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Zastupitelé schválili
pro rok 2015
Miloš Zeman v Domažlicích rozpočet
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Prezident si z Domažlic odvezl chodský folklorní nástroj fanfrnoch.

zdarma

Foto: bub

V rámci návštěvy Plzeňského kraje zavítal prezident Miloš Zeman ve čtvrtek 5. března
také do Domažlic. Prezidentská kolona se na domažlickém náměstí objevila půl hodiny
po poledni. Miloše Zemana přivítal starosta Domažlic Miroslav Mach, nechybělo „pohoštění“ v podobě chleba a soli a na uvítanou zazpívali chodské písně bratři Hradečtí.
V prostorách radnice se poté konalo setkání se zastupiteli města a následovala beseda
s občany ve velkém sále MKS. Lidé přišli v hojném počtu. Na prezidenta měli hned několik otázek týkající se současných i minulých společenských poměrů v ČR, Islámského státu, léčitelství nebo také kouření. V závěru vytkl prezident starostovi města, že Domažlice
nemají vlastní prapor, na který by mohl připnout prezidentskou stuhu. Radost měl ale Zeman z dárků, jež mu domažlická radnice věnovala. Kromě knihy a tradičního chodského
koláče dostala hlava státu ještě chodský hudební nástroj fanfrnoch. Hru na něj mu přímo
na pódiu předvedl starosta Mach. „Je to lepší než haevy metal,“ prohlásil prezident.
Oběd byl pro prezidenta Miloše Zemana, zástupce Plzeňského kraje a také vzácné
hosty připraven v restauraci Dubina. Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs byl s organizací návštěvy Milože Zemana v Domažlicích spokojený. „Dovolte mi, abych za organizaci návštěvy pana prezidenta srdečně poděkoval. Vím, že zorganizovat návštěvu nebylo
jednoduché a velmi respektuji práci Vaší i Vašich spolupracovníků, kteří se na přípravě
a průběhu podíleli,“ napsal hejtman v dopise adresovaném starostovi Domažlic.
Fotogalerie z návštěvy Miloše Zemana v Domažlicích je na www.domazlice.eu. (bub)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 27. 4. 2015
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 22. 4. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

březnového zasedání domažlických zastupitelů byl rozpočet pro rok 2015. Ten
byl navrhován jako přebytkový s příjmy
326 125 810 Kč, výdaji 312 254 670 Kč,
saldem hospodaření 13 871 140 Kč a rozpočtovou rezervou ve výši 6 milionů
korun. V takové podobě byl rozpočet zastupiteli také schválen.
Co se týká investic, připraveno na ně je
103 182 930 Kč formou investiční rezervy.
Z této částky je již část financí vyčleněna na nasmlouvané projekty z loňského
roku, které byly projednávány již v rámci
rozpočtového provizoria – viz. tabulka na
straně 14. Na další investice v rozpočtu
zbývá ještě 43 691 260 Kč. „V průběhu
roku budeme upřesňovat další investice.
Například plavecký bazén, na který je potřeba zhruba 30 milionů korun, pečovatelský dům, na který by mohly jít tři miliony
korun, zhruba pět milionů korun chceme
investovat do komunikací, další dva miliony například na projektové dokumentace
pro případné dotace z fondů Evropské unie
a další peníze budou ještě potřeba také na
rekonstrukci kina nebo MKS,“ informoval
starosta Domažlic Miroslav Mach.
Pokračování na str. 14

Pozvánka na tradiční
Stavění májky
Město Domažlice ve spolupráci s SDH
Domažlice a ZUŠ Jindřicha Jindřicha
Domažlice v roce 750. výročí založení města zve srdečně všechny občany
na Stavění májky, které se uskuteční
ve čtvrtek 30. dubna na domažlickém
náměstí před radnicí. Program začíná
v 17 hodin vystoupením dechového orchestru Linduška, od 17.30 do 18 hodin
pak mohou děti zdobit májku pentlemi.
Vztyčení májky začne v 18 hodin. (bub)
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Dobrovolní hasiči dostali nejnovější Iveco Krátce z radnice:
Speciálně upravené výjezdové vozidlo Iveco Daily má nově k dispozici
jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Domažlice. V sobotu 7. března jej
hasičům slavnostně předal starosta
Domažlic Miroslav Mach, a protože si
SDH letos připomíná 145 let od svého založení, je novinka ve vozovém
parku příjemným dárkem. „Když se
v roce 2007 předávala nová hasičská zbrojnice, doufali jsme, že bude
pořízena i odpovídající technika. To
se naštěstí vyplnilo. O čtyři roky později se do garáží pořídila nová Tatra
a nyní přibyl další zásahový automobil,“ pochvaloval si starosta SDH Domažlice Luboš Mleziva.
„Iveco bylo vyrobeno speciálně pro nás v Továrně hasicí techniky v Poličce. Chtěli bychom tímto
poděkovat městu v čele se starostou a také pracovníkům úřadu, kteří koupi vozu vyřizovali. Velký dík
patří také Luboši Mlezivovi, který strávil spoustu času nad jeho specifikací,“ upozornil velitel JSDHO
Domažlice Martin Jurčo. „Auto je krásné a opravdu účelně postavené. Hasičům přeji, aby dobře sloužilo,“
doplnil starosta Miroslav Mach. Iveco Daily stálo 2 188 890,– korun včetně DPH a ze svého rozpočtu
jej hradilo město. Kromě představení nového vozidla došlo také na ocenění, které z rukou starosty SDH
obdržel bývalý dlouholetý starosta domažlických hasičů Václav Konopík.
(bub)

Jezero je čisté, u Petrovic vyrostl poldr

Za posledních několik let byla kolem Domažlic vybudována celá řada protipovodňových opatření,
která si vyžádala desítky milionů korun. V současné době je přitom hotová další část, a to lokalita Jezero
na západní straně města. V rámci projektu, který finančně podpořila EU, došlo na odbahnění Jezera,
vybudování polosuchého poldru v údolí u Petrovic, zkapacitnění vodní nádrže a také výstavbu tůní podél
Petrovického potoka. Práce probíhaly zhruba od roku 2013. Starosta Domažlic Miroslav Mach věří, že
se tato lokalita stane vyhledávaným místem k turistice a odpočinku. V budoucnu by tam měla vzniknout
i cyklostezka napojená na tzv. Chodský květ, tedy okruh cyklotras kolem Domažlic.
„Jde nám o to, aby protipovodňová opatření měla i jinou funkci, například rekreační. V plánu je vybudovat ještě jeden poldr u Havlovic a pod rybníkem Tři vrby, další úpravy by potom měly proběhnout
u areálu Cvičáku nebo za jezdeckým areálem TJ Start Domažlice. Tam jednáme o pozemcích,“ popsal
chybějící části komplexních protipovodňových
Provozní doba redakce DZ v budově
opatření Mach. V budoucnu se počítá také s vyTiskárny MKS, U Nemocnice 358, Dočištěním Panského rybníka (směr Háje, naproti
mažlice je: ÚT a PÁ od 9 do 14 hodin.
SOU Domažlice). „Rozbory vody tam odhalily
rtuť, a proto čekáme na další výsledky. Jakmile to
bude v pořádku, rybník vyčistíme a prohloubíme,“
dodal starosta.
(bub)

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

V Domažlicích
vzniknou nové parky
Prostranství naproti bývalé Hubrovně v Masarykově ulici prochází již několik měsíců úpravou.
Pokáceny tam byly vzrostlé stromy a nyní by mělo
dojít na finální úpravy povrchu. „Součástí nového
parku budou pěšinky, jezírko nebo můstek přes
Zubřinu,“ popsal starosta Miroslav Mach.
Budoucí park v Masarykově ulici přitom nebude
jediný. Další menší parčík by měl vzniknout naproti služebně Policie ČR v Hruškově ulici. Rozsáhlejší
plocha parku potom na louce v Palackého ulici (po
levé straně směr Havlovice). „Je to plocha, kde
je takzvané biocentrum, takže by se tam stejně
nemohlo nic stavět. Výhledově by mělo jít o park
a cesty s napojením na lokalitu Jezero, ale záleží
pochopitelně na financích,“ podotkl Mach. (bub)

