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V letošním roce se oslavy osvobození
Domažlic americkou armádou a konce II. světové války uskuteční v úterý
5. května. Podrobný program oslav konaných na náměstí před radnicí najdete
na 10. straně tohoto listu. Kromě něj se
uskuteční i pietní akty na obvyklých
místech. Zástupci města a dalších organizací položí květiny u hrobu V Dáli na
hlavním hřbitově v 10 hodin, následně
v 10.30 hodin na židovském hřbitově.
V 11 hodin pak budou vzpomenuty oběti
u pomníku obětí nacismu na Chodském
náměstí. Ve 13 hodin v průběhu hlavních
oslav před radnicí pak představitelé města a hosté položí věnce k pamětní desce
věnované osvoboditelům. Naposledy se
pietní akt koná v 17 hodin před pomníkem v Havlovicích.
(toš)

Co se chystá

Druhý Jarní modní koktejl se uskutečnil v domažlickém MKS. Přítomným se představila i známá modelka Hanka Mašlíková. Plný sál viděl i představení dvanácti
finalistek soutěže Dívka Šumavy.
Stanislav Antoš

Jaká je situace v Alejích

Jak jsme čtenáře průběžně informovali, město Domažlice chtělo provést kompletní obnovu Alejí na domažlickém náměstí. Na zásah ČIŽP bylo provedeno jen prořezání korun
jírovců. Jak situace dnes vypadá?
„Prozatím jsou Aleje na domažlickém náměstí bezpečné, ale nejsou ošetřené. Provedený řez totiž nebyl ošetřující, ale zabezpečující,“ říká starosta Miroslav Mach. Město
totiž chtělo Aleje obnovit, ale Česká inspekce životního prostředí, inspektorát v Plzni,
pozastavila další řešení. Prořezání jírovců přišlo městskou pokladu na 40 tisíc korun.
„Protože ale stromy po zásahu nemají odstraněny vyhnilé části kmenů, bude stejně muset
následovat další ošetření a nebo v případě, že naše odvolání podané na ministerstvu životního prostředí bude úspěšné, dojde k obnově celé Aleje,“ říká starosta. Toto řešení ostatně
jednohlasně odsouhlasilo zastupitelstvo města. „Jelikož není vhodná doba pro výsadbu,
nejbližší termín obnovy Aleje, do kterého musíme počkat, je na podzim. Proto nebudeme
opravovat nezadlážděné prostranství při silnici po poražených stromech, neboť by to byly
zbytečně vynaložené prostředky,“ uzavírá M. Mach.
Kromě úpravy těchto stromů proběhla nedávno celková revitalizace aleje na Vavřinec.
„Stromy byly důkladně ošetřeny odbornou firmou, aby zdejší cesta byla bezpečná,“ říká
M. Mach a doplňuje, že i v tomto případě se podařilo městu získat dotaci.
(toš)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 18. 5. 2009
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 20. 5. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

Pátého května bude v Plzni představen
projekt modernizace železniční trati Domažlice – Furth im Wald, která se změní
v dvojkolejný elektrifikovaný koridor.
„Příprava akce dostala zelenou od správy železničních dopravních cest, takže
bychom se mohli dočkat vlakového spojení do Prahy za hodinu a pět minut a do
Mnichova do hodiny a půl,“ říká starosta
ing. Miroslav Mach. O podrobnostech
z jednání budeme čtenáře informovat.

Návštěva pivovaru

Radnice připravuje den otevřených dveří v pivovaru. Ten se uskuteční 21. června
v neděli odpoledne zároveň s křtem nového CD skupiny Chodská vlna.

DNES V LISTÌ:
Pro zájemce o bydlení v rodinných
domcích máme podrobnosti na str. 6. a 7.
Jak zhodnotili svoji sezonu loutkoherci
a jakou zajímavost připravila ZUŠ Domažlice najdete na str. 12.
Zmiňujeme i celostátní setkání členů
Kruhu přátel hudby. Více na str. 19

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
VELVET COFFEE
originální mražená káva

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení místa jednatele společnosti
Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o
Požadavky na uchazeče:
− vysokoškolské, resp. středoškolské vzdělání, nejlépe technického
nebo ekonomického směru
− 5 let praxe ve vedoucí funkci
− řidičské oprávnění skupiny B
− znalost práce s PC
− znalost jednoho cizího jazyka výhodou (němčina, angličtina)
− organizační, řídící a komunikativní schopnosti
− samostatnost, odpovědnost a aktivita při řešení problémů
− občanská a morální bezúhonnost
− dobrý zdravotní stav
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno a příjmení uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) místo trvalého pobytu uchazeče
d) datum a podpis uchazeče

V první polovině dubna došlo z náhlých technických důvodů ze strany AVE sběrné suroviny, a.s., k uzavření jejich
sběrného dvora. Od 14. dubna je sběrný dvůr zase v provozu podle smlouvy uzavřené mezi firmou AVE sběrné suroviny,
a.s., a městem Domažlice takto: úterý 8.00 až 14.00 hodin,
středa 8.00 až 16.00 hodin a sobota 9.00 až 11.00 hodin.
V případě rozšíření provozní doby vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení. Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

Očkování psů proti vzteklině

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
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.

v

Rada města Domažlice jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení
města Domažlice s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291 vyhlašuje

O ČEM SE JEDNALO NA RADNICI
Rada města na své 80. schůzi dne 16. 3. souhlasila s pokácením čtyř borovic před domem čp. 215 na Palackého sídlišti
p. p. č. 2586/1 v katastrálním území Domažlice. Souhlasila
s prodejem ryb na náměstí Míru před budovou MěÚ v Domažlicích ve dnech: 18. a 25. března, 1., 8., 15., 22. a 29. dubna, 14.
a 21. října, 4., 18. a 25. listopadu, 2., 9., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,
22., 23. a 30. prosince r. 2009. Radní vzali na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice za r. 2008
v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22. 5. 2001. Schválili nenavýšení
nájemného za užívání nemovitostí na rok 2009 ve vlastnictví
města Domažlice o inflační nárůst za rok 2008. Toto usnesení se
vztahuje i na podnajímatele městských nemovitostí.
Rada schválila Plán kontrolní činnosti města Domažlice na
rok 2009. Schválila konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 28. 11. 2009 od 16.00 hodin a konání Vánočních trhů
v termínu 19. 12. 2009 – 23. 12. 2009. Uložila OKS – ÚŠK zrealizovat ve spolupráci s o.p.s. Dětství bez úrazů akci „Úraz není
náhoda“. Schválila uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru
a ul. Fastrova za účelem konání akce „Oslavy osvobození“ dne
5. 5. 2009 od 6.00 hodin do 20.00 hodin. Radní uložili DTS, příspěvková organizace: osadit dopravní značení do ulice Palackého (jednosměrná ulice ve směru k benzínové pumpě), udržovat
travnaté plochy v ZUŠ, MKS (letní kino), všechny MŠ a jeslích.
Souhlasili se záměrem Základní školy Domažlice, Komenského
17, na navýšení kapacity školní družiny ze stávajících 120 žáků
na 150 žáků od 1. 9. 2009.
Zastupitelstvo města na svém 30. zasedání dne 18. 3. schválilo prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté městem
Domažlice TJ Jiskra Domažlice ve výši 1.500.000,– Kč do 30.
6. 2009. Vzalo na vědomí anonymní dopis občanů bydlících
v ul. 28. října, kteří nechtějí odstranit starou kasárenskou zeď
mezi sídlištěm a místní komunikací. Schválilo rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2009–2011 a plán investic
a čerpání investiční rezervy na rok 2009.

