letní kino Domažlice

MĚSTO DĚTEM

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI. KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA,
SKÁKADLO, BALONKY, SOUTĚŽE
15.00-17.00 hod. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE ZPĚVAČKY

Pátek 25. června 2010 od 14.00 – letní kino Domažlice

INKY RYBÁØOVÉ

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ
SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM

A NEZBEDNÉHO KLAUNA RYBIČKY
Vstup zdarma

Sobota 5. června 2010 od 20.00 hodin–velký sál MKS

V průběhu odpoledne vystoupí rockové kapely z Domažlicka

KLUBOVÁ SCÉNA

JOEL LARUE SMITH TRIO

české turné americko–kanadské skupiny
Hudebníci všech stylů dnes mají spoustu možností, jak prezentovat svoje umění veřejnosti, což ale zároveň vede k přesycení hudebního trhu. Pro
moderního mělce se tak stala schopnost odlišit se nejdůležitějším faktorem jeho úspěchu u publika. Životní styl některých muzikantů vzbuzuje
zájem médií o jejich osobu a zvětšuje okruh jejich posluchačů. Každé další selhání nebo úspěch je čím dál tím víc zviditelňuje. Tento přístup sice
spolehlivě přitáhne publikum, ale zároveň odvádí lidi od skutečného významu a vnímání hudby.
Výše uvedená strategie ale nefunguje pro muzikanty hrající latin jazz. Tato hudba totiž formuje přímo jádro muzikantovy osobnosti. Pokud
chcete hrát latin jazz na úrovni, musíte mít opravdu hluboké znalosti karibského a jihoamerického stylu, výbornou schopnost improvizace, cit
pro jazzovou harmonii a propojení s tradicí a historií. Také musíte být výjimečná osobnost se zodpovědným přístupem, abyste se mohli stát
velkým muzikantem. Pianista Joel Larue Smith prezentuje se svým triem program složený jak z originálních tak klasických kompozic hlavně
z CD September’s Child. Jejich vystoupení si zaslouží mimořádnou pozornost.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní vstupenky

LOUTKY
AFÉRA
4SPIRITS

STICX
BONA VIA
TRAMBUS

Na závěr host DAVID KRAUS s kapelou
Součástí programu budou Ekohry na přilehlém parkovišti. Vstup zdarma

Předprodej vstupenek na uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském informačním centru MKS
Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

Neděle 6. června 2010 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí

VRCHOVANKA

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
Promenádní koncert dechové hudby
Dechová hudba z Mrákova, byla založena v květnu roku 1995.

pod vedením Petra Němce
VSTUP ZDARMA

Středa 9. června 2010 od 19.30 hodin – v rajské zahradě

Čtvrtek 1. – sobota 3. července 2010

Sklářské sympozium TUSTA VITREA – Prostranství před Chodským hradem
Pátek 2. – sobota 3. července 2010

HUDBA V KLÁŠTEŘE

HUDBA POD HRADEM – V zahradě pod Chodským hradem

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE

Neděle 4. července 2010 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ

ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice.
Zazní díla skladatelů různých hudebních epoch v podání učitelů ZUŠ Domažllice
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony sleva 20% po předložení abonentní vstupenky
Úterý 15.června 2010 od 19.30 hodin – velký sál MKS

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

Diriguje: KOJI KAWAMOTO, šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Sólo: Petr Nouzovský – violoncello
Plzeňská filharmonie byla založena v roce 1946, tehdy ještě pod názvem Plzeňský rozhlasový orchestr. Za dobu své existence si vytvořila pevnou tradici a renomé nejen mezi českými orchestry, ale je žádaným a vyhledávaným hudebním tělesem i v zahraničí.
Kromě koncertní činnosti se Plzeňská filharmonie tradičně věnuje nahrávání pro Český rozhlas i zahraniční partnery. Má za sebou desítky velmi úspěšných hudebních nahrávek od baroka až po současnost, přičemž má k dispozici špičkové technické vybavení digitálního
nahrávacího studia.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony sleva 20% po předložení abonentní vstupenky
Pátek 18. června 2010 od 20.00 hodin – zahrada pod Chodským hradem

VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU

Promenádní koncert dechové hudby HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka

VSTUP ZDARMA

Neděle 4. července 2010 od 19.30 hodin – velký sál MKS

Slavnostní zahajovací koncert 4. letních mezinárodních klarinetových kurzů – Ludmila Peterková a hosté
Pátek 9. července 2010 od 21.00 hodin - atrium a věž Chodského hradu

Malé nocturno – koncert komorních souborů v rámci mezinárodních klarinetových kurzů
Sobota 10. července 2010 od 19.00 hodin – velký sál MKS