l Radní schválili nákup 200 ks Historicko-turistického průvodce městem a jeho
památkami autora Zdeňka Procházky.
Kniha poslouží k propagaci města.
l Zastupitelé na svém únorovém zasedání
neschválili záměr darovat pozemky, na kterých stojí Domov pro seniory v Břetislavově ulici, do vlastnictví Plzeňského kraje.
„Pozemek ve vlastnictví města je pojistka,
aby byl v budoucnu zachován účel tohoto
zařízení pro sociální služby,“ vysvětlil starosta Domažlic Miroslav Mach.
l Zastupitelé schválili zařazení výdajů na
úhradu soudního poplatku ve sporu s DSP
(Domažlický stavební podnik) do Pravidel
rozpočtového provizoria. Jedná se o odstranění vad díla „Změna stavby bývalých
kasáren na 38 b.j. Domažlice“. Soud totiž
rozhodl, že smlouva z roku 2003 i její dodatek jsou neplatné a město se nyní snaží
domoci svých práv tak, aby byly stavební
vady nakonec odstraněny.
l Dvěma nájemníkům městských bytů
neprodlouží domažlická radnice smlouvu
na další období. Jde o chovatele psů, na
které si stěžovali jejich sousedi. Muž bydlící v lokalitě Kozinovo pole chová v bytě
o velikosti 1+1 pět psů velkých plemen
a od města již dostal písemnou výzvu
k opuštění bytu z důvodu porušování domovního řádu. Žena žijící v Masarykově
ulici chová dokonce 11 psů, a radní tak
rozhodli neprodloužit jí nájemní smlouvu,
která končí v červenci.
l Městská policie se dočká nového služebního vozu. Přímo na míru jej pro strážníky vyrobí společnost Primo Car Cheb za
téměř půl milionu korun.
l Radní schválili několik uzavírek náměstí. Řidiči musí počítat s uzavírkou
30. dubna (Stavění májky 16–19 hodin),
5. května (Oslavy osvobození 6.30–23
hodin), 30. května (Republikový festival
přípravek SDH 6–19 hodin).
l Novým oddávajícím byl radou města
schválen bývalý místostarosta Karel Štípek.
l Zastupitelé
neschválili
odpuštění
smluvní pokuty firmě THT Polička s.r.o,
která dodávala nový vůz Iveco pro JSDHO Domažlice. Firma totiž dodala vůz
o zhruba 3,5 měsíce později a byla jí za to
ze strany města vyměřena pokuta ve výši
více než 74 tisíc korun. Radní zastupitelům
navrhovali prominout firmě na základě
dobrých vztahů polovinu této částky tak,
jak se dělo v minulosti například u stavebních firem, které zakázky pro město nedokončily v termínu. Pro prominutí dluhu
ovšem zvedlo ruku pouze 10 zastupitelů,
proti byli 4 a 4 se zdrželi.
(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu
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Podomní a pochůzkový prodej zakáže tržní řád

O takzvaných „Šmejdech“, kteří obchází zejména starší obyvatele a snaží se je často velmi nevybíravými metodami přesvědčit o výhodnosti své nabídky, slyšíme dnes
a denně. Právě před takovými obchodníky by nyní měl obyvatele Domažlic chránit
nový tržní řád, o jehož vydání rozhodli domažličtí radní na své schůzi 10. března.
„Tržní řád vymezuje podmínky pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb na
veřejném prostranství, a to bez ohledu na to, zda jde o pozemky ve vlastnictví města
nebo jiných osob. Řád se týká nejen trhů, ale také třeba předzahrádek, předsunutých
prodejních míst a dalších způsobů prodeje. Podomní a pochůzkový prodej bude po
celém městě zcela zakázán,“ informoval místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.
Zakázán bude také prodej zboží, které svým charakterem propaguje násilí, jakož
i zboží pornografického charakteru. Co se týká pochůzkového prodeje, budou na území města Domažlice povoleny pouze veřejné sbírky.
Na dodržování pravidel tržního řádu budou dohlížet pověření zaměstnanci města
Domažlice a také strážníci městské policie. Za porušení povinností hrozí prodejcům
pokuta.
Nový tržní řád nahrazuje původní dokument z roku 2003. Účinnost nových pravidel je stanovena na 1. dubna. Tržní řád města Domažlice č. 1/2015 bude k dispozici
také na webových stránkách města www.domazlice.eu.
(bub)

Strážníci varují děti před nebezpečím v ulicích

v

duben 2015

Od listopadu do dubna
KRMTE PTÁČKY!

Kuchyně potřebuje
rekonstrukci
Kapacita kuchyně ZŠ Komenského 17 v Domažlicích vyprodukuje denně 1750 obědů pro školy,
školky, veřejnost i městské organizace. Kapacita
je sice o několik stovek jídel vyšší, ovšem z hygienických a technických důvodů ji nelze dosáhnout. Situaci by vyřešila kompletní rekonstrukce.
„V současné době je kuchyně provozuschopná.
Náklady na její údržbu se ale stále navyšují, protože musíme plnit náročné hygienické předpisy,“
uvedl starosta Domažlic Miroslav Mach.
V rámci budoucích oprav se počítá například
s demontáží stávající technologie, opraveny by
měly být také rozvody sítí, energií, topení a vzduchotechniky. Kuchyně by se měla dočkat také nových podlah, nového zázemí nebo výtahu. Podle
zpracovaného projektu by bylo potřeba 40 milionů
korun. Domažlický starosta by ale jako reálnou
investici do prostor kuchyně viděl částku kolem
20 milionů korun. „Projekt máme připravený a podáme žádost o dotaci. Otázkou je, zda uspějeme.
Pokud ne, pokusíme se o to ještě v příštím roce,“
řekl Mach. V současné době činí roční náklady na
provoz kuchyně více než 4 miliony korun. (bub)

POZOR! sleva na
uzamykatelné závory

Nebezpečné injekční stříkačky, auto na silnici, kde si děti hrají s míčem, nebo muž
nabízející bonbóny. To jsou některé motivy obrázků, které si děti z domažlických základních a mateřských škol nejen prohlédly, ale jejich nebezpečné jevy si také vybarvily
červenou pastelkou. Formou hry se totiž dozvídají o nebezpečí, se kterým se mohou
setkat každý den.
„S preventivními akcemi na domažlických základních školách a také v mateřských
školách jsme začali během loňského září. Je důležité varovat před nebezpečím i ty
nejmenší. Na cestě ze škol domů na ně může číhat celá řada nástrah,“ uvedl preventista Městské policie Domažlice Václav Kubaň, podle kterého bude domažlická městská policie v podobných
akcích pokračovat.
Kromě omalovánek, které pro příští školní rok vytvořili žáci
Základní umělecké školy v Domažlicích pod vedením Mgr. Igora
Šlechty, dětem strážníci ukazují i pomůcky, které používají v praxi. Ať už jde o ochranné rukavice, nejrůznější fotografie ze zásahů
nebo odchytovou klec na zvířata.
Kromě škol dochází strážníci v rámci prevence také do domovů
seniorů a spolupracují také s Městskou radou seniorů v Domažlicích. Fotogalerie na www.domazlice.eu.
(bub)

V noci z 1. na 2. března došlo v Domažlicích k vloupání a pokusu o vloupání do 7 garáží. Pachatel do garáží vnikl
vypáčením či vytržením vrat. Tomuto
způsobu vniknutí spolehlivě zabrání osazení uzamykatelné závory. Městská policie v Domažlicích, v rámci prevence
kriminality, vyjednala s firmou Klíčové
centrum, sídlící na adrese Dukelská 30,
slevu na uzamykatelné závory. Sleva ve
výši 6% bude poskytnuta po předložení
tohoto článku. V případě zájmu bude
prodejcem zajištěna odborná montáž
taktéž za zvýhodněnou cenu.
(vk)
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TURISTICKÉ AKCE V DUBNU

Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Neděle Velikonoční 5. 4.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.48 hod. do Starce. Trasa: Starec,
Brůdek, Tannaberk, Hamličky, Prapořiště
(11 km.) Vede M. Minaříková.
Sobota 11. 4.
Odemykání České studánky. Odjezd
ze zastávky ČD v 8.35 hod. do České
Kubice. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní
hájek Zelená chýše, Česká studánka.
V 10.30 hod. slavnostní odemykání České studánky. Vystoupí trubači Okresního
mysliveckého svazu a mužský pěvecký
sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Pamětní razítko, prodej suvenýrů.
Po skončení pěšky do Kulturního domu
v Chodově (12 km). Zde oběd a společné
posezení. Návrat do Domažlic vlakem
z Trhanova v 15.15 hod.
Sobota 18. 4.
Jarní setkání turistů Plzeňského kraje
v Sušici. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 7.30 hod. Zastávka
ve Kdyni. V Sušici možnost návštěvy
Svatoboru, hradu Kašperk a rozhledny

Sedlo. Návrat do Kdyně a do Domažlic v 16 hodin. Cena pro členy KČT
je 150 Kč, ostatní 170 Kč. Přihlášky
a peníze přijímá M. Senohrábková, tel.
379 722 314 nebo 723 331 714.
Sobota 25. 4.
Turistický pochod Lenochod. Start
u Gymnázia J. Š. Baara v Pivovarské ulici od 8 do 9 hodin. Startovné pro mládež
do 18 let a pro seniory 10 Kč, ostatní 20
Kč.Trasy 10 a 30 km. V cíli diplom a malé občerstvení.
Připravujeme

Pátek 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi. Start
v ZŠ Msgre B. Staška od 13.30 hod. do
14.30 hod. Trasa: Svatá Anna, rozcestí pod Vavřincem, vodárna u cvičiště
T. J. Start. Po trase zastávky se soutěžemi, v cíli diplom a možnost opékání
uzenin.

Výstup na věž
SHČMS SDH Domažlice pořádá v sobotu 11. dubna 2015 od 9.30 hodin již 12.
ročník extrémního závodu jednotlivců ve
výstupu na domažlickou věž. První závodník startuje v 10 hodin.
(red)

v
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 27. 4. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

PAVEL MIKULENKA

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

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

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

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

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

Uvedené produkty lze zakoupit v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice
nebo v prodejně Energy v Domažlicích.
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Výstavy: Ing. Václav Lorenc – Od Domažlic k Čerchovu

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

pořádá v úterý 14. dubna 2015
školení

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům.
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042.