Domažlický zpravodaj - str. 3

Podle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. je povinností každého chovatele zajistit jednou ročně očkování psa proti vzteklině. Krajská veterinární správa pro Plzeňský
kraj – inspektorát Domažlice organizuje za tímto účelem akci hromadného očkování psů
proti vzteklině.
Očkování se koná 22. 5. 2009 od 8.00–18.00 hodin a 23. 5. 2009 od 8.00–10.00 hodin
v domažlickém inspektorátu, Haltravská 437, Domažlice.
(FO MěÚ Domažlice)

Sekání trávy PAVEL MIKULENKA

Domažlické technické služby zahájily
po polovině dubna první sekání trávy ve
městě. To mají rozděleno na 28 úseků.
V příštím čísle seznámíme čtenáře s jednotlivými oblastmi a postupem sekání.
V době uzávěrky našeho listu pracovníci
DTS sekali v okolí silničního průtahu
města, to znamená při silnici od nové nemocnice po výpadovku na Klatovy a zahájily sekání na sídlišti Kozinovo pole. (toš)

nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech
a praxi
b) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
c) výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání
d) koncepce rozvoje a řízení společnosti Správa sportovních zařízení města zpracovaná
v písemné podobě
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2009
Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte nejpozději do 15. 5. 2009 v obálkách označených „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JEDNATEL – NEOTVÍRAT“
na adresu:
Město Domažlice,
odbor finanční,
náměstí Míru 1,
344 20 Domažlice
Podrobnější informace podá místostarosta p. Kubů, p. Wolf.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice

Konec soutěže „O největší alobalovou kouli“ se blíží
Město Domažlice zaštítilo již XVI. ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“. V letošním roce budou moci pilní sběrači z Domažlicka v týdnu od 11. do 15. května svůj sebraný čistý obalový hliník odevzdávat na Městském úřadě Domažlice, pracoviště U Nemocnice, č.p. 579. Zůstává kategorie jednotlivců a kolektivů. Soutěžící mohou z alobalu
vytvářet nejrůznější výtvory, fantazii se meze nekladou, ale není to podmínkou. Je možné
se do soutěže zapojit shromažďováním alobalu jako takového. Vše musí být při předání
označeno u jednotlivců těmito údaji: jméno, příjmení, 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, e-mail:
sladky@mesto-domazlice.cz.
Vyhodnocení proběhne do konce školního roku v obřadní síni radnice města Domažlice. 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 Domažlice www.domazlice.info.
MÚ Domažlice, odbor ŽP
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 712,– Kč
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

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

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

www.turbus.cz

Vítání ptačího zpěvu

Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor životního
prostředí, vás zvou na 18. ročník „Vítání
ptačího zpěvu“. Sraz účastníků je dne
3. 5. 2009 v 5.30 hodin v městském 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. Účastníci
obdrží i propagační materiály s tématikou
ochrany ptactva a dozví se několik zajímavostí o skorci vodním, který je v letošním
roce vyhlášen 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, jeho životními projevy, zvláště
zpěvem.
Těšíme se na vaši účast.
ČSO a MÚ Domažlice,
odbor životního prostředí

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek
za velmi výhodné ceny
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
4. května. 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.
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

květen 2009

l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861
l Překlady v jazyce anglickém
a německém - Eva Jiřincová,
Prapořiště 148, tel. 379 732 436,
736 170 474,
e.jirincova@centrum.cz
l SNADNÁ PŮJČKA
( 736 138 888

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to
s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného
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

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

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

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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Přednáška 28. května 2009:

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

Karel Beneš – Madeira a mrtvé dřevo
Další z řad zajímavých výstav známého
cestovatele a sběratele nerostů tentokrát
představí fotografie z jeho návštěvy sympatického malého ostrova Madeiry (na
šířku měří pouhých 22 kilometrů, na délku
57 km) – „ostrova květin“, „perly Atlantiku“, „zeleného ráje“, jak se lze dočíst
v nejrůznějších prospektech. Výstava barevných fotografií bude doplněna o sbírku
tzv. mrtvého dřeva – kusů a kousků dřev
z nejrůznějších stromů splavených řekami
do oceánu a jeho abrazivní činností vytvarovaných do nejrůznějších bizarních tvarů
a vyplavených zpět na pobřeží. Výstava
ve vestibulu knihovny potrvá od 1. do 31.
května 2009 a přístupná bude v provozní
době knihovny.
Školení pro veřejnost v internetové
studovně v květnu
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 12. května 2009 školení
Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Bleší trh v Domažlicích
16. 5. 2009
Venkovní sportovní areál ZŠ Msgre
B. Staška (naproti býv. Svazarmu)
Prodej 8–12 hodin
Přijďte výhodně prodat a levně nakoupit
Tel. 607 127 400