Slavnostní koncert účastníků mezinárodních klarinetových kurzů
Čtvrtek 15. července 2010 – na domažlickém náměstí

BOHEMIA JAZZFEST

Světový jazz na domažlickém náměstí – největší jazzový festival v ČR
Pondělí 19. července 2010 od 20.00 hodin – rajská zahrada
HUDBA V KLÁŠTEŘE

Jana Vonášková/Nováková – housle, Václav Vonášek – fagot, Petr Novák – klavír

koncertní vystoupení dámské country skupiny

Čtvrtek 29. července 2010 od 20.00 hodin – refektář kláštera

SCHOVANKY 70. let alias Stařenky

HUDBA V KLÁŠTEŘE

IRSKÉ BALADY – Věra Klásková – kytara
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Turistické akce v ČERVNU

Sobota 5. 6.
Účast na pochodu Přes Krkavec do
Plzně. Odjezd z nádraží ČD v 6.06 hod
do Plzně. Trasy: 10–50 km. Vede M. Senohrábková. Pořádá KČT Bolevec Plzeň.
Informace T. Glaser, tel. 723 471 305.
Neděle 6. 6.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13.00
hod do Horšovského Týna. Trasa: Horšovský Týn, Horšov, Annaburg (5 km). Návrat
autobusem. Vede A. Léblová.
Sobota 12. 6.
Účast na oslavách 125 let partnerského
turistického spolku Waldverein Furth
im Wald. Od 14 hod turistický pochod
okolo Dračího jezera, na Dieberg a Bayernwarte. V 19 hod slavnostní večer v ATT
centru.
Neděle 13. 6.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve
13.00 hod. do Horšovského Týna. Trasa:
Horšovský Týn, Domažlice (12 km). Vede
M. Ryšánek.
Sobota 19. 6.
Autobusový zájezd na Šumavu. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 6.00 hod. Zastávky: hrad Helfenburg, Prachatice (muzeum), Libínské sedlo, rozhledna Libín, hrad Hus, rozhledna
Mařský vrch. Pěšky cca 10 km. Oběd není
zajištěn. Návrat mezi 19–20 hod. Cena:
děti a členové KČT 250,– Kč, ostatní
300,– Kč. Přihlášky a jízdné přijímá do 12.
6. Marie Senohrábková, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714. Vede K. Bílek.
Neděle 27. 6.
Turistická vycházka k Rašínovu kameni. Odjezd ze zastávky ČD ve 12.32 hod.
do České Kubice. Trasa: Česká Kubice,
Rašínův kámen, po „Půvabné“ na Babylon, Zelenov, Domažlice (12 km). Vede
K. Bílek a S. Doubek.
Připravujeme
Pondělí 5. 7.
Turistika na Šumavě. Odjezd z nádraží
ČD v 6.06 hod do Železné Rudy.
Autobusem na Hůrku. Trasa: Hůrka,
jezero Laka, Prášily (15 km). Vede
M. Senohrábková.
Sobota 17. 7.
Turistika na Šumavě. Odjezd z nádraží
ČD v 6.06 hod do Železné Rudy.
Autobusem na Modravu. Trasa: Modrava,
Rybárna, Javoří Pila, Tříjezerní slať,
Rokyta (15 km). Vede M. Senohrábková.
Upozornění pro turisty:
Z důvodu nutných oprav zůstane Kurzova věž
na Čerchově do poloviny června uzavřena.
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PAVEL MIKULENKA

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Rohova 124, Domažlice

nabízí

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

Na kole z Čech do Bavor

V sobotu třetího července se koná VI.
ročník cyklistického přejezdu Na kole
z Čech do Bavor.Start je ve Všerubech na
hraničním přechodu. Účastníci si mohou
opět volit mezi dvěma různě dlouhýma
trasami na 50 a 20 km. Trasy jsou vedeny
tak, aby z větší části kopírovaly mezinárodní cyklotrasu č. 3 vedoucí z Prahy
do Regensburgu. Cyklisté budou letos
projíždět kolem uměle vytvořeného jezera
Drachensee a městečkem Eschlkam na
Německé straně a na české straně minou
významné poutní místo s kostelem sv.
Anny na Tanaberku. V rámci letošního
ročníku bude tímto přejezdem oficiálně
zahájen provoz na novém úseku cyklostezky, náležící k mezinárodní cyklotrase
č. 3, mezi Hájkem a Všerubami. V cíli pak
bude pro účastníky připraveno zábavné odpoledne s živou hudbou a občerstvením.
Program dne: 9.00 prezentace účastníků, 9.30 start účastníků na okruh 50 km,
11.00 start účastníků na okruh 20 km. Od
12.00 do 17.00 se koná zábavné odpoledne
s živou hudbou a vystoupeními (Musil
a Starci na chmelu, Horalka, národopisný
folklórní soubor z Mrákov.
(Během dne, kdy se bude konat VI.
ročník cyklistického přejezdu Na kole
z Čech do Bavor si budou ve Všerubech
na hraničním přechodu slavnostně připomínat 20. Výročí znovuotevření hranice.
Slavnostní ceremoniál začne v 15.00 hod.
setkáním české a německé skupiny na
hranici, následovat bude symbolické přestřižení drátů a projevy účastníků otevření
hranice před 20 lety.
TIC Kdyně)

provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
(traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
- prodej skleníků a pařníků
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na

TETOVÁNÍ AIRBRUSH

www.domazlice.info

728 443 731

Horšovský Týn
www.majklgraphic.cz
objednávky na tel.
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Kde pokračují ...

(dokončení ze str. 1)
Na výměně vodovodu začnou pracovat
v ulicích Dukelská a Šumavská, později pak
na kanalizaci v Chrastavické ulici. V jednání
je zahájení stavby v Cihlářské ulici směřující
do průmyslové zony. „Tuto část bychom chtěli provést přednostně i s ohledem na špatný
stav vozovky v této části města,“ říká starosta Miroslav Mach a dodává, že po nezbytnou
dobu by vozidla zřejmě musela do této průmyslové části zajíždět přes areál Doagry.
Pokud hovoříme o zahajovaných pracích,
můžeme zmínit i místa, kde se vše blíží k závěru. „V Poděbradově ulici od křižovatky
pod branou ke křižovatce u staré hasičárny
jsou dokončeny všechny práce na kanalizaci,
vodovodu, veřejném osvětlení, rozvodu elektrické energie a plynu. Proto jsme přistoupili
k obnově povrchu i parkovacích míst,“ říká
starosta města M. Mach a vysvětluje, že zde
bude položena dlažba, neboť se jedná o místo
přináležející k městské památkové rezervaci.
Definitivní ukončení povrchu v druhé jmenované křižovatce zatím bude odloženo,
protože probíhají jednání na některých
změnách na navazující státní komunikaci,
zejména s ohledem na místo pro přecházení
chodců (patrné je to z přiloženého obrázku).
Chodníky z žulových desek budou při této
příležitosti rovněž opraveny, a to až do ulic
Fastrovy a na druhou stranu Husovy.

„Stejný systém kompletní rekonstrukce
bychom chtěli uplatnit i v dalších ulicích.
V Rohově se předpokládá ukončení výstavby
sítí 18. června a hned pak by následovala
výstavba chodníků a komunikace od hlavní
silnice až po parkoviště za kostelem U Svatých,“ vysvětluje další etapu M. Mach a pokračuje, „v ulici Srnově se předpokládalo,

že je stávající kanalizace v pořádku, ale při
výměně vodovodu vyšlo najevo, že tomu tak
úplně není. Proto probíhají kamerové zkoušky
a podle jejich výsledku se rozhodne o dalším
postupu. V ulici Srnově i Tovární zároveň
řešíme i otázku parkovacích míst, aby oprava byla provedena na dlouhá léta dopředu,“
vysvětluje starosta M. Mach. Stanislav Antoš

PØISPÌJTE OBÌTÍM POVODNÍ
Rada města Domažlice schválila příspěvek 30.000 korun nadaci Člověk v tísni. Peníze poputují na její konto vyčleněné
pro pomoc obětem letošních povodní, které postihly Moravu a Slezsko. K tomuto aktu se mohou připojit občané buď formou dárcovské SMS. Text - DMS SOSPOVODNE - odešlete na tel. č. 87777. Z vámi zaslaných 30,– Kč na adresu postižených
doputuje 27,– Kč. Pokud byste chtěli přispět vyšší částkou, můžete ji složit na účet č. 72027202/0300.

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ČERVEN

úterý 1. června – podíl na akci MĚSTO DĚTEM společně s MKS zábavné odpoledne pro děti od 14 hodin v letním kině
čtvrtek 3. a pátek 4. června – Výlet do ZOO Plzeň pro první a druhé třídy ZŠ Msgre Staška a ZŠ praktickou
pondělí 7. června a úterý 8. června – Projekce filmu AVATAR pro ZŠ a SŠ ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem od 8.15 hodin v kině Čakan
Přehled letních a příměstských táborů DDM Domino naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Ke stažení.
VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH TÁBORECH
Termín:

Místo:

Ubytování:

Zaměření:

Motivace:

1. 7.–7. 7.