V dubnu Vám představíme fotografie, které připravil amatérský fotograf Ing. Václav Lorenc. Jedná se převážně o výběr panoramatický snímků přírody a známé pohledy z Domažlic a Čerchova. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. dubna do
30. dubna 2015 a přístupná bude v provozní době knihovny.

Přednáška: Jaroslava Wollerová: Srí Lanka - perla Indického oceánu
Zveme vás na přednášku s promítáním fotografií z cest po mimořádně cestovatelsky zajímavé zemi, a to díky přírodě, památkám i půvabům zdejšího moře. Je to
ostrov čajovníkových plantáží, volně žijících slonů a koření, obklopený písečnými
plážemi a korálovými útesy. Najdeme tu tropický prales, skalní kresby i chrámy ztracené v džungli, objevíme královská města i posvátná místa buddhistů a hinduistů.
Stále je znát i koloniální duch ostrova, který byl dříve známý jako Cejlon.
Pořadatelé – Městská knihovna B. Němcové a MKS vás srdečně zvou 7. dubna
2015 od 17,00 hodin do malého sálu MKS v Domažlicích.

Vážná hudba technicky i filosoficky III.: A. Vivaldi - Gloria
O náročnosti interpretace Vivaldiho hudebního díla i o jeho kvalitách promluví
dirigent Marek Vorlíček. Na ukázkách předvede, na co se musí po technické stránce
soustředit dirigent. Co nám dnes říká text starý staletí? A jak zapadá do dnešní doby?
O tom promluví filosof Zdeněk Vyšohlíd.
Pořadatelé - Městská knihovna Boženy Němcové a ZUŠ Jindřicha Jindřicha vás
srdečně zvou 16. dubna 2015 v 17 hod. do refektáře ZUŠ JJ.

23. duben Světový den knihy a autorských práv a výstava faksimile Kodexu Vyšehradského

23. duben – symbolické datum pro literaturu, neboť tohoto dne roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové literatury, jakými byli např. Miguel de Cervantes y Savendra, William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega. Je to také datum narození a úmrtí
dalších vynikajících autorů, mezi něž patří Vladimír Nabokov či Manuel Mejía Vallejo. Světová organizace UNESCO vyhlásila právě
tento den Světovým dnem knihy a autorských práv, slaví se pravidelně od roku 1995 ve více než 100 zemích světa všech kontinentů.
Domažlická knihovna již tradičně nabízí v týdnu od 20. do 24. dubna 2015 návštěvníkům výstavu faksimile Kodexu vyšehradského.
Tato věrná kopie vzácné středověké památky (originál uložen
v Národní knihovně) byla do fondu knihovny pořízena v osmdesátých letech a je zpřístupňována pouze při významných příležitostech. Jedná se o evangelistář, který vznikl pravděpodobně
u příležitosti korunovace Vratislava II. na českého krále (1085).
Svými rozměry patří kniha k největším ve fondu domažlické
knihovny – 415 x 340 mm, svým významem pak zcela jistě k těm
nejvzácnějším.
Kodex obsahuje 108 pergamenových listů psaných starým latinským písmem, s malovanými a bohatě zdobenými iniciálami.
Celostránkové iluminace zobrazují například čtyři u pultů píšící
evangelisty, motivy ze Starého zákona, ale i výjevy ze života
Krista či vyobrazení svatého Václava. „Vyšehradský“ je pravděpodobně nazýván proto, že byl od svého vzniku uchováván na
Vyšehradě.
Vyšehradský kodex bude spolu s doprovodným materiálem,
který návštěvníkům vzácný tisk přiblíží, vystavený v čítárně
knihovny v její provozní době.
Bc. Lenka Schirová

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

7. 4. Přednáška, 9. 4. Koncert DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE, 10. 4. Folklorní večer PREKOPAKRA &
POSTŘEKOV, 12. 4. Divadlo v rámci předplatného KAŽDÝ DEN, ŠŤASTNÝ DEN, 14. 4. III. abonentní koncert DOLEŽALOVO KVARTETO, 15. 4. Zábavná show
KAREL ŠÍP a J. A. NÁHLOVSKÝ - MINIPÁRTY, 16.
4. Divadelní představení pro školy, 22. 4. Zasedání zastupitelstva města, 24. 4. Koncert MONKEY BUSINESS,
25. 4. Divadelní představení pro děti „Michalovi mazlíčci“.
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O Výboru pro spolupráci s partnerskými městy
s jeho předsedou Kamilem Jindřichem
Za jakým účelem byl Výbor pro spolupráci s partnerskými městy zřízen? Obecně jsou
výbory zřizovány jako poradní a iniciativní orgány zastupitelstva města. Náš výbor by měl konkrétně
hledat možnosti aktivnější spolupráce mezi naším městem a partnerskými městy, a to jak v oficiální
rovině, tak také na úrovni občanských aktivit. Výbor může iniciovat různé kontakty, setkávání, pořádání
společných akcí, důležitý bude ale spontánní zájem a přirozená chuť zájmových skupin spolupracovat
s kolegy z partnerských měst.
Kolik má výbor členů a jak často se schází? Výbor má 9 členů, kteří byli zvoleni zastupitelstvem
města. Scházíme se jednou měsíčně, nadto probíhají různé aktivity a jednání jednotlivých členů.
Na čem aktuálně výbor pracuje? Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový výbor, je třeba nejdříve zmapovat situaci v našich partnerských městech a podchytit i zájem zájmových organizací, spolků,
občanských iniciativ aj. u nás. Již jsme byli na setkání se zástupci města Furth im Wald, v dalších
týdnech nás čekají jednání ve městech Ludres (Francie) a Furth bei Göttweig (Rakousko). Letos by měl
u nás proběhnout tradiční „Turnaj 4 měst“ spojený s koncertem pěveckých sborů Čerchovan a Cantalud
(Ludres), dojednáváme vhodný termín a řešíme program tohoto setkání. A s kolegy z Furth im Wald
začínáme přemýšlet o podobě oslavy 25 let od podpisu naší partnerské smlouvy, která byla podepsána
20. listopadu 1990.
Jak se mohou do činnosti zapojit i organizace města nebo široká veřejnost? V prvé řadě
budeme rádi, když se všechny spolky působící v našem městě zaregistrují na níže uvedený kontakt,
s jejich zástupci pak naplánujeme společné setkání, na němž bychom si nastínili možnosti spolupráce.
Rádi bychom také vytvořili jejich registr, který bude zveřejněn na webových stránkách města, tak jak je
tomu na webu města Furth i. W., kde jsme se tím nechali inspirovat.
(red)
Placená inzerce:

JE V DOMAŽLICÍCH V NABÍDCE K PRODEJI NEJMÉNĚ
BYTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH??

Dle veřejně dostupných informací jsme udělali statistiku nabídek bytů v daných regionech v Západočeském kraji. Obec Domažlice dominantně převažuje nad ostatními městy v minimálním počtu bytů
v nabídce. Když se ale na tento výsledek podíváme hlouběji, zjistíme fakt, že v Domažlicích je nyní zhruba
kolem 50 volných bytů k prodeji. Na nejvýznamnějších, a tedy na nejdražších realitních serverech je ale
v nabídce bytů v Domažlicích méně než dvacet! Může zde být fakt, že lidé si zkoušejí prodávat nemovitosti
buď sami, nebo místní realitní kanceláře (RK) nevyužívají právě výše zmiňované nejdražší realitní stránky.
Například Sreality.cz je realitní server, přes který se prodává největší podíl nemovitostí v ČR. „Sreality.cz
je nejrychlejší server s nejvyšší účinností prodeje,“ tvrdí vedoucí pobočky M&M Reality holding v Plzni
Tomáš Hrouda. Když jsme detailněji vyhledávali byty na prodej, museli jsme se většinou „proklikávat“
přímo mezi webovými adresami různých menších RK nebo malými servery s nízkou efektivitou.
Připadá nám tedy pohodlnější a výrazně efektivnější využít k prodeji nemovitosti realitní server, který
má veškeré nabídky pohromadě. Myšlenka, že by se v Domažlicích nenabízely byty k prodeji, je tedy
vyvrácená.
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Město Domažlice – Odbor kanceláře
starosty MěÚ vyzývá všechny zájmové
spolky, sdružení, občanské iniciativy
aj. působící ve městě k zaslání kontaktních údajů na e-mail:
katerina.pivonkova@mesto-domazlice.cz
Termín uzávěrky: 31. května 2015
Údaje budou využity k vytvoření databáze na webu města Domažlice.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledám byt nebo dům ke koupi nedaleko Domažlic. Tel: 722 690 245

l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Odeberu - odvezu i koupím motory,
pračky a jiné kovové pomocníky i šrot,
noviny, časopisy, letáky, kartony, dřevoodpad. Tel.: 606 122 345.
l Ekologické venkovní popelníky pro
odstraňování cigar. odpadů, především
u vchodů do domů. Vaše čistota = ekologická vizitka. Novinky v prodejně
Klíčové centrum Dolina - Domažlice.