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na
www.domazlice.info

Josef Nejdl: Švýcarsko – na pomezí dvou světů. Již pátá přednáška ředitele Muzea
Chodska nás po severní Itálii zavede o kousek výš – do jižního Švýcarka, konkrétně do
kantonu Ticino. Do oblasti, kde oficiálním jazykem je italština a kde najdeme i městečko
Campione, které je italským územím obklopeným Švýcarskem. Přednáška Josefa Nejdla
doplněná opět promítáním fotografií se zaměří na zajímavosti kolem průsmyku Sv. Gotharda, na oblast kolem jezer Maggiore a Lugano. Na tu část Švýcarska, která byla vždy
velkým magnetem pro návštěvníky díky svému umístění blízko Středozemního moře,
a která je turistickým centrem oblasti již více než 100 let.
V severním cípu jezera Maggiore navštívíme Locarno, město s tím nejstálejším počasím v rámci celého Švýcarska - město, kde kamélie, mimózy a magnólie začínají kvést už
v únoru. Podíváme se na Lugano, největší město rekreační oblasti Ticina, které je nejen
švýcarským třetím nejdůležitějším finančním centrem s mnoha funkcemi v oblasti konferencí, bankovnictví a obchodu, ale i městem květin, parků, vil a sakrálních staveb. Stejně
jako v Locarnu se i zde velmi intezivně v architektuře projevuje vliv Itálie a potvrzuje
to i vzhled všech náměstí, kostela Santa Maria degli Angioli (renesance), katedrály San
Lorenzo (renesance) i jezerních promenád.
Když se řekne Švýcarsko, co si představíte? Ostré vrcholky Alp, kamzíky skákající po
skalách, bezchybné hodinkové stroje nebo neutralitu za všech okolností? Ale co takhle
švýcarská kuchyně a její speciality? Přijde řeč na typickou ticinskou dršťkovou polévku
buseccu? Nebo na rizoto s cibulí, houbami a sýrem či kukuřičnou kaši se smetanou?
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou všechny zájemce ve čtvrtek 28. května v 17. 00 hodin do Galerie
bratří Špillarů.

Noc s Andersenem
V Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice se 27. března, o celý týden dříve než
v dalších 776 knihovnách střední Evropy, uskutečnila již 8. Noc s Andersenem. Patnáct
devíti až dvanáctiletých čtenářů knihovny prožilo večer plný zábavy, her i nečekaných
překvapení. Děti již tradičně přivítala v dobovém kostýmu spisovatelka Božena Němcová, jejíž jméno knihovna již téměř 40 let nosí.
Po zahájení byly děti přijaty v obřadní síni radnice prvním místostarostou města
Pavlem Wolfem. Nejprve zajímavě povídal o své práci pan místostarosta, pak se situace
obrátila. Dva „investigativní reportéři“ deníku Noc předstoupili vybaveni jak náležitým
novinářským oblečením, novinářským průkazem, tak i dalšími rekvizitami a vyzpovídali
místostarostu tak důkladně, že i přítomní dospěláci přemýšleli, kde k těm otázkám přišli.
A je třeba podotknout, že si otázky připravili sami doma. Setkání pokračovalo besedou
nad chodskými koláči, povídalo se o vítání občánků, o tom, kdy bude další svatba, ale
stranou pozornosti nezůstal třeba ani historický kalamář a pera. Jako poděkování pak
obřadní síní zazněla chodká písnička v podání jednoho z členů dětské výpravy.
Poté se děti přemístily do loutkového divadla, které začalo v Domažlicích po několikaleté přestavbě opět hrát. Josef Kuneš předvedl nejen nejstarší loutku Kašpárka, ale
i další loutky – marionetty, které současné divadlo podědilo po divadelním spolku Havlíček. Největším zážitkem však byla možnost nahlédnout do zákulisí, podívat se zblízka
na rekvizity, dozvědět se, proč je jedna židlička omotaná provázky, jak se dělá bouřka
a podobně.
Protože se již setmělo, na zpáteční cestu do knihovny si děti posvítily lampiony. Prošly
se po náměstí, zastavily u pamětních desek. Zážitkem pro ně byl policejní doprovod v čele průvodu jelo auto Městské policie s rozsvíceným majáčkem a vzadu je doprovázel
policista se signální svítilnou.
No, a v knihovně? Děti vyráběly ilustrace k pohádkám, které si napřed musely přečíst,
přičemž hlavu postavy tvořil jejich vlastní fotografický portrét, odpovídaly na kvízové
otázky, poslouchaly pohádku, zatancovaly si i vyhrály u počítačů.
Osmá Noc s Andersenem je za námi. Dětem se líbila, podle prvních ohlasů rodičů byly
náramně spokojené. Je třeba poděkovat všem, kteří k ní přispěli. Za ochotu a pečlivou
přípravu Pavlu Wolfovi, Josefu Kunešovi, Městské policii a jejich strážníkům – a hlavně
všem z domažlické knihovny v čele s L. Kolíkovou, kteří se na úspěšné Noci s Andersenem podíleli. Z fotografií vystavených na webu knihovny je patrné, že se bavili všichni
– děti i dospělí - http://mekbn.rajce.idnes.cz/.
Mgr. Hana Mlnáříková
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VÍTEJTE NA BÁBÌ

Radnice Domažlice spolu s architektonickým atelierem SAH (ing. arch.
L. Schejbal) a projektovou kanceláří AW
projekt (ing. Zbyněk Wolf) připravila návrh nové obytné skupiny Na Bábě. Tato
nová obytná čtvrť vznikne za bývalým
areálem kasáren, na západním okraji Domažlic. Tato lokalita nese místní název Na

Bábě – odtud tedy název čtvrti. Umístění
v této lokalitě zaručuje přímý přístup do
přírodního prostředí kolem Jezera s výhledy na Baldov a Čerchov. Pásem zeleně
bude nová čtvrť oddělena od severně položené průmyslové zóny.
Komunikační kostru obytné skupiny
tvoří připojovací (páteřní) komunikace
v jižní části území a obytné ulice, které
nejsou průjezdné a slouží pouze obsluze
rodinných domků. Zástavba je seskupena kolem tří obytných ulic. Obytné ulice
budou se středním pásem parkovacích
stání oddělených stromy. Veřejné osvětlení bude umístěno ve středním pásu tak
aby nedocházelo k nevhodným případům
umístění před obytnými místnostmi. Stromy omezí přímé pohledy z domu do domu.
Vlivem zónování obytné ulice bude její
šířka, a tím i vzdálenost mezi jednotlivými domy (24 m), dostatečná pro oslunění
a osvětlení fasád orientovaných do těchto
ulic. Vstupní průčelí budou bez oplocení,
s parkovacím místem před vjezdem do
garáže a odděleným přístupem do zádveří
rodinného domu.
Obytná skupina bude tvořena převážně
zástavbou řadovými rodinnými domy, v severních částech obytných ulic záměnnými
s možností výstavby dvojdomů. V jižní
části je navržena řada izolovaných rodinných domů. Schéma zástavby a použité
druhy se mohou do jisté míry měnit v souvislosti se zájmem o zástavbu jednotlivých
druhů domků.
Řadové rodinné domy jsou navrženy v základním dispozičním řešení
ve dvou šířkových variantách průčelí,
4,8 a 7,2 m.