Postřekov I.

budova ZŠ

Přírodověda, turistika, sport,
výtvarná a rukodělná činnost

Škola
lesní moudrosti

Příměstský tábor „ELDORÁDO“
16.–20. srpna 2010 od 9 d 16 hodin v DDM DOMINO
Rodiče, kteří nebudou mít v závěru srpna dovolenou, si nemusí lámat hlavu jak zabavit své ratolesti. Od pondělí 16. do pátku 20.
srpna je mohou přihlásit na příměstský tábor „ELDORÁDO“ s celodenním programem. Ráno předají děti v Dominu a po pracovní
době si je odvedou zpět domů. Očekáváme neprodleně vaši návštěvu v Domě dětí a mládeže v Domažlicích nebo nám můžete zavolat
na číslo 379 722 811.
DEN Datum

DOPOLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

ODPOLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

PO

16. 8. 2010 Sejdeme se v 9.00 h v Domě dětí Aktivita v Galerii
bratří Špillarů - kornoutové a plošné loutky

Den ukončíme v 16.00 h v Domě dětí
Mlýny na Zubřině, jelení farma u Spáleného mlýna

ÚT

17. 8. 2010 Sejdeme se v 7.00 h ve vestibulu železničního
nádraží nové Muzeum loutek Plzeň

Rodiče si převezmou děti v 15.45 h před želez. nádražím
dětské hřiště v Holýšově

ST

18. 8. 2010 Sejdeme se v 9.00 h v Domě dětí
Den ukončíme v 16.00 h v Domě dětí
Den se složkami integrovaného záchranného systému

ČT

19. 8. 2010 Sejdeme se v 9.00 h v Domě dětí
Velkoplošná modelová železnice

Rodiče si převezmou děti v 15.45 h před želez. nádražím
Výlet do Muzea techniky a řemesel v Kolovči

PÁ

20. 8. 2010 Sejdeme se v 9.00 h v Domě dětí
Výlet na koňskou farmu ve Svržně

Den ukončíme v 16.45 h v Domě dětí

SLUCH – SLYŠENÍ – ZRAK
Slova „sluch“ a „slyšení“ mohou mít různý
význam. Když nám někdo něco povídá a my
mu nerozumíme, může se nás zeptat: „Tys mě
neslyšel?“ To může taky znamenat: „Tys mi nerozuměl?“ Vyšetření ušního lékaře zjistíme stav
našeho sluchu, a sice které tóny slyšíme dobře,
které špatně, případně které neslyšíme vůbec. Náš
sluchový orgán je stále v pohotovosti. Dokonce
i ve spánku na nás působí zvukové podněty a jsou
schopny nás probudit. Vnímáme všechny zvuky
v našem okolí, ale ne všechny si uvědomujeme.
Neuvědomujeme si ty zvuky, které vytvářejí tzv.
zvukové pozadí – ať už je to hluk města, strojů
v továrně, šumot stromů, zpěv ptáků nebo šumění
mořského příboje. Že tyto zvuky mají pro nás
také značný význam, si uvědomíme, až když se
ocitneme v naprostém tichu – např. ve zvukotěsné
komoře. Naprosté ticho totiž působí na nás tísnivě,
pro někoho až depresivně – podobně jako pobyt
v naprosté tmě. Zvuky v našem okolí, vytvářející
zvukové pozadí, mají význam pro naši orientaci
v prostoru, pro vědomí reality našeho okolí a tím
i pocit bezpečnosti a jistoty.
Základní význam má sluch pro rozvoj řeči
u dětí a v mezilidské komunikaci. Mnozí z vás si

třeba řeknete: „To nevadí, tak nebudu s lidmi mluvit a hotovo.“ To ovšem u lidí zaměstnaných není
dost dobře možné a také lidem již v důchodu bude
brzy komunikace a styk s lidmi citelně scházet.
Překvapivě zjišťujeme, že poškození sluchu
a vada zraku jsou v naší společnosti hodnoceny
a přijímány zcela odlišně. Je spousta vtipů na hluché, zatímco vtipy na slepce či tělesně postižené
jsou jaksi bez chuti až nevkusné. Snad právě to
vysvětluje, proč tak málo lidí je ochotno nosit viditelné sluchadlo („z kosmetických příčin“), zatímco
za brýle se většinou už nikdo z jejich nositelů
nestydí. Brýle jsou dokonce využívány také jako
módní doplněk.
Každý si může představit, co je to slepota, když
zavře oči – simulovat hluchotu ale nejde. Ani ty
nejlepší chrániče sluchu nemohou plně zablokovat
průchod všech zvuků, i v absolutní zvukové izolaci
stále něco slyšíme – zvuky vlastního těla (dýchání,
polykání, žvýkání atd.). A tak je nereagování hluché osoby, která neslyšela otázku, interpretováno
jako nepřátelství či nezájem. Také konverzace
nedoslýchavé osoby je omezena z pohledu vašeho
okolí – v častých případech nezačne konverzaci
s nedoslýchavým člověkem, pokud to opravdu