BAD FÜSSING
pořádáme
JEDNODENNÍ VÝLETY

DO LÁZNÍ V NĚMECKU
a mnoho dalších akcí
více na
www.turbus.cz

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

Suround 7.1

DUBEN 2015

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

Středa 1.
Čtvrtek 2.
Pátek 3.

Sobota 4.

Neděle 5.
Středa 8.
Čtvrtek 9.
Pátek 10.
Sobota 11.
Neděle 12.
Středa 15.
Čtvrtek 16.
Pátek 17.
Sobota 18.
Neděle 19.
Úterý 21.
Středa 22.
Čtvrtek 23.
Pátek 24.
Sobota 25.
Neděle 26.
Středa 29.
Čtvrtek 30.
Pátek 1. 5.
Sobota
2. 5.
Neděle
3. 5.

19.30
19.30
19.30
22.00
17.00

Oscarové dubnové středy Teorie všeho
Akční / Krimi / Thriller s titulky Rychle a zběsile 7
Akční / Krimi / Thriller s titulky Rychle a zběsile 7
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha Vybíjená
Animovaný / Dobrodružný v českém znění Konečně doma

19.30

Akční / Krimi / Thriller s titulky Rychle a zběsile 7

22.00

Thriller / Horor s titulky Vzkříšení démona

14.00

Kino Čakan nejen pro děti Konečně doma

19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30

Akční / Krimi / Thriller s titulky Rychle a zběsile 7
Oscarové dubnové středy Birdman
Komedie / Drama s titulky Druhý báječný hotel Marigold
Česká komedie Vybíjená
Akční / Thriller / Sci-Fi s titulky Chappie
Akční / Thriller / Sci-Fi s titulky Chappie
Komedie / Drama s titulky Druhý báječný hotel Marigold
Český tajemný thriller s titulky Ghoul
Kino Čakan nejen pro děti Ovečka Shaun ve filmu
Česká komedie Vybíjená
Oscarové dubnové středy - Oscar za nejlepší střih a zvukový mix Whiplash
Komedie / Drama s titulky Samba
Muzikál / Dobrodružný / Komedie s titulky Čarovný les
Akční / Krimi s titulky Noční běžec
Muzikál / Dobrodružný / Komedie s titulky Čarovný les
Akční / Krimi s titulky Noční běžec
Horor / Thriller Neutečeš
Kino Čakan nejen pro děti v českém znění Sponge Bob ve filmu: Houba na suchu
Muzikál / Dobrodružný / Komedie s titulky Čarovný les
Balet v kině - Královskéhý balet v Londýně záznam představení Zimní pohádka
Oscarové dubnové středy Grandhotel Budapešť
Horor / Thriller Neutečeš
České akční drama Lovci a oběti
Drama / Válečný s titulky Město 44
Akční / Romantický / Sci-Fi ve 3D v českém znění Rezistence
Životopisný / Drama s titulky Divočina
Akční / Krimi / Thriller s titulky Rychle a zběsile 7
Kino Čakan pro nejmenší pásmo pohádek Pohádková škola
České akční drama Lovci a oběti
Oscarové dubnové středy - Oscar za nejlepší ženský herecký výkon Pořád jsem to já
Komedie s titulky Je prostě báječná
Drama s titulky S tváří anděla
Drama / Sci-Fi / Thriller Ex Machina
Drama / Sci-Fi / Thriller Ex Machina
Drama s titulky S tváří anděla
České drama Kobry a užovky
Kino Čakan nejen pro děti v českém znění Popelka
Komedie s titulky Je prostě báječná

m Vstupné 100,– Kč, 123 min.
m Vstupné 120,– Kč, 137 min.
m Vstupné 120,– Kč, 137 min.
m Vstupné 120,– Kč, 95 min.
r Vstupné 130,– Kč, 92 min.
m Vstupné 120,– Kč, děti
do 15 let za 110,– Kč, 137 min.
l Vstupné 110,– Kč, 83 min.
r Vstupné 130,– Kč, děti
do 15 let za 110,– Kč, 92 min.
m Vstupné 120,– Kč, 137 min.
r Vstupné 120,– Kč, 119 min.
m Vstupné 110,– Kč, 122 min.
m Vstupné 120,– Kč, 95 min.
m Vstupné 100,– Kč, 121 min.
m Vstupné 100,– Kč, 121 min.
m Vstupné 110,– Kč, 122 min.
m Vstupné 110,– Kč, 113 min.
r Vstupné 100,– Kč, 85 min.
m Vstupné 120,– Kč, 95 min.
r Vstupné 80,– Kč, 107 min.
m Vstupné 80,– Kč, 120 min.
r Vstupné 100,– Kč, 125 min.
m Vstupné 100,– Kč, 114 min.
r Vstupné 100,– Kč, 125 min.
m Vstupné 100,– Kč, 114 min.
l Vstupné 110,– Kč, 100 min.
r Vstupné 100,– Kč, 84 min.
r Vstupné 100,– Kč, 125 min.
r Vstupné 250,– Kč, cca 160 min.
m Vstupné 100,– Kč, 120 min.
l Vstupné 110,– Kč, 100 min.
m Vstupné 100,– Kč, 104 min.
m Vstupné 100,– Kč, 127 min.
m Vstupné 140,– Kč, 120 min.
l Vstupné 110,– Kč, 111 min.
m Vstupné 120,– Kč, 137 min.
r Vstupné 60,– Kč, 77 min.
m Vstupné 100,– Kč, 104 min.
m Vstupné 110,– Kč, 100 min.
m Vstupné 110,– Kč, 93 min.
m Vstupné 110,– Kč, 100 min.
l Vstupné 110,– Kč, 108 min.
l Vstupné 110,– Kč, 108 min.
m Vstupné 110,– Kč, 100 min.
l Vstupné 80,– Kč, 111 min.
r Vstupné 100,– Kč, 105 min.
m Vstupné 110,– Kč, 93 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.
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Čtvrtek 9. dubna 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

Fenomenální zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere představí během vystoupení průřez celou svou tvorbou včetně písní z aktuálního úspěšného alba Maratonika, přidá staré skladby v novém kabátě, ale i úplné novinky z další připravované desky. Dan Bárta
je jedním z mála mužských jazzových vokalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu a originálním repertoárem. Spolu se sestavou
prvotřídních hudebníků – Filip Jelínek – klávesy, aranžmá, Robert Balzar – kontrabas, basa, Míra Chyška – kytara a Jiří Slavíček
– bicí, předvedou famózní hudební zážitek, který okouzlí i nejnáročnější publikum. Dan Bárta je třináctinásobný držitel Ceny Anděl.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 10. dubna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert – klubová scéna

PREKOPAKRA & POSTŘEKOV
ANEB CHODSKÝ FOLKLOR BEZ HRANIC

Během večera vystoupí: DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV, NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV, ČEŠKA BESEDA PREKOPAKRA (CHORVATSKO)
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 12. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného

Divadlo KALICH

Jaan Tätt

KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN
Režie: Lída Engelová, překlad: Jonatan Tomeš
Hrají: Bára Hrzánová, Zbigniew Kalina, Helena Lapčíková a Libor Jeník
Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 14. dubna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
III. abonentní koncert

DOLEŽALOVO KVARTETO
Václav Dvořák - housle, Ondřej Pustějovský - housle, Martin Stupka - viola,
Jan Zvěřina - violoncello
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Středa 15. dubna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

KAREL ŠÍP & J. A. NÁHLOVSKÝ – MINIPÁRTY
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 24. dubna 2015 od 20.00 hodin v sále MKS v Domažlicích
Koncert

MONKEY BUSINESS

– 15 LET NA STEZCE KAMARÁDSTVÍ

Přední česká pop-funky skupina Monkey Business (Roman Holý, Matěj Ruppert, Tonya Graves, Ondřej Brousek, Pavel Mrázek, Martin Housek a Olda Krejčoves) oslaví své patnácté narozeniny i v Domažlicích, kde za
celou svoji karieru ani jednou nehrála. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
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PØIPRAVUJEME
Pondělí 4. května 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
IV. abonentní koncert

LUBOMÍR BRABEC - KYTAROVÝ RECITÁL

Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům současnosti. Odborné kritiky jej považují za hudebníka vybraného vkusu, tónu a techniky a řadí
jej k nejbrilantnějším kytaristům světa. Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 5. května 2015 na náměstí a v kině Čakan Domažlice

OSLAVY OSVOBOZENÍ
Pátek 8. května 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Klubová scéna

KHALIF WAILIN´ WALTER BLUES BAND (USA)

Američan Khalif Wailin’ Walter, synovec slavného bluesového kytaristy Carla Weathersbyho a bývalý člen doprovodné kapely
Lonnieho Brookse. Walterova vlastní tvorba je ovlivněna bluesovými klasiky Albertem Kingem, Freddiem Kingem a Albertem
Collinsem, jeho styl zpěvu má blízko k neworleanskému rhythm’n’blues. Americký kytarista a zpěvák Khalif Wailin´ Walter je jedním
z do budoucna nejslibnějších představitelů nejmladší bluesové generace. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích
Pátek 15. května 2015 od 15.30 a 18.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a MKS v Domažlicích