Dispoziční uspořádání domu „4.8“
umožňuje v základní variantě umístění
bytu 3+1 s garáží o celkové užitné ploše 99
m² + garáž 17 m², v základní verzi.
Dispoziční uspořádání domu „7.2“
umožňuje v základní variantě umístění
bytu 5+1 s garáží o celkové užitné ploše
137,5 + garáž 19 m².
Skupiny
zástavby
v jednotlivých obytných
ulicích jsou navrženy ve
dvou řadách po každé
straně ulice. Koncové
řadové domky představují
možnost umístění domku
s volnou fasádou do prostoru mezi řadami. Toto
řešení je totožné s řešením
dvoudomku. Navíc nabízí
přímý kontakt mezi domky přes zahradu. Řešení je
tedy vhodné pro vytvoření
společného kontaktního prostoru mezi
dvěmi koncovými domky, podobně jako
u dvoudomku.
Samozřejmě řešení řadového domku je
poměrně jednoznačně dané, které vychází
z dodržení půdorysného
a provozního schema
vymezeného
nutnou
hloubkou pro umístění
dostatečně
velkých
místností u fasády, schodiště ve středu a koupelen a WC. Významným
prvkem pro řešení je
nutnost umístění garáže
o hloubce 6m a šířce
minimálně 3m v přízemí domu. Tyto rozměry
místností spolu (ložnice
14–16 m². obývací pokoj
kolem 30 m²...) s případnými balkony nebo
lodžiemi a započtením nutných konstrukčních rozměrů (šířka obvodového zdiva,
nosné stěny schodiště) určují hloubku jednotlivých řadových domů kolem 15 metrů.
Závěrem něco o možnostech způsobu
výstavby.
Varianta A – zaregistruji se podle toho,
kde mám zájem o domek, anebo projevím
zájem o výstavbu bez konkrétního určení
místa, kde chci bydlet. Dostanu se do skupiny, řady domů. Když je řada naplněna,
postupuji se skupinou sousedů společně
s garantem výstavby Městem. Město vypíše výběrové řízení na dodavatele – řady
domů, popřípadě zástavby v celé obytné
ulici. Výběrové řízení proběhne za účasti
zástupců bydlících v řadě. Dodavatel je
vybrán na základě cenové nabídky a začne

stavět. Já jako přímý účastník mám možnost vznést připomínky již v rámci stavebního povolení, když budu mít rozmyšleno
a projevím zájem před jeho zpracováním.
Dodavatel postaví domky do fáze hrubé
stavby s okny. Potom dochází k převodu na
mne jako majitele a já mohu vnitřní úpravy
dohadovat přímo z dodavatelem a projektantem. V souvislosti s tímto modelem
bude přizpůsoben finanční plán výstavby
a splátkový kalendář. Popřípadě se dohodnu se sousedy a dostavím za účasti Města
Rd komplet a stavba na mne přechází ve
chvíli úplného dokončení – k nastěhování.
I tato kompletní varianta samozřejmě předpokládá moji přímou účast jako koncového
uživatele.
Varianta B – jsem ve skupině, která
obsadí jednu celou řadu. Skupina si sama
vybere dodavatele – popřípadě se na něm
dohodne a postupuje společně. Musí
ovšem garantovat výstavbu do určitého
stanoveného termínu.
Něco k cenám – ty byly stanoveny jako
orientační, a tím pádem předběžné. Byly
stanoveny na základě ceníků URS, který
vydává jednotkové ceny vyplývající z prů-

zkumu cen výstavby jednotlivých druhů
staveb. Tyto ceny jsou průběžně statisticky
sledovány a ověřovány vzhledem k cenám
jednotlivých druhů staveb po celé republice. Je proto velmi pravděpodobná korekce
těchto cen v průběhu projektování a upřesňování detailů. Uspořit se samozřejmě dá
způsobem výstavby a vlastním zapojením
do procesu. Dá se předpokládat, že náklady na hrubou stavbu jsou 50 % nákladů
na kompletní stavbu. Výběr dodavatele je
rovněž velmi důležitý.
A opravdu na konec je třeba říci, že
od doby výstavby sídliště Šumava vzniká
v Domažlicích komplexně řešená a ucelená nová čtvrť s cílem vytvořit kvalitní
a zajímavé nové bydlení.
Ing. arch. Ladislav Schejbal,
starosta města ing. Miroslav Mach
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PROČ ŘADOVÉ DOMY?
Nabídka zástavby řadovými rodinnými domy byla zvolena zejména pro své
výhody kombinující úspornou ekonomii
skupinového bydlení s dobrými standardy
a nároky na rodinné bydlení v městské
nebo příměstské zástavbě. Řadové domky seskupené podél
obytné ulice v délce 80–100
metrů jsou soukromou skladebnou jednotkou nové obytné
čtvrti. Zároveň představují hospodárné využití území s jasným
oddělením veřejných (obytná
ulice) a soukromých prostorů
(zahrady). Zahrady představují
klidové a soukromé zázemí pro
jednotlivé domky. Zahrady jsou
orientovány k sobě, to znamená, že vytváří zelené soukromé
plochy mezi řadami domků.
Toto řešení umožňuje propojení
„zelených“ ploch soukromých
s veřejnými a rekreačními.
Odstupňování nebo chceme–li
posloupnost veřejného prostoru je patrná z celého návrhu
nové čtvrti. Přijíždím po hlavní
– řídící komunikaci s možností
průjezdu uvažovaným komerčním centrem a propojením této
komunikační osy do současného dopravního systému města.
Vjíždím do „své“ obytné ulice,
která je určena pouze pro obyvatele, kteří tady mají domky. Vcházím do
domu, jsem doma, procházím na zahradu
odpočívám ve svém kousku přírody. Obytnou ulicí nebo hospodářskou uličkou mám
možnost nástupu do zeleně a pěší cestou
projít do rekreačních oblastí kolem Jezera
a dále do přírody.
Řadový dům má i své jakési historické
opodstatnění. Ve městě jako Domažlice se
stačí projít po náměstí a přilehlých ulicích
a zjistíme že půdorysná stopa domu cca
7,5 x 15 m, odpovídá půdorysu zdejších
domů umístěných na úzkých a hlubokých
parcelách původního románsko – gotického založení. V obou případech, jak u toho
historického tak u toho dnešního, hrála

a hraje velmi podstatnou roli cena pozemku a jeho následné využití.
Velmi podstatnou věcí při rozhodování
o výstavbě a užívání řadového domu je
nejen ekonomie výstavby – dvě nosné

- střední parcely pro standardní rodinné
domy o rozponu 7,2 m (cca 260 m2)
- větší koncové parcely kolem 450 m2
– 540 m2
- parcely pro izolované rodinné domy 650 m2

stěny, výstavba v řadách – atp, ale zejména
jeho ekonomický provoz – minimalizovaná
plocha ochlazovaných fasád, úsporná dispozice, jsou výhody při vytápění a nízké
spotřebě energií.