není nutné. Je mu totiž nepříjemné informaci
opakovat nebo zvyšovat hlas. Místo příjemného
popovídání se zdravý jedinec omezí jen na stručné
sdělení potřebné informace nebo pouhé pozdravení. Nechceme naším článkem rozhodovat, jaký lidský smysl má větší důležitost a potřebnost – zda
SLUCH nebo ZRAK. Snažíme se ve vás probudit
zamyšlení nad prevencí sluchu a hlavně včasném
řešení v případě začínající nedoslýchavosti. Často
se totiž vada sluchu odmítá jedincem přijmout tvrzením „já slyším, ale občas nerozumím“.
Zveme Vás do našeho Poradenského centra
v Jindřichově ul. (v areálu zahrady MŠ nad „starou
hasičárnou“). Probereme s Vámi individuální problém, seznámíme vás s možnostmi získání finančního příspěvku na pořízení sluchadla a dalších
praktických pomůcek.
Naše provozní doba je: PO–ÚT–ČT 8,00–12,00
hod; ST 8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.
Současně upozorňujeme, že v době od 7. 6. do
18. 6. 2010 je Poradenské centrum UZAVŘENO
z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme všem klientům i návštěvníkům za pochopení.
Martina Přibková, Poradenské centrum
Domažlice, Jindřichova 214, tel. 379 722 917

Domažlický zpravodaj - str. 13

v

číslo 6

v

červen 2010

Co čeká základní školy o prázdninách

Na „staré“ škole bude pokračovat výměna oken, v „nové“ se připravují na rekonstrukci tělocvičen a brzy na generální
opravu celého objektu.
„Ve spojovacím krčku školy Komenského 17 budou vyměněna poslední stará

okna. V krčku bude také opraveno sociální
zázemí podobně jako o minulých prázdninách v dívčí škole,“ říká starosta města
Miroslav Mach a pomyslně přechází k nové škole v ulici Msgre B. Staška. „Novou
školu v rámci programu Zelená úsporám

Třídění nápojových kartónů

Nápojové kartóny (krabice na nápoje) patří mezi velmi populární obaly. Jsou tvořeny
dvěma, nebo třemi druhy materiálů, přičemž hlavní součástí je vysoce kvalitní papír, přes
70% hmotnosti obalu. Pro zajištění nepropustnosti obalu je nápojový karton vybaven
polyetylenovou fólií, pro zajištění trvanlivosti obsahu bývá doplněn ještě fólií hliníkovou.
Právě pro svůj obsah vysoce kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné
suroviny. Nápojový karton se proto zpracovává stejně jako sběrový papír, rozvlákňuje
se. Zbylý odpad v podobě plastových a hliníkových fólií se v Evropě používá zejména
pro výrobu páry a tepla případně speciálních lisovaných výrobků. V ČR se zpracováním
nápojových kartónů zabývají dvě papírny, jedna v Bělé pod Bezdězem a druhá v Žimrovicích na Moravě. Proto se ještě nápojový kartón nesbírá ve všech obcích. Obě papírny
nápojový karton rozvlákňují, papírna v Bělé ještě navíc vyrábí z kartonů za tepla lisované
desky, které se dají použít např. jako police do regálů. Odpad vzniklý z rozvláknění lze
navíc použít k výrobně stavebních desek, čímž se zabývá společnost R.P.O. v Hrušovanech u Brna. Třídit nápojový karton je velmi snadné, prázdný nápojový karton stačí
jen vypláchnout malým množstvím vody a pak jen předat na to správné místo. Sbírá se
buď do nádob označených samolepkou, nebo do speciálních pytlů, které se po naplnění
odkládají na příslušná sběrná místa. Po svezení se dotřídí, slisují do balíků a převezou do
papíren k recyklaci.
V naší obci se karton třídí do nádob určených na plast. Nápojový karton lze odevzdat
i ve sběrném dvoře DTS v Chrastavické ulici. Odpad sváží firma EKO-SEPAR, s. r. o.,
Nýřany. Nápojový karton předává na třídící linku, kde se dále dotřiďuje a předává k dalšímu zpracování.