11. TANEČNÍ AKADEMIE

Taneční akademie Venduly Brettschneiderové. V dopoledních hodinách dvě uzavřená představení pro žáky ZŠ Domažlice. Dvě představení pro veřejnost: od
15.30 a 18.00 hodin. Předprodej vstupenek pro veřejnost od 20. 4. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 21. května 2015 od 19.30 ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného
Agentura AP PROSPER Yasmina Reza 3 VERZE ŽIVOTA
Režie: Thomas Zielinski, překlad: Michal Lázňovský.
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková
Pátek 29. května od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Bonusový koncert v rámci Celostátního setkání KPH

EBEN TRIO

Terezie Fialová - klavír, Roman Patočka - housle, Jiří Bárta - violoncello
Pondělí 1. června 2015 od 14.00 do 18.00 hodin v letním kině v Domažlicích
MĚSTO DĚTEM - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Program – kolotoč, houpačky, skluzavka, balonky, zábavné soutěže
14.00 hodin – zahájení dětského dne, od 15.00 do 18.00 hodin - dětská diskotéka
Soutěže zajišťuje: DDM DOMINO Domažlice, sdružení PIONÝR, BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs Domažlice, BESIP, Charita
Domažlice
VSTUP ZDARMA!
Pátek 5. června 2015 od 20.00 hodin v letním kině v Domažlicích
Koncert dvou skupin

ALEŠ BRICHTA TRIO A NOVÁ RŮŽE

Ing. Aleš Brichta v roce 1982 založil s Jiřím Urbanem a Miroslavem Nedvědem legendární skupinu Arakain, kterou opustil po dvaceti letech v roce 2002.
Souběžně s působením v kapele vydal několik sólových nahrávek pod svým jménem, ale v roce 2005 založil kapelu ABBAND. V roce 2011 se ABBAND
přetransformoval do Aleš Brichta Projektu. Paralelně vystupuje se Zdeňkem Vlčkem a Davidem Vaňkem v komornější sestavě pod názvem Aleš Brichta
Trio. Aleš Brichta se podílel na celkem 41 albech. Prodal přes milión zvukových nosičů. Vedle coverů Slečna závist a Dívka s perlami ve vlasech patří k jeho
nejznámějším písním třeba Barák na odstřel, Nechte vlajky vlát, Deratizér, Zemřít je nepovinný a Lásky jedný plavovlásky.
Kapela Nová Růže přichystala po více než dvaceti letech na návrat. Seskupení muzikantů, jež je považováno za jednu z prvních českých supergroup, se na pódiu
sejde celá v původní sestavě. O hlavní zpěv se tedy podělí baskytarista Vilém Čok s klávesistou Otou Balage, na kytarový post se vrátí Petr Roškaňuk a za bicí
usedne František Hönig. Předprodej vstupenek od 1. 4. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 26. června 2015 v letním kině v Domažlicích
Koncert PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ
Koncert regionálních kapel + host skupina IMODIUM

SE ŠKOLNÍM ROKEM DOMAŽLICKÝM ROCKEM
VSTUP ZDARMA!

Neděle 23. srpna 2015 od 20.00 hodin v letním kině v Domažlicích
Koncert

FRANTIŠEK NEDVĚD ZPÍVÁ ZLATÉ NEDVĚDOVKY

Koncert známého zpěváka s doprovodnou skupinou. Zazní největší hity jako Na kameni kámen, Podvod, Kamínky, Kohout, Stánky,
Ptáčata, Růže z papíru... Předprodej vstupenek od 1. 4. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
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Nabídka bytových jednotek k prodeji
Město Domažlice nabízí v současné době k prodeji v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů
a nebytových prostor v majetku města Domažlice
níže uvedené bytové jednotky. Jedná se o prodej
tzv. „obálkovou metodou“, u každé jednotky je
uvedena minimální cena a termín pro doručení
nabídek. Podrobné informace k prodeji včetně vymezení jednotky jsou zveřejněny na internetových
stránkách města Domažlice v sekci úřední deska.
Jedná se o tyto jednotky:
- jednotka č. 154/3, nacházející se v budově
č. p. 154, 155 v ulici Kozinova v Domažlicích,
Hořejší Předměstí, minimální kupní cena:
580.000,00 Kč, termín pro doručení nabídek: do
30. 4. 2015,
- jednotka č. 219/4, nacházející se v budově
č. p. 219, 220 v ulici Vojtěchova v Domažlicích,
minimální kupní cena: 820.000,00 Kč, termín pro
doručení nabídek: do 30. 4. 2015,

- jednotka č. 216/3 nacházející se v budově
č. p. 215, 216 v ulici Palackého v Domažlicích,
Hořejší Předměstí, minimální kupní cena:
770.000,00 Kč, termínem pro doručení nabídek:
do 30. 4. 2015,
- jednotka č. 140/4, nacházející se v budově
č. p. 140 v ulici 28. října v Domažlicích, Hořejší
Předměstí, minimální kupní cena: 600.000,00 Kč
termín pro doručení nabídek: do 30. 4. 2015.
- jednotka č. 392/1, nacházející se v budově
č. p. 392, v ulici Pelnářova v Domažlicích,
Bezděkovské Předměstí, minimální kupní cena:
450.000 Kč, termín pro podávání nabídek do
29. 5. 2015,
- jednotka č. 392/9, nacházející se v budově
č. p. 392, v ulici Pelnářova v Domažlicích,
Bezděkovské Předměstí, minimální kupní cena:
450.000 Kč, termín pro podávání nabídek do
29. 5. 2015,

- jednotka č. 392/10, nacházející se v budově
č. p. 392, v ulici Pelnářova v Domažlicích,
Bezděkovské Předměstí, minimální kupní cena:
450.000 Kč, termín pro podávání nabídek do
29. 5. 2015,
- jednotka č. 394/2, nacházející se v budově
č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích,
Bezděkovské Předměstí, minimální kupní cena:
450.000 Kč, termín pro podávání nabídek do
29. 5. 2015,
- jednotka č. 65/1, nacházející se v budově č. p. 65
v Třebnicích, obec Meclov, minimální kupní cena:
500.000,00 Kč, termín pro podávání nabídek do
3. 7. 2015,
- jednotka č. 65/2, nacházející se v budově č. p. 65
v Třebnicích, obec Meclov, minimální kupní cena:
500.000,00 Kč, s termín pro podávání nabídek
do 3. 7. 2015.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

Konec soutěže „O největší alobalovou kouli“ se blíží

Město Domažlice zaštítilo již XXII. ročník soutěže „O největší alobalovou
kouli“. V letošním roce budou moci pilní sběrači z Domažlicka v týdnu od
4. do 11. května 2015 svůj sebraný čistý obalový hliník odevzdávat na
Městském úřadě Domažlice, pracoviště U Nemocnice 579 (budova Komerční
banky). Odevzdaný alobal musí být čistý (bez zbytků másla, sýra, tuků) a bez
nalepených papírů, jinak sběratel může být ze soutěže vyloučen.
Vše musí být při předání označeno u jednotlivců těmito údaji: jméno, pří-

jmení, věk, adresa, u školou povinných škola a třída a u kolektivů těmito údaji:
název, adresa, počet sběratelů.
Veškeré dotazy k podmínkám a průběhu této soutěže na Domažlicku směrujte na pana Petra Sladkého, pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice, tel.
379 719 267, mail: petr.sladky@mesto-domazlice.cz. Vyhodnocení proběhne
do konce školního roku v obřadní síni radnice města Domažlic. Osobně pozváni budou nejlepší jednotlivci i kolektivy. Všichni účastníci budou odměněni
diplomem a nejpilnější sběrači pěknými cenami.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v místním tisku a na internetové stránce města Domažlic www.domazlice.eu.
MěÚ Domažlice, odbor ŽP

Den Země

Arboretum Domažlice srdečně zve všechny „přátele
planety Země“ k oslavě jejího mezinárodního svátku.
V průběhu celého dne 22. 4. 2015 budou v arboretu probíhat tematické
přednášky (např. o chovu včel, o ochraně přírody, o ekologickém pěstování
rostlin), praktické ukázky zakládání pěstebních ploch léčivých rostlin, povídání
o jejich příznivých účincích na lidské zdraví, měření nejvyššího stromu pomocí
stromolezecké techniky, a komentované prohlídky celého areálu arboreta.
V neposlední řadě se též vyhlašuje první Domažlická koloběžkyáda nejen
pro děti. Vlastníte-li tedy koloběžku a je vám od 6 do 100 let, přijďte si 22. 4.
2015 do arboreta zasoutěžit o mistra koloběhu. Bližší informace a přihlášky
do jednotlivých věkových kategorií obdržíte v sekretariátu VOŠ, OA a SZŠ
Domažlice nebo na tel. čísle 607 731 346.
Tomáš Radovan Ridel

Vítání ptačího zpěvu

Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor životního
prostředí, zvou na jubilejní 25. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Sraz účastníků
je dne 3. 5. 2015 v 5.30 hod v areálu městského parku u bývalé nemocnice
v Domažlicích před sochou Petra Hany. Akce se koná za každého počasí, je
vhodné se teple obléci a vzít si s sebou dalekohled. Účastnící obdrží i propagační materiály s tematikou ochrany ptactva a dozví se několik zajímavostí
o potápce černokrké, která je v letošním roce vyhlášena ptákem roku.
První ročník této mezinárodní akce proběhl v anglickém Birminghamu
v roce 1984. Vznikla tak tradice, která se postupně ujala v celém světě. Jejím
cílem je seznámit veřejnost se zajímavým světem ptactva, jejich životními
projevy, zvláště zpěvem. Těšíme se na Vaši účast.
ČSO a MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc DUBEN