- ceny parcel se pohybují od 950 Kč/m2 do
1400 m2,
- v ceně jsou přípojky na hranici parcel
- kanalizace
- vodovod
- plyn
- elektro přípojka
- vybavení obytných ulic(odstavné stání,
veřejné osvětlení, zeleň …)
Zbývá jen postavit dům
Termíny a postup: V současné době probíhá rezervace a blokace parcel.
Výstavba komunikací a sítí začne na
podzim roku 2009. Tak aby výstavba prvních domků započala na jaře 2010.
(ls)
Více na www.domazlice.info

V návrhu nové čtvrti je kladen důraz:
- na propojení se zelení
- klid, soukromých prostor
- zamezení průjezdu obytných ulic
- vzhled ulic
Struktura, velikosti a ceny parcel
V lokalitě Na Bábě jsou zastoupeny
parcely všech velikostí pro různé druhy
zástavby.
- malé parcely o průměrné velikosti 185
m2 pro malé řadové domky
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Spolu u kulatého stolu se jmenovalo setkání v prostorách Rodinného mateřského centra Kráčmerka, které sídlí v domažlickém plaveckém bazénu. Přítomny byly dále zástupkyně MC Benjaminek. O významu těchto organizací z pohledu rodin, které jejich služby využívají i možnostech financování jejich činnosti, se zástupkyněmi občanských sdružení besedoval místostarosta
Pavel Wolf.
Foto archiv

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

U Nemocnice 358 (za poliklinikou)
nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

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)

Restaurace Kryštof Kolumbus

OD 1. KVĚTNA NOVĚ
JAKO PIZZERIE

bezbariérový přístup

LETNÍ TERASA
OTEVÍRACÍ DOBA
PO–ČT 11–22
PÁ–SO 11–24
NE
11–22
Telefon rezervace:

777 281 636, 379 433 150

Přijďte ochutnat pizzu,
těstoviny, saláty,
ale i českou klasiku.

V pátek 1. května
od 20.00 hod.
TRADIČNÍ DISKOTÉKA
Pavla Mlezivy
Na Vaši návštěvu se budou těšit
Václav Pelnář a Věrka Šerlovská
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 5. Oslava Sv. Floriana, 4. 5. ZUŠ
– Jarní koncert, 5. 5. Prodej, 7. 5. Okresní seminář STP, 11. 5. Divadlo v rámci
předplatného – Marius a Fanny, 12.
5. Prodej, 13. 5. Prodej, 14. 5. Prodej,
15. 5. IV. abonentní koncert – Ludmila
Peterková/ Bennewitz quartet (16. setkání zástupců kruhů přátel hudby), 18.
5. Prodej, 19. 5. Prodej, 20. 5. Zasedání
zastupitelstva města, 21. 8. Školení
k volbám, 22. 5. Divoký Bill (p. Černý
– Pegas), 26. 5. Prodej, 27. 5. Prodej, 28.
5. Prodej, 29. 5. Divadlo mimo předplatné – Dívčí válka (Ochotnický spolek při
SDH Černíkov), 31. 5. Plzeňská filharmonie – koncert.

v
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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 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ
OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz
Pátek–sobota

Americký horor s titulky

1.–2.

NENAROZENÍ

Neděle

Kino Čakan pro děti v českém znění

3.

MONSTRA VS. VETŘELCI

zač. ve 14:00

r Vstupné 65,– Kč 94 min.

Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží vrátit do života. Jejich vstupní bránou mohou být
citliví jedinci, které postupně zlomí a zcela ovládnou. Těmto démonům se říká dybukové. Jejich oběti mají jen dvě možnosti
- dobrovolnou smrt, nebo svěření se do péče profesionálního exorcisty.

l Vstupné 60,– Kč 87 min.

Jenom monstrakce zachrání svět hladce. Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještěže máme
obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. I když ti, které si vybrali animátoři ze studia DreamWorks, jsou
opravdu výjimeční. Zcela mimořádná je i celá jejich novinka Monstra vs. Vetřelci. Nejenže v ní opustili důvěrně známý
a bezpečný svět zvířat a zeleně roztomilých pohádkových postav, ale navíc jako první při natáčení použili revoluční technologii, kterou na vlastní kůži zažijí i diváci.
Debut Víta Pancíře je zcela osobitou adaptací stejnojmenného románu Jáchyma Topola. Kniha, napsaná velmi netradičním
stylem, získala mimořádný ohlas nejen u nás, ale i v desítkách zemí po celém světě. Hlavní hrdina filmu žije v nejasné
době, kdy se mění snad všechna zaběhnutá pravidla a víra v budoucnost nic neznamená. S cejchem totalitní minulosti
a normalizačního marasmu hledá smysl života a hlavně lásku. Chvíli se zdá, že ji našel a jeho roztříštěný svět se pomalu
sjednocuje.

České drama
Neděle
3.

SESTRA
l Vstupné 70,– Kč 65 min.

Středa–čtvrtek
6.–7.

Americká komedie s titulky

18letý Ian má konečně šanci přijít o své panictví, když se holka, se kterou se seznámí přes net, nabídne, že se s ním vyspí,
když za ní přijede do Knoxville. Společně s kamarády Lancem a Felicií, pro kterou má Ian slabost, ale které se líbí Lance, se
vydává na cestu skrz státy v bráchově milovaném Pontiacu GTO 1969, samozřejmě bez řidičáku.

SEX DRIVE
m Vstupné 70,– Kč 109 min.

Historické drama Francie, Velká Británie, Itálie s titulky
Pátek–sobota
8.–9.

VÉVODKYNĚ
r Vstupné 75,– Kč 110 min.

Neděle

Kino Čakan pro děti v českém znění

10.

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI

zač. ve 14:00

r Vstupné 60,– Kč 96 min.

Malý hrdina s velkým srdcem. „Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro oči i pro duši“. Když takhle mluví o adaptaci jedné z nejoblíbenějších dětských knížek současnosti sama autorka předlohy, hodně to znamená. Kate DiCamillo, která
svým dobrodružným příběhem o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky, způsobila celosvětový literární poprask,
pevně věří, že stejný zájem vyvolá i filmové zpracování.

Životopisné historické drama s titulky
Neděle
10.

REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA
l Vstupné 70,– Kč 139 min.

Středa
13.