Třídění kovů

Třídění kovů má u nás dlouholetou tradici. Jedná se o surovinu natolik zajímavou, že
se jí mnoho firem intenzivně věnuje a kovové odpady od občanů vykupují. Proto se v drtivé většině případů kovy nesbírají v obcích do nádob. Pro třídění kovů platí dvě základní
pravidla. Prvním je třídění podle materiálu na železné a neželezné kovy a druhé vylučuje
ze sběru kovy znečištěné nebezpečnými látkami, tedy nebezpečné odpady, které se musí
sbírat odděleně a odkládat na sběrné dvory nebo při mobilních sběrech. Vytříděné kovy
se zpracovávají v hutích, kde se z nich vyrábějí nové kovové výrobky. Ušetří se při tom
velké množství energie ( u hliníku až 90%) a primárních surovin, železný šrot je nezbytný
pro úspěšnou výrobu nové oceli.
V naší obci se kovy odevzdávají do výkupen ADEVI s. r. o., která je umístěna v areálu navijárny motorů v Cihlářské ulici, dále do TSR CZEK republic. s.r. o. rovněž v Cihlářské ulici čp. 531, nebo EKOŠROT spol. s. r. o. v Cihlářské ulici v objektu Doagra,
a.s.(bývalé ZZN). Kovy lze odevzdat i do sběrného dvora DTS Domažlice(nejedná se
však o výkupnu).

Třídění bioodpadu

Bioodpad patří mezi nejproblematičtější složky komunálního odpadu, protože neustále
mění své vlastnosti, rozkládá se a velmi často zapáchá. Na skládkách zapřičiňuje vznik
skládkového plynu, ve spalovnách příliš nehoří. Každý rodinný domek se zahradou by
měl být vybaven domácím kompostérem, kde by měl bioodpad skončit. Pro obyvatele
sídlišť to je většinou neřešitelný problém, i když i k nám se rozšiřují tzv. drtiče odpadu
připevněné k sifonu kuchyňského dřezu, které odpad nadrtí a spolu s odpadní vodou odtečou kanalizací. Ovšem je nutné, aby kanalizace byla napojena na čistírnu odpadních vod.
Proto se pomalu zakládají kompostárny menších velikostí, které bioodopad zpracovávají.
Bohužel není s nimi prozatím dostatek zkušeností, navíc kvalita bioodpadu sebraného ve
městech není dobrá, obsahuje mnoho příměsí (fólie, sklo, kovy), které zhoršují úroveň
vzniklého kompostu.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

čeká výměna oken, zateplení fasády a rekonstrukce střechy. Kromě toho rekonstrukce kotelny a regulace topné soustavy.
Tato akce je natolik náročná (cca 60 milionů korun), že musíme počkat na schválení
dotace Ministerstvem životního prostředí,“
říká M. Mach. Co už je naopak jisté, je
oprava obou podlah ve školních tělocvičnách. „Na výměnu se nám podařilo získat
dotaci z Plzeňského kraje ve výši 600 tisíc
korun. V červnu by měla být schválena
jeho zastupitelstvem,“ vysvětluje starosta.
Pro úplnost dodejme, že položení moderních povrchů pro sport vyjde zhruba na
1,2 milionu korun.
(toš)
Český zahrádkářský svaz, ZO Domažlice,

zve své členy na schůzi, která se koná
14. června od 18 hodin. Téma besedy
a Josefem Hinterholzingerem je - Pěstování a ošetřování zeleniny a květin. (čzs)

Seniorské odpoledne

Pravidelné seniorské odpoledne se koná
3. června od 14 hodin v MKS Domažlice.
Příchozí si budou moci zazpívat a zatančit
s Osvračínskou švitorkou. Organizátory
jsou ZO a OkO STP Domažlice.

UDĚLEJTE RADOST SVÝM DĚTEM

Houpačky
pro děti i dospělé, stabilní, bez nutnosti kotvení
do terénu. Ceny od 2300,– Kč
Skluzavky
Délka 3 m, materiál sklolaminát.
Cena 2500,– Kč
Pískoviště
Různé velikosti
Ceny od 1000,– Kč
Všechny výrobky jsou zhotoveny z masivní
frézované kulatiny.