AKCE PRO VEŘEJNOST:

sobota 11. dubna – Olympijské dopoledne pro děti předškolního a školního věku, vyzkoušíme si atletické disciplíny a šikovní sportovci
dostanou i odměnu, podrobné informace v DDM Domino.
sobota 25. dubna – Dílna ke Dni matek - výroba šperku pro maminku, přáníčka a květiny, hry od 9:00 do 12:00 hodin v domě dětí.
Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz.
LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
6. 7. – 12. 7.
letní tábor Mrákov - Šťastné a veselé přejí chobotnice
20. 7. – 24. 7.
příměstský tábor Máme rádi zvířata
27. 7. – 31. 7.
příměstský tábor S angličtinou za zábavou
3. 8. – 7. 8.
Sportovní příměstský tábor
10. 8. – 14. 8.
příměstský tábor Putování s Machem a Šebestovou

Tenisové kurty èeká jarní úprava
Tenisový oddíl LTC Domažlice (dříve Jiskra Domažlice) zahajuje sezonu 2015 a oznamuje všem stávajícím členům i novým zájemcům o členství, že přibližně do poloviny dubna 2015 (v závislosti na počasí) mají možnost podílet se na jarní úpravě kurtů s tím,
že za každou odpracovanou brigádnickou hodinu se odečítá 100 Kč z celkové maximální výše ročního oddílového příspěvku. Více
informací u předsedy oddílu p. Hlavatého (mob. 606 301 267) nebo u správce p. Bufky (603 379 653).
LTC Domažlice

Pozvánka na Sportovce Domažlicka 2014

Prodej slepiček

Vyhlášení tradiční ankety Sportovec Domažlicka se letos uskuteční 10.
dubna od 18 hodin v hotelu Hubertus v Poběžovicích. Akci pořádají Svazek
obcí Domažlicka, Sportovní unie a město Poběžovice. Za Domažlice a domažlické sportovní kluby a oddíly je nominována celá řada sportovců, a to
v kategoriích jednotlivců i kolektivů. Více se dozvíte na webových stránkách
mediálního partnera akce, kterým je Domažlický deník. O úspěchu sportovců
z Domažlic budeme čtenáře Domažlického zpravodaje informovat v květnovém vydání.
(bub)

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu !!
Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 149–180 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční: v sobotu 25. dubna 2015
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

Případné bližší informace: PO–PÁ 9–16 hodin
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

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

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

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

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
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Chceme, aby další generace měla s čím hospodařit

Domažlické městské lesy, spol. s.r.o.
(DML), obhospodařuje lesy a rybníky
ve vlastnictví města
Domažlice. Výměra
pronajatého lesního majetku činí 3 750 hektarů, což je jeden z největších komunálních
lesních majetků v ČR vůbec. Větší lesy než
Domažlice má jen město Brno, Písek nebo
Kašperské Hory. Hlavní činností společnosti
je zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích, s čímž souvisí pěstební činnost i těžba
dřeva. Další činností je také myslivost, chov
ryb, úprava turistických cest, cyklotras, lyžařských běžeckých stop a péče o psí útulek.
O domažlických lesích jsme si povídali s jednatelem společnosti Ing. Janem Bendou.
Jak dlouho jste již ve vedení DML?
Od roku 1994. Je pravda, že za posledních
100 let jsem nejdéle sloužící šéf Lesů města
Domažlice, druhý nejdéle sloužící byl lesní
rada Teichman, který zde pracoval v letech
1925 až 1945. Někteří moji podřízení hajní
ovšem pracují na svých hájenstvích daleko
déle, i celý život. Tuto skutečnost považuji
za správnou, protože vzhledem k dlouhověkosti lesa, za třicet nebo čtyřicet let jsou
výsledky jejich práce již znatelné.

Kolik mají DML zaměstnanců?
Většina prací je sezonních, máme proto
30 vlastních zaměstnanců a na další práce si
najímáme živnostníky. Týká se to třeba přibližování dřeva koňmi nebo traktorem.
V jaké míře využíváte k těžbě dřeva koně?
Snažíme se pracovat šetrně. Stále zaměstnáváme 3-4 páry koňských potahů. Podíl
přibližování dřeva koňmi činí přes 30 %,
což je jeden z největších podílů v ČR.
Jak je to s těžbou dřeva výhledově?
Naše těžba nyní zdaleka nedosahuje
těžebních možností. Zásoby dřeva v našich
lesích se pohybují přes 1 mil. 400 tis. m3
a jsou uloženy zejména v porostech středního a vyššího věku. Průměrná hektarová zásoba je vyšší než průměr Českého lesa. Dle
celorepublikových prognóz bude v letech
2035-2045 citelný nedostatek dřeva. Nás se
to ale týkat nebude. Snažíme se hospodařit
tak, abychom měli další generaci co předat.
V poslední době se objevily různé názory
na kácení stromů v okolí Domažlic, bylo
podle vás kácení správné?
Co se týká třeba Vavřinecké rokle, stáří
porostu tam bylo 148 let, v Babylonu to zase
bylo 143 let. Z lesnického hlediska se jedná
o porosty přestárlé a stáří se projevilo i na
zdravotním stavu některých stromů, které

„Polopřevod“ vozidel zrušen!

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích (č. 56/2001 Sb.) přinesla od 1. 1. 2015 řadu změn.
Jednou z nich je ukončený způsob přeregistrací vozidel formou
tzv. „polopřevodů nebo-li odhlášek“. V registru je mnoho vozidel, u kterých převod dle původního zákona nebyl dokončen,
tzn. že původní vlastník sice vozidlo odhlásil, ale nový registraci
nedokončil. Jelikož při nedokončení převodu nastane zánik (trvalé
vyřazení vozidla), informujeme zde o celé situaci.
Nabízí se otázka pro vlastníka vozidla: Jak poznám, zda vozidlo
je v „polopřevodu“? Zjistit stav vozidla je možné z dokladů k vozidlu (malý a velký technický průkaz). V obou dokladech musí
být zapsán aktuální provozovatel. Nestačí být uveden v položce
„Vozidlo převedeno-odhlášeno….“. V případě nejasností nezbývá
vlastníkovi nic jiného, než navštívit s příslušnými doklady registr
vozidel a zjistit skutečný stav.
Co se stane, když „polopřevod“ nedokončím? Pokud si vlastník vozidla splnil svoji zákonnou povinnost a registraci dokončil,
následující opatření se jej netýká. Ale pozor! Kdo má vozidlo
v polopřevodu a nedokončí tento převod do konce června, o vozidlo nenávratně přijde. K vyřazení vozidla dojde ze zákona a úřad
nemá možnost z žádných důvodů lhůtu prominout.
Z uvedeného vyplývá, že pokud vlastníte vozidlo, které je
v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud
žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a již nepůjde
přihlásit. Pro splnění této povinnosti není důležité, zda vozidlo je
provozováno nebo je dočasně vyřazeno (v tzv. „depozitu“).
Podrobnější informace obdržíte od pracovníků registru vozidel
nebo na internetových stránkách města (www.domazlice.eu) v sekci Životní situace.
Odbor dopravy MěÚ Domažlice

se staly nebezpečné pro okolí. Samozřejmě,
že kácení proběhlo v souladu se zákonem.
Území do dvou let zalesníme tak, aby byl
porost celkově stabilnější a pohlednější.
Jsou nějaké věci, které vás trápí, co se
týká například lesů a veřejnosti?
V první řadě je to vjezd motorkářů a čtyřkolkářů do našich lesů. Děje se to v okolí
Domažlic a Babylonu. Zvyšujeme sice kontroly a spolupracujeme s policií, ale zatím
tomu bohužel nedokážeme zabránit. Další
kapitolou jsou černé skládky, ať již v okolí
Zelenova, Babylonu nebo na okraji všech
dalších lesů. Naši lesníci musí odpad uklízet
a není to malé množství. Stále častěji jde
přitom o odpad našich sousedů z Německa.
Trápí nás také pytláci na našich rybnících.
Tam nám ale s kontrolou pomáhají strážníci
městské policie, kterým tímto děkuji.
Hospodaříte také na 13 rybnících, kde chováte ryby. Chystáte velikonoční prodej?
Máme 30 hektarů vodní plochy. Veškerou naši produkci ryb prodáváme. Zajišťujeme prodej vánočních kaprů a prodejnu
máme v Hanově parku. Velikonoční nabídka ryb pochopitelně nebude chybět.
Kompletní informace o DML najdete
na webových stránkách www.domazlicke-lesy.cz.
(bub)
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V ZUŠce se soutěžilo