Německé drama s titulky

BAADER MEINHOF KOMPLEX
l Vstupné 70,– Kč 108 min.

Čtvrtek
14.

České drama s titulky

Příběh filmu začíná v roce 1642, kdy je Rembrandt van Rijn (Martin Freeman) již jedním z předních evropských malířů.
Doba je zlá. Všude okolo zuří válka, ale jemu se daří více než dobře. Jeho žena Saskie a jeho agent ho ovšem přesvědčí, aby
portrétoval skupinu amsterodamských měšťanů, kteří vytvořili jakousi polovojenskou milici jako místo pro své setkávání.
Rembrandtovi se to příliš nezamlouvá, ale….
Červen 1967. Významná levicová novinářka Ulrike Meinhofová (Martina Gedeck) je šokována zprávami o krvavé demonstraci v Berlíně, během které policista zastřelil nevinného studenta. Když si Meinhofová uvědomí, že její manželství je u konce,
vezme své dvě děti a odstěhuje se s nimi do Berlína. Zde se začne aktivně angažovat v protivládním, protikapitalistickém
studentském hnutí. Stále více si uvědomuje, že pouhým informováním o probíhajících nepravostech nedocílí žádné změny.
Film „El paso“ diváka zavede do kotle vášní, emocí a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných „Smradech“ už
podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, přestože o něm vlastně vůbec nic nevíme…
„El paso“ je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Filmová rodina Horváthových má dětí sedm.
Příběh začíná okamžikem nečekané, tragické smrti otce.

EL PASO
r Vstupné 75,– Kč 98 min.

Pátek–sobota

Snímek Vévodkyně nás přenese do 18. století a přiblíží nám příběh šlechtičny Georgiany (Keira Knightley), praprapratetičky
princezny Diany. Paralela mezi jejich životy je více než zřejmá. Podobně jako princezna Diana, tak i Georgiana, vévodkyně
z Devonshiru, byla oslňující, charismatická a veřejností milována. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo...

Britsko americké drama s titulky

15.–16.

MILIONÁŘ Z CHATRČE - SLUMDOG

Neděle

Kino Čakan pro nejmenší

17.

ČARODĚJNÉ POHÁDKY I

zač. ve 14:00

r Vstupné 35,– Kč 63 min.

Neděle

Film získal hlavní cenu na 61. ročníku
mezinárodního filmového festivalu v Cannes

17.

MEZI ZDMI

m Vstupné 75,– Kč 104 min.

Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik (Dev Patel), sedí v televizním studiu naproti moderátorovi indické verze soutěže Chcete
být milionářem a čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedávnou chvílí byl
chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který se narodil do světa bez budoucnosti, do světa nám nepředstavitelné bídy.
Co to bouchlo, Čarodějné pohádky - Pepin, Dorotka a plamínek, Čarodějné pohádky - Matěj, Krtek zahradníkem, Čarodějné
pohádky - Kokeš, O Kananafáskovi - Jak to začalo.

m Vstupné 70,– Kč 128 min.

François a jeho kolegové na střední škole v problematické pařížské čtvrti se připravují na nový školní rok. Film Laurenta
Canteta nabízí nepřikrášlený pohled na motivace učitelů, kteří se pokoušejí za mizerné peníze předat studentům městských
periferií vzdělání. Učitelé i žáci se tu potýkají s morálními dilematy a vzájemným neporozuměním. Různé kultury a životní
postoje, které se v rámci školní výuky dostávají do konfliktu, reflektují situaci roztříštěné francouzské společnosti.

Od 18. do 31. 5. Filmové prázdniny

V PONDĚLÍ 1. 6. ZAHÁJÍME PROMÍTÁNÍ V LETNÍM KINĚ
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. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie.

Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC ČERVEN 2009: Rychlí a zběsilí, JCVD, Normal, Gran Torino, Odpor, Válka nevěst, Andělé a démoni, Pátek 13, Báječný
svět, Hotel pro psy, X-Men Origins: Wolverine, Happy Go Lucky.
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sobota 16. května 2009 od 15.00 hodin – refektář augustiniánského kláštera (budova ZUŠ Domažlice)

KONCERT UÈITELÙ

Základní umělecké školy Domažlice a uvedení skladeb soudobého autora Josefa Kuneše. Vstup zdarma.
pátek 29. května 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále

úterý 5. května 2009 na domažlickém náměstí

Město Domažlice – MKS Domažlice – ZUŠ Domažlice

OSLAVY OSVOBOZENÍ
PROGRAM:
12.15 – Dechový orchestr ZUŠ Domažlice
12.20 – Příjezd veteránů
12.30 – Dechový orchestr ZUŠ Domažlice
13.00 – Oficiální část programu
13.15 – Pěvecký sbor ZUŠ Domažlice

13.45 – Folklorní vystoupení – Študácká dudácká
a Chasnická muzika ZUŠ Domažlice
14.15 – Taneční vystoupení ZUŠ Domažlice
15.00 – K.T.O.
17.00 – Vrchovanka

pondělí 11. května 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále

Divadelní představení v rámci předplatného

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Marcel Pagnol MARIUS A FANNY
Něžný příběh první lásky a romantické touhy po dálkách.
Hrají: Filip Tomsa j. h. člen pražského Divadla na Vinohradech, Ladislav Mrkvička
j. h. člen činohry Národního divadla, Žaneta Filipková j.h., Ivana Nováčková, Ota
Jirák, Petr Bucháček, Hugo Saez j.h. a Pavel Nedvěd. Režie: Josef Kettner

Lyrická komedie odehrávající se před 80 lety v marseillském přístavu. Strhující něžný
příběh dvou mladých Francouzů o romantické touze a jejím naplnění. Hra srší francouzským smyslem pro humor i pro poezii všedního dne. Je o lidech, kteří jsou srdeční a družní
navenek, ale zdrženlivě plaší v projevu hlubšího citu – s druhými rádi sdílejí radost, ne
zármutek, jsou kultivovaní a přitom prostí, ochotně posedí u sklenky vína, ale předtím
udělají spoustu užitečné práce, o které nemluví. Do každé činnosti vkládají elán a nadšení.
A především jsou velmi hrdi na to, že jsou tím, čím jsou.
pátek 15. května 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále

16. celostátní setkání zástupců Kruhu přátel hudby
IV. abonentní koncert

LUDMILA PETERKOVÁ – klarinet
BENNEWITZ QUARTET
JIŘÍ NĚMEČEK – housle, ŠTĚPÁN JEŽEK – housle, JIŘÍ PINKAS – viola,
ŠTĚPÁN DOLEŽAL – violoncello