Kontakt: p. Macháček tel. 728 081 735
nebo p. Poul, Žižkova ul. 342, Domažlice
Německá kvalita za české ceny

PŘEDNÁŠKY STUDIA DUHA

8. 6. – Shamballa (16.00)
15. 6. – Pět prvků a zdraví (17.00)
22. 6. – Vliv Luny na život (16.00)
Kde: Husova 41, Domažlice
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Sovětské válečné hroby na domažlickém hřbitově

Kde se vzaly hroby sovětských vojáků v Domažlicích, když tady sovětská vojska vůbec nebyla? Nejsou ty hroby falešné? Takové a podobné
otázky slýcháme občas od lidí, kteří se o tuto problematiku zajímají. Odpověď při tom není nijak složitá.
Na domažlickém hřbitově jsou hroby sedmi občanů bývalého SSSR – rudoarmějců. Tyto hroby mají status válečných hrobů podle Ženevských konvencí. U nás upravuje péči o válečné hroby zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, přijatý 20. února 2004.
Obě citované právní normy definují válečný hrob jako „místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve
vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době
války“.
Vysvětlení, jak se rudoarmějci dostali do Domažlic, je prosté. Koncem dubna 1945 procházelo Domažlicemi několik pochodů smrti, transportů, ve kterých nacisté hnali vězně z koncentračních táborů. Jedním z těch nejhrůznějších byl pochod sovětských válečných zajatců - frontových vojáků. Ten sice městem přímo neprocházel, obcházel je, ale nocoval někde mezi Draženovem a Domažlicemi. Některým z vězňů se
podařilo do města uprchnout. Soucitní Domažličané zubožené vojáky ukryli ve svých domech nebo v okolních vsích. Po osvobození ty z nich,
kteří potřebovali lékařskou péči, předali do domažlické nemocnice. Šest ze sedmi uvedených hrobů patří vojákům, kteří ve zdejší nemocnici
zemřeli. V domažlické Matrice zemřelých od 6. 4. 1941 do 11. 10. 1946 jsou přesná data úmrtí i příčina smrti. Úmrtní list ve všech případech
vystavil tehdejší primář nemocnice MUDr. Rudolf Němec. Tři vojáci, dva vojíni a jedna vojínka, uvedli, že jsou věřící (asi řeckokatolíci) a přáli
si před smrtí kněze. Ty navštívil domažlický arciděkan páter Antony a zdejší římskokatolická farnost jim také uspořádala pohřeb. Městský
(tehdy ještě místní) národní výbor v Domažlicích poslal zprávu o smrti vojáků sovětskému vojenskému velitelství v Praze a prostřednictvím
Červeného kříže i do míst narození jednotlivých vojínů. Prý (ale k tomu neexistují nebo se zatím nenašly doklady) navštívili v pozdějších létech
hroby v Domažlicích příbuzní některých zesnulých.
A nyní podrobněji k jednotlivým hrobům:
Hrob č. 3/509: Nikolaj Alexejevič Volodin, narozený r. 1917 v Astrachani. Zemřel 12. 5. 1945 na tyfus.
Hrob č. 3/510: Samuel Parenička, narozen r. 1896 v Mošovu na Podkarpatské Rusi. Zemřel 10. 5., pohřben 12. 5. 1945.
Hrob č. 3/518: Nikolaj Frolov, narozený r. 1926 v Novo-Alexandrově. Zemřel na tyfus 18. 5., pohřben 21. 5. 1945.
Hrob č. 3/519: Lukija Lukašenko, narozená r. 1901 na Ukrajině. Do domažlické nemocnice ji přivezli v bezvědomí američtí vojáci, kteří
ji našli v příkopě u Furth im Wald s rozbitou hlavou. Vědomí nabyla jen na krátký čas, ošetřujícímu personálu nemocnice řekla, že pochází
z Ukrajiny, že utekla z pochodu smrti a hlavu že jí rozbila jakási Němka ve Furthu. Zemřela 18. 5., pohřbena 21. 5. 1945, jako příčina smrti je
uveden úraz.
Hrob č. 3/526: Petr Ivanov, narozen v r. 1906 v Suché (Suchaja), zemřel na TBC 2. 6., pohřben 5. 6. 1945. Údaje správce hřbitova, technických služeb, uvádějí jako datum pohřbu 5. 7. 1945, zde se ale patrně jedná o omyl, protože nebyl důvod pohřbívat vojáka až měsíc po smrti,
a také číslo hrobu odpovídá dřívějšímu pohřbu.
Hrob č. 3/528: Georgij Sokolov, narozen v r. 1920, zemřel na TBC 12. 6., pohřben 14. 6. 1945.
Vojenské hodnosti: ve všech šesti případech vojín.
Hrob č. 3/545: tady jde tak trochu o záhadu. Počátkem září byla poblíž vsi Spáňov nalezena mrtvola neznámého muže. Mrtvý byl oblečen
do potrhané rudoarmějské kazajky. Ohledání v domažlické nemocnici prokázalo, že byl zabit (ubit několika ranami) někdy v polovině srpna
(kolem 18. 8.). Zesnulý byl pohřben 14. 9. 1945 jako neznámý vojín –
rudoarmějec. Zda ovšem opravdu šlo o rudoarmějce, nebylo nezvratně
prokázáno. Případ podrobně popisuje kronika obce Spáňov. Záznam
je ovšem z pozdějších let a patrně je už poplatný mezitím vytvořené
legendě.
V. Závacká, kronikářka
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II. LOUTKÁŘSKÁ SEZONA UKONČENA