Během února domažlická ZUŠka hostila hned dvakrát soutěžící z celého okresu. 16. února, kdy proběhlo okresní kolo soutěže ZUŠ
v sólovém a komorním zpěvu. Je potřeba říci, že naše škola skutečně zabodovala, jelikož do krajského kola postoupilo hned několik
žáků ze třídy paní učitelky Lucie Bínové a pana učitele Jaromíra Bíny. Z nulté kategorie postoupila do krajského kola Anna Pelnářová,
z první Karel Benda, z druhé hned tři soutěžící Klára Kaiserová, Kristýna Sokolová a Tomáš Woldekiros. Ze čtvrté kategorie postoupili
Patrik Hradecký a Tereza Jurníková, z šesté Anna Černá. Soutěžící byli úspěšní i v komorním zpěvu, kde z naší školy postoupila dvě
dua a jedno trio. V krajském kole, které proběhlo 7. a 8. března v Plzni, se na prvním místě umístila Anna Pelnářová a Patrik Hradecký.
Žákům i učitelům tímto velice gratuluji.
18. února, proběhlo v naší škole okresní kolo ve hře na dechové nástroje. I zde postoupilo několik našich žáků do krajského kola.
Ze třídy paní učitelky Ivany Havrusevičové postoupila ve hře na zobcovou flétnu Kateřina Marková. Ve hře na klarinet postoupila Eva
Faschingbauerová ze třídy Josefa Stočese. Úspěšné byly i tři postupující hráčky na příčnou flétnu Eliška Schirová, Karolína Bendová
a Martina Kugelová, všechny ze třídy paní učitelky Jany Hajdukové. Všem jistě patří velká gratulace a jejich učitelům velké poděkování.
V březnu naše škola pořádala další soutěž, kterou bravurně zorganizoval Kamil Jindřich. 4. března soutěžili v krajském kole na bicí
nástroje žáci z celého Plzeňského kraje ve velkém sále MKS. Zde jsme sklidili skutečně obří úspěchy. Kromě tří druhých míst se na prvním místě umístili čtyři žáci naší školy. Byli to Alfréd Kubec, Mathias Westerdijk, Jiří Blacký a Karel Kuneš. Poslední dva jmenovaní
dokonce postoupili do celostátního kola s tím, že Karel Kuneš jako absolutní vítěz. Do celostátního kola postoupil z prvního místa i Bicí
ansámbl TEP. Za tyto enormní úspěchy je třeba pogratulovat jak žákům, tak i jejich panu učiteli Kamilu Jindřichovi.
Tamtéž, tedy ve velkém sále MKS, proběhlo 20. března i oblastní kolo soutěže tanečního oboru. Ze sedmi postupujících tanečních
souborů jich z naší školy postoupilo šest. I zde je třeba poblahopřát dětem i paní učitelce Vendule Brettschneiderové a zároveň jí poděkovat za organizaci této soutěže.
Ještě bych rád upozornil na dva úspěchy našich žaček. 14. února proběhlo v Plzni krajské kolo ve hře na lidové nástroje, odkud postoupila dudačka Anna Černá ze třídy pana Vlastimila Konrádyho do celostátního kola, které proběhne v květnu v Mikulově. V tentýž
den soutěžila v Horšovském Týně za literárně dramatický obor Klára Machová, žačka Dany Žákové, která rovněž postoupila do celostátního kola v Brandýse nad Labem. Soutěžícím i jejich učitelům patří velká gratulace.
Řekl bych, že z výše uvedených úspěchů je patrné, že nemají Domažlice o umělecky nadané žáky nouzi.
Josef Kuneš, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

Zápis MŠ Msgre B. Staška

Zápis dětí do mateřské školy Msgre B. Staška 232, Domažlice se koná v náhradním termínu 7. dubna 2015 od 13 do 15 hodin. Zákonný zástupce se dostaví společně
s dítětem, vezme s sebou rodný list dítěte, u cizinců platný cestovní pas dítěte. Školkovné činí od září 400 Kč.
K. Štípek, ředitel ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška

Pozvánka k zápisu do MŠ Domažlice

Ředitelka MŠ Domažlice srdečně zve rodiče a děti k zápisu. Ten se uskuteční v pondělí 13. dubna 2015 od 8 do 16 hodin v budově MŠ Zahradní 471 pro všechna odloučená
pracoviště (Benešova 282, Poděbradova 53, Palackého 224, Michlova 565 i kmenovou
školu Zahradní 471). Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizí státní příslušníci i cestovní
pas, případně kartičku povolení k pobytu. Školkovné činí od září 400 Kč.

Kozinovo pole Domažlice
Mánesova 272 (bývalá OVS)
nová provozovna

KADEŘNICTVÍ
PHERENIKÉ
Veronika Fojtová

Objednávky: tel. 606 531 609

A. Bauerová, ředitelka MŠ

Městské informační centrum

AKCE (NEJEN) PRO SENIORY
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
08. 04. 14.00 hod.
22. 04. 14.00 hod.

Přednáška – Neurologické problémy- MUDr. Pavel Zeman
Přednáška – Rehabilitace seniorů – Bc. Jan Brichcín

Prokopa Velikého 689
01. 04. 14.30 hod. Vystoupení dětí ze ZUŠ Domažlice
07. 04. 15.00 hod. Mše svatá
15. 04. 14.00 hod. „Nebezpečný věk“ – film – Městská policie Domažlice
22. 04. – 24. 04.
Burza knih
Břetislavova 88
02. 04. 14.00 hod. Zdobení velikonočních perníčků – Ing. Jitka Heřmanová

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
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Oslavy osvobození

Oslavy osvobození americkou armádou v Domažlicích budou
letos slavnostnější. Od konce poslední války totiž uplynulo 70
let a město Domažlice si letos navíc připomíná 750 let od svého
založení. 5. května tak bude v Domažlicích připraven bohatý
kulturní program, přijede celá řada hostů a chystá se i několik
novinek.
Neodmyslitelnou součástí oslav osvobození budou pietní akty
a kulturní program na domažlickém náměstí, který potrvá od 11
do 14 hodin. Do Domažlic přijedou bojovníci, kteří město před
70 lety skutečně osvobozovali. Mezi nimi například i pan Robert
Gilbert, kterému je neuvěřitelných 100 let. Společně s dalšími
veterány pozdraví Domažličany z pódia na náměstí ve 12 hodin.
Následně bude odhalena pamětní deska pplk. Matta Konopa na
domě čp. 58 nedaleko radnice v horní části náměstí.
V kině Čakan bude od 17 hodin připravena multimediální
prezentace (divadlo jednoho herce) The Accidental Hero - Náhodný hrdina v podání vnuka amerického osvoboditele Matta
Konopa. Vstup na tuto akci bude zdarma. Novinkou letošních

Oslava 100. výročí ve Svržně

V sobotu 23. května se od 11 hodin koná oslava 100. výročí
vojenského hřebčína Hostouň na Šumavě (dnes Svržno), jejíž součástí je i vzdání pocty k výročí 70 let od záchrany lipických koní
americkou armádou (kavalerií). Na programu budou ukázky koní,
živá muzika a k vidění bude také galerie historie hřebčína. Vystoupení lipicánů s ukázkou vysoké školy jezdecké je v plánu ve 14.40
hodin. Více na www.konesvrzno.cz.
(bub)
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oslav bude večerní program na domažlickém náměstí od 20 hodin, jehož součástí bude hudební vystoupení skupiny Taxmeni
a také promítání krátkých filmů a snímků přímo na domažlickou
věž.
Zajímavou výstavu k příležitosti oslav osvobození připravilo
také Muzeum Chodska. Jmenuje se „Thank you, boys! Nezapomeneme“ a připomíná právě 70. výročí ukončení druhé světové
války a osvobození celého Plzeňska americkou armádou. Expozice představuje dobové dokumenty a předměty, které jsou spojeny s působením americké armády na Domažlicku. Návštěvníci
mají možnost zhlédnout americkou výstroj, výzbroj a vše, co si
vojáci s sebou přinesli. Dále je zde zpracován téměř hollywoodský příběh Matta Konopa, jehož předci odešli do Ameriky a on
se díky působení v armádě dostává do rodiště svých předků. Výstava trvá od 1. dubna do 17. května. 5. května budou v Muzeu
Chodska k vidění také fotografie, které se vážou na působení
americké armády v našem regionu.
(bub)

Zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2015
Dokončení z titulní strany
Co se týká výdajů, je v rozpočtu Domažlic vyčleněno například 7 milionů korun na sport, které budou vyplaceny formou
grantů. Na kulturu je připraveno 1 125 000 Kč. Městská policie
bude v letošním roce stát městskou kasu 8 732 600 Kč, a to včetně platů, odvodů, materiálu, školení nebo vybavení. Nejvyšší
částku na straně výdajů potom představuje příspěvek na provoz
příspěvkových organizací města, který činí 64 475 350 Kč. Z této
částky si největší kus „ukrajují“ Domažlické technické služby
– 28 103 000 Kč.
Kompletní rozpočet je k vidění na webových stránkách města
www.domazlice.eu.
(bub)

Některé již nasmlouvané projekty z loňského roku:
Rekonstrukce radnice
Rekonstrukce MKS
Cyklostezka projekt Chodský květ
Dopravní hřiště
Zateplení MŠ Palackého
Baldovské návrší
Pivovar – dotace ROP