Ludmila Peterková je nejvýznamnější česká klarinetistka a laureátka Pražského jara 1991. Vystupovala v zemích celé Evropy, doma účinkovala na prestižních akcích. Ráda hraje hudbu současníků. Je
zakládající členkou úspěšného souboru In modo camerale a Pražské komorní filharmonie. Od svých 27 let je profesorkou klarinetu na
Pražské konzervatoři, kterou před lety sama vystudovala. Pokračovala na HAMU
a pak též v Paříži na Conservatoire National Supérieur. Kromě klarinetu se věnuje
moderování - pro Českou televizi točí pravidelný hudební měsíčník Terra musica.
Od roku 2007 pořádá v Domažlicích Mezinárodní hudební klarinetové kurzy.
Bennewitz kvartet se brzy po svém vzniku na půdě pražské HAMU v roce 1998 začlenilo mezi vynikající komorní soubory na naší hudební scéně.
Práce Bennewitzova kvarteta je ověnčena řadou ocenění nejen v České republice, ale i v zahraničí. V roce 2001 získal soubor první cenu v soutěži Nadace
Bohuslava Martinů v Praze a v roce 2004 bylo kvarteto vyhlášeno laureátem Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii.

Divadelní představení mimo předplatné

František Ringo Čech

DÍVČÍ VÁLKA

Příběh, který se odehrál v šeru dávných věků. Účinkuje: Ochotnický spolek při SDH Černíkov
„Černoch“. Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po
předložení abonentní vstupenky.
neděle 31. května 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále
Koncert mimo předplatné

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

Diriguje: Koji Kawamoto, šéfdirigent Plzeňské filharmonie. Recitace: Jiří Samek.
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 mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
Předprodej vstupenek na všechny 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

pondělí 1. června 2009 od 14.00 do 18.00 hodin – Letní kino Domažlice

MĚSTO DĚTEM – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
PROGRAM:
Zahájení dětského dne – starosta města
KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA, TRAMPOLÍNY, SKÁKADLO, BALONKY
SOUTĚŽE pořádá: DDM DOMINO Domažlice, sdružení PIONÝR, Rodinné a mateřské centrum KRÁČMERKA, basebalový club
Wolfs Domažlice, Mateřské centrum (CPR) BENJAMÍNEK, o. s. Charita Domažlice ve spolupráci s římskokatolickou farností
COUNTRY ODPOLEDNE
15.00–17.00 hodin - country pobavení pro kluky a holky - pořad agentury RENY doprovázený živou hudbou - country kapelou MHS
17.00–18.00 hodin - DISKOTÉKA Michala Karolyiho
středa 3. června 2009 od 9.00 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní pohádka pro MŠ a ZŠ

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI
neděle 7. června 2009 od 18.00 do 20.00 hodin – U Kašny na domažlickém náměstí
Hudba na náměstí

Promenádní koncert dechové hudba DOMAŽLIČANKA pod vedením Jana Mlezivy
pátek 19. června 2009 od 20.00 hodin – Zahrada pod Chodským hradem

VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
NEW RANGERS

Hity kapely Rangers z přelomu šedesátých a sedmdesátých let v původních úpravách. Vzpomínka na zakládající členy kapely Rangers
Antonína Hájka a Milana Dufka.
pátek 26. června 2009 od 16.00 – Letní kino Domažlice

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncerty regionálních rockových kapel. Host: ZBYNĚK DRDA SE SKUPINOU
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Premiéra opery ZUŠ Domažlice

Premiéru Opery o komínku zedníky laškovně nakřivo postaveném od Karla Loose
z Tuchoměřic můžete vidět v sále MKS při Jarním koncertu ZUŠ, který se koná 4. května od 17.30 hodin. Ve hře vystoupí v rolích žáci pěvecké třídy Kamila Jindřicha: Murarius – Václav Buršík, Dominus – Jaroslav Dolejš, Cementarius – Václav Dufek, Puela
– Anna Konopíková. S nimi Pěvecký sbor ZUŠ Domažlice vedený sbormistryní Jitkou
Svobodovou. Klavírní doprovod: Václav Cibulka, hudební nastudování: Václav Cibulka
a Kamil Jindřich, výtvarník: Igor Šlechta, scénář a režie: Kamil Jindřich a Josef Kuneš.
Karel Loos, autor lidových zpěvoher, se narodil kolem roku 1724. V letech 1747–1772
působil na místě ředitele kůru a varhaníka v Tuchoměřicích u Prahy. Z tohoto postavení
vyplývá jeho tvorba duchovních skladeb, které údajně jezuité v 60. letech 18. století
odvezli do Španělska a zde byly s úspěchem hrány. Dnes je Loosovo jméno nejčastěji
spojováno s jeho komickou „Operou o komínku nakřivo postaveném“, jejíž originální
název zní Oper bohemica de camino a cementariis luride aedificata seu Pugna inter patrem familiae et murarios (Česká opera o komínku hravě zedníky vystavěném aneb Boj
pantátův se zedníky). Vznikla roku 1772.
Zpracovává téma ze zednického života a je zde patrný vliv lidové melodiky. Rukopis
byl původně na refektáři bývalého kláštera dominikánů v Brně. Některé zpěvy z této
opery zlidověly a byly později zapsány sběrateli jako písně lidové – např. „Komínku,
komínku, komínku můj“.
(red)

Loutkové divadlo završilo sezonu

Dne 19. 4. 2009 byla hrou Perníková chaloupka ukončena 1. sezona Loutkového divadla Domažlice. Celkem bylo sehráno 14 představení a všechna byla vždy vyprodána.
Navíc budou ještě sehrána 2 představení pro děti z mateřských škol a pro účastníky klarinetových kurzů. Uskutečnilo se také několik exkurzí pro žáky základních škol a přišly se
podívat i děti v rámci akce Noc s Andersenem. Na přípravě a vlastním provozu loutkového divadla se podílelo celkem 17 ochotníků, viz foto. Zadní řada zleva: Jan Faschigbauer,
Jana Husníková, Zdeněk Holý, Petra Tauerová, Anna Rothová, Jana Dontová, Michael
Kuča, Jaromír Brabec. Sedící zleva: Vladimír Brabec, Michaela Flajšhanzová, Josef Kuneš, Jaroslav Jiřinec, Kamila Bendová. K souboru dále patří: Jiří Brabec, Igor Šlechta,
Kamil Jindřich, Pavel Štípek.
Loutkové divadlo zahájí další sezonu opět na podzim a diváci se mohou těšit na několik
nových her. Předprodej lístků bude i nadále zajišťovat Informační centrum MKS. O další
činnosti budeme informovat na stránkách tohoto měsíčníku a na www.idomazlice.cz.
Městské kulturní středisko Domažlice děkuje všem aktérům, loutkohercům a technikům
za obětavou práci, díky níž mohlo být opět navázáno na 12 let nedobrovolně přerušenou
tradici loutkových představení v Domažlicích. I když v provizorních prostorách, nechybí
všem zúčastněným nadšení a zapálení pro věc, což je možno cítit z každého představení.
Nezbývá nic jiného, než popřát všem do další loutkové sezony mnoho elánu a nadále spokojené publikum.
(red)
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Turistické akce
v KVĚTNU
Pátek 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi. Akce KČT za Toulavým
náprstkem. Start ve 13.30–14.30 hod od budovy Gymnázia
J. Š. Baara v Pivovarské ulici. Trasa: Svatá Anna, rozcestí pod
Vavřincem, vodárna pod Vavřincem (4 km). V cíli pamětní list
a možnost opékání donesených uzenin.
Pátek 1. 5.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD do Kdyně v 11.47
hod Trasa: Kdyně, Čepice, Ráj, Svatá Anna, Prapořiště (8 km).
Vede M. Senohrábková.
Neděle 3. 5.
Turistika na Klatovsku. Odjezd z nádraží ČD v 6.03 hod do
Bezděkova. Trasa: Bezděkov, Tupadelské skály, Svatý Blažej,
Poleň, Chudenice (15 km). Kratší trasu 8 km možno zakončit
v Poleni. Vede M. Senohrábková.
Pátek 8. 5.
Účast na pochodu Májový senior puchýř. Odjezd z nádraží
ČD v 6.03 hod do Plzně. Trasa 10 km. Vede M. Senohrábková. Pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň. Informace na tel.
777 740 250.
Sobota 9. 5.
Účast na pochodu Za Kdyni štíhlejší. Odjezd z nádraží ČD ve
12.31 hod. Start v restauraci Škarmanka do 13.30 hod. Trasy
8, 11 a 20 km. Cíl v Brnířově. Pořádá KČT Kdyně. Informace
na tel. 603 849 157.
Sobota 16. 5.
Účast na májovém turistickém pochodu Chodská bůta.
Odjezd z nádraží ČD ve 12.31 hod do Chodské Lhoty, nebo
z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod do
Hluboké. Start od budovy obecního úřadu v Chodské Lhotě
do 14 hod. Trasy 8, 15 a 20 km. Pořádá Český zahrádkářský
svaz Chodská Lhota.
Sobota 23. 5.
Autobusový zájezd na Křivoklátsko. Odjezd z autobusového
nádraží v Poděbradově ulici v 6.00 hod. Zastávky hrad Křivoklát, Rakovník (oběd), muzeum ČD v Lužné, hrad Krakovec,
hrad Angerbach. Pěšky do 5 km. Návrat asi ve 20 hod. Cena
pro členy KČT 370,– Kč, děti v KČT 320,– Kč, ostatní 400,– Kč.
Přihlášky a peníze přijímá do 16. 5. p. Marie Senohrábková
– tel. 379 724 113 nebo 723 331 714.
Sobota 23. 5.
Účast na turistickém pochodu Klatovský karafiát. Odjezd
v 6.03 hod do Klatov. Trasy 15, 25 a 40 km. Pořádá OKČT TJ
Start VD Luby. Informace na tel. 773 907 777.
Neděle 31. 5.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod do Kouta na Šumavě. Trasa: Kout,
Lom Tisová, Vrchovo, Starý Klíčov (občerstvení), Mrákov,
Nevolice, Domažlice (14 km). Vede M. Janutková.
Připravujeme
Sobota 13. 6.
Setkání turistů na Čerchově. Odjezd zvl. autobusu v 9.30
hod z autobusového nádraží v Poděbradově ulici. Nutno se
přihlásit. Přihlášky přijímá a vede M. Senohrábková, tel.
379 724 113 nebo 723 331 714. Další přístup na Čerchov
po značených turistických trasách možný z Capartic, z Pece
nebo z České Kubice. Zahájení na Čerchově ve 12 hodin.
V programu vystoupí soubor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem a Konrádyho dudácká muzika z Domažlic. Pro účastníky
pamětní list, příležitostné razítko, příležitostná turistická
známka, suvenýry, občerstvení.
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Domažlické základní školy bodovaly v nové soutěži

„Zapomeňte na Paragraf, je tady Rubikon!“ - tímto mailovým vzkazem od ředitelky
DDM Domino Mgr. Ivany Kubové, oblastní
koordinátorky obou soutěží, se organizátorům ze základních škol na Domažlicku ohlásila nová soutěž o právním vědomí mládeže.
Do Paragrafu 11/55 byli Západočeši přizváni
v r. 2007 a hned jej vzali za svůj, protože
poznali, že zábavná forma předávání informací a formování postojů je pro teenagery
velmi přitažlivá a efektivní. Organizační tým
Plzeňského kraje tvořený pracovníky Domů
dětí a učiteli se zřejmě osvědčil, protože byl
společností Aisis vybrán pro pilotní projekt
nové soutěže Rubikon, zaměřené tentokrát
na zamezení přístupu mladistvých k sázení
a hazardním hrám a na rozvíjení schopnosti
správně a zodpovědně se rozhodovat.
Pro šest ZŠ z domažlického okresu byla
vyvrcholením půlročního snažení v třídních
a školních kolech 17. dubna čtyřhodinová
zábavná soutěžní show s bohatým doprovodným programem, diváckou soutěží a V.I.P.
hosty. Svou přítomností akci podpořili zástupci městských odborů, regionálních médií,
Policie ČR i HZS, ale také starosta Domažlic
M. Mach, místostarosta P. Wolf, senátorka
J. Rippelová, bývalý senátor P. Smutný, a dokonce i ministr spravedlnosti J. Pospíšil.

Zaplněný sál domažlického MKS (každý
školní tým přišli či přijeli podpořit spolužáci s transparenty, třepetalkami a oblečením
v barvě svých favoritů) sledoval napínavé
měření sil v právních i všeobecných znalostech, ve schopnosti prezentovat své názory,
spolupracovat, a hlavně rychle a správně se
rozhodovat. Velmi potěšující byl fakt, že
diváci často tleskali správným odpovědím
ještě před jejich potvrzením – děti „zasažené“ Rubikonem už se tedy v zákonech docela
orientují, a o to jde především.
Soutěž byla velmi vyrovnaná, medailové pozice od sebe dělil pouhý jeden bod.

v

květen 2009

Do konečného pořadí