V neděli 24. 4. 2010 byla sehrána dvě loutková představení hry Zlatovláska domažlickými loutkoherci při MKS Domažlice. Tím byla
ukončena 2. loutkářská sezona, která trvala od října 2009. Tato sezona byla opět úspěšná, protože všechna představení byla vždy vyprodána. Pro velký zájem se hrála vždy dvě
nedělní představení za sebou, od 14 hod
a od 16 hod. Diváci si již zvykli, že vstupenky mohou zakoupit pouze v předprodeji
v Městském informačním centru, protože
kapacita hlediště je omezená.
Celkem se loutkáři sešli 29× a během
9 zkoušek a 5 generálních zkoušek nacvičili 6 pohádek, které sehráli v 27 představeních, která navštívilo téměř 2 000 diváků.
Loutkové divadlo používá klasické marionety, kulisy, rekvizity a jeviště, které se
podařilo zachránit z bývalého divadla před
jeho demolicí. Staré divadelní hry jsou částečně upravovány, tak aby byly pro dnešní
malé diváky srozumitelnější a zábavnější.
Kašpárek je však stále stejný a rozdává
dětem lízátka za jejich básničky a písničky
stejně jako dříve. V letošní sezoně se představili dva noví čerti a kulisy pekla a hradu,
které nám vyrobil pan Igor Šlechta.
Tým ochotníků je rozdělen na tzv. „vodiče“, „mluviče“ a techniky. Činnost všech
členů musí být přesně sladěná. Na sehrání Členové souboru, kteří se sešli dne 24. 4. 2010 na poslední hře 2. sezóny:
jednoho představení je potřeba tým s 8-12 1. řada zleva: J. Sokolová, K. Bendová, J. Husníková, J. Kuneš, M. Flajšhanzová, J. Jiřinec (fotí)
lidmi. Věříme, že děti i dospělí návštěvníci
byli s výkony našeho souboru spokojeni 2. řada zleva: J. Dontová, M. Kuča, J. Brabec. V. Brabec, Z. Holý, I. Šlechta
a že se přijdou do divadla opět podívat.
Termíny dalších představení, které začnou na podzim, budou včas
zveřejněny ve Zpravodaji a na internetových stránkách www.idomazlice.cz.
Jsme rádi, že se loutkovému divadlu v zázemí MKS Domažlice
daří a že dlouholetá tradice opět pokračuje.
Za Loutkové divadlo Domažlice
Ing. Jaroslav Jiřinec

AKCE V ZUŠ

9. června se koná Učitelský koncert v rajské zahradě nebo
v refektáři kláštera. 14. 6. absolventský koncert studentů:
R. Strenková - kytara (uč. L. Tichý), J. Dufek - klavír (uč.
J. Eretová), T. Šustrová - housle (uč. M. Schubertová), koncertní sál ZUŠ začátek v 17.30. Společné koncerty orchestrů ZUŠ
Domažlice a Musikschule Schwandorf se uskuteční 18. 6. ve
Schwandorfu od 18:00, 19. 6. v Heinsackeru u Regensburgu od
14:00, 20. 6. v MKS Domažlice od 14:00. Od konce května do
konce června probíhají v sále ZUŠ třídní besídky.
Výsledky soutěží: COMBO získalo 1. místo v krajské soutěži
v Plzni
LDO: krajské kolo soutěže ve slovesném projevu: 1. místo s postupem do ústředního kola - K. Císlerová přednes:
Zlaté pásmo a postup do ústředního kola - K. Kozinová
projev dramatický: Zlaté pásmo a postup do ústředního
kola - K. Böhmová dialog: Stříbrné pásmo - T. Bozděchová
a P. Melicharová Ústřední kolo LDO - 3. 6. Uherské Hradiště
Hynek Hradecký ze třídy uč. L. Kotlanové v celostátní soutěži Zpěváček 2010 ve Velkých Losinách si vyzpíval 2. místo
a byl pozván vystoupit v říjnu v Praze na Žofíně a v prosinci
v Ostravském rozhlase.
(je)
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

DROGERIE-PARFUMERIE
nám. Míru 56, ( 379 722 290

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

ZH_90x125.indd 1

17.5.2010 10:29:53