3 576 710 Kč
4 658 620 Kč
379 750 Kč
1 171 520 Kč
1 486 370 Kč
4 243 200 Kč
28 247 860 Kč

Děti si vyzkoušely vysněné povolání

Každé dítě má svůj sen, čím se v dospělosti stane. Pracovníci
společnosti Člověk v tísni v rámci programu podpory vzdělávání
nabídli dětem možnost se s vybranými
profesemi blíže seznámit. Akce se zúčastnila i dvacítka dětí z Domažlicka a Klatovska. Ve Kdyni například děti navštívily
hasičskou zbrojnici, policejní služebnu
a dívky ještě místní kadeřnictví.
(bub)
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Branská a Hradská v praxi

Branská a Hradská ulice, noční podniky, městská policie, stížnosti, petice,
vyhlášky… Za poslední měsíce snad nejvíc diskutovaná slova v Domažlicích.
Strážníci se týden co týden na problémové lokality zaměřují a lidé, žijící v inkriminovaných ulicích, si stále opakovaně stěžují na hluk a rušení nočního
klidu, sepisují petice, stížnosti, a po vedení radnice loni na podzim dokonce
požadovali zavedení vyhlášky, která by upravovala provozní dobu problémových zařízení. Vedení města ale místo toho rozhodlo navýšit počet strážníků.
Situace se dle hlavních představitelů Domažlic zlepšila. Jako redaktorku
Domažlického zpravodaje mne zajímalo, jak to aktuálně vypadá v praxi. A tak
jsem se první březnovou noc vypravila se strážníky do ulic…
Přesně o půlnoci zvoním na zvonek služebny. Hned vyrážíme na obchůzku,
nejprve po svých. V doprovodu dvou strážníků vycházím do ulic a musím se
přiznat, že netuším, co mne čeká. Jaké problémy budou muset strážníci řešit?
Setkáme se s nějakými agresivními opilci nebo výtržníky? Bude situace v ulicích skutečně dramatická?
V první řadě procházíme Branskou a následně i Hradskou ulicí. Kromě
několika lidí na náměstí nepotkáváme živou duši. Nasedáme proto do auta
a vyrážíme na další kontroly. Nejprve opět projíždíme Branskou a Hradskou.
Před „Jazzem“ z křižovatky vidíme postávat skupinku hostů. Než k nim dojedeme, slyšíme, že na služebně zvoní telefon. Vysílačkou dostáváme hlášení
– stížnost na hluk před Jazz Rock Caffe. Jsme na místě a před klubem stojí asi
osm lidí, kteří se hlasitě baví. Strážníci je usměrňují. Přitom na sebe začínají
lidé pokřikovat. „Ticho, ticho, musíme bejt ticho, zalezte zpátky dovnitř,“ rozléhá se ulicí. Jsou to mladí lidé ve věku asi 18 let. Všichni mají upito a všichni
evidentně ví, že mají být potichu. Jenže alkohol na ně má pořádný vliv. Mezi
tím přichází další lidé a hlasitě se vítají s těmi, co stojí venku. Strážníci vzbuzují pozornost. Jakmile je hosté vidí, ztiší se, ale dovnitř se jim moc nechce.
Využívám proto situace a ptám se jednoho z mladíků. „Víte, že jsou tady
potíže a lidé, co tady bydlí, jsou nešťastní, protože je váš křik ruší?“ Čekám,
co s hocha vypadne za moudro. „To všichni víme, slečno, ale Jazz a Snack
jsou tady pro nás jediné podniky, kde se můžeme bavit a kam chodí hodně
lidí. Chápu, že je to ruší, ale budou si na to muset asi zvyknout.“ Přiznám se,
že jsem něco podobného čekala. Během několika minut jsou všichni uvnitř
a my znovu nasedáme do vozu. Projíždíme noční ulice, tentokrát jedeme na
obhlídku celého města. Všude je klid. Když už se vracíme k náměstí, přichází
hlášení od kolegů ze služebny. „Na kamerách vidíme několik lidí před Snackem, zajeďte se tam raději podívat.“ Okamžitě vyrážíme. Netrvá ani minutu
a jsme v Branské ulici. Před klubem není ani noha. „Takhle je to hodně často.
Dostaneme hlášení a než se během chviličky přemístíme, lidé zalezou zpátky
do baru nebo odejdou pryč,“ poučují mne strážníci.
Zaparkujeme proto přímo pod věží, stáhneme okénka u vozu a posloucháme. Vidíme přímo na vchod do Snack baru. V 00:35 další hlášení. Mužský
hlas oznamuje hlídce, že před Snackem je šílený hluk. Od místa jsme asi
20–30 metrů. Přiznám se, že šílený hluk neslyším. Skupinka lidí se chvílemi
hlasitě baví, strážníci je napomínají a vyzývají ke klidu. Podobný scénář probíhá až do ranních hodin. Další telefonní stížnost je zaznamenána v 1:27 hodin.
Nahlášen je neskutečný hluk v ulici Branská a také v tamní provozovně. Když
strážníci prostor prověří, nezaznamenají žádný pohyb podezřelých osob, před
provozovnou je klid a dveře jsou zavřené. Menší „drama“ nastává v půl třetí.
Strážníkům je znovu oznámena stížnost na hlučnou mládež před Jazzem.
Hlídka hlasitě se bavící hosty zklidňuje. Strážníci také jednoho z mladíků předvádí na služebnu Policie ČR, protože nemohl prokázat svoji totožnost a navíc
porušil vyhlášku 5/2011 – požívání alkoholu na veřejném prostranství. Hříšník
dostává pokutu.
Ve tři hodiny ráno zaznamenává hlídka další stížnost na „brajgl“ v Branské
ulici. Strážníci jsou na místě do sedmi minut (kvůli dokončování úkonu na
policii). Před Jazzem ani Snackem už ale v té době nikdo není. Snack bar byl
uzavřen cca ve 4 hodiny a Jazz Rock Café kolem 6 hodiny ráno.
Můj názor: Situace na mne působí jako začarovaný kruh. Nechtěla bych
být v kůži lidí, kteří žijí v ulicích Hradská, Vodní a Branská, nechtěla bych být
v kůži strážníků, provozovatelů podniků ani v kůži radních nebo zastupitelů.
Vyřešit situaci ke spokojenosti všech podle mého názoru nejde.
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Sama jsem nějaký čas bydlela v rušnější lokalitě a dovedu si tak přesně
představit, co lidé prožívají. Je to nepříjemné a je mi jasné, že na každý sebemenší výkřik, skřek a hlahol jsou již lidé úplně alergičtí. Možná, že už ani nedokážou vnímat, jestli se situace zlepšila, protože čekají na každý hluk a ihned
volají na služebnu. Já je ale chápu, jak jinak se mají bránit?
Jenže strážníci dělají maximum. Maximum, co mohou. Hlídat, kontrolovat,
objíždět, napomínat, usměrňovat. Nemohou ale pokutovat někoho za to, že
se hlasitě zdraví, že sem tam zakřičí a dívky zaječí. Pokud dřív docházelo
například k močení na veřejném prostranství, porážení popelnic nebo popíjení
alkoholu na veřejnosti, jsem si jistá, že k tomu nyní nedochází, a pokud ano,
strážníci prostor kontrolují tak dobře, že by tito hříšníci dostali zcela jistě
pokutu. Stejně jako mladík o víkendu, kdy jsem byla se strážníky v ulicích.
Zkrátka trest za porušení pravidel, tedy za prohřešek, který lze prokázat. A co
by vyřešila vyhláška upravující provozní dobu podniků? Vždyť hlasitě se bavící
lidé nejsou jen hosté Jazzu nebo Snacku, ale třeba i hosté akcí pořádaných
v MKS, ať už to jsou bály, maturitní plesy, divadelní představení nebo koncerty. I tito lidé odchází uličkami centra Domažlic a často se hlasitě baví. Posílené
hlídky městské policie zcela jistě mají smysl, ale dle mého názoru také nikdy
nezajistí úplné ticho, jako je třeba na okraji města nebo na vesnici… (bub)

Placení místního poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme všechny obyvatele města Domažlice - poplatníky místního
poplatku za komunální odpad, že v měsíci březnu byla provedena distribuce
poštovních poukázek k úhradě místního poplatku za komunální odpad na
rok 2015. Poplatek je splatný do 30. 4. 2015. Bližší informace lze získat
v Obecně závazné vyhlášce města Domažlice č. 6/2012, v platném znění,
a to na internetových stránkách města Domažlice v sekci samospráva - vyhlášky a nařízení města. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladnách MěÚ
Domažlice (náměstí Míru 1 a U Nemocnice 579), poštovní poukázkou nebo
bezhotovostně na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu
přiděleného správcem poplatku.
Odbor finanční MěÚ Domažlice
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PĚKNÉ POČASÍ NA OBJEDNÁVKU
Objednejte střechu ještě tento měsíc a můžete
si vybrat termín realizace v letních měsících.

Nyní sleva na asfaltové vlnité desky Onduline 10 %
a plastové vlnité desky za cenu 240,– Kč/m2 s DPH
Akce platí do 30. 4. 2015
ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü

tesařské, pokrývačské a klempířské práce
dodávka a montáž hromosvodů
zateplení fasád 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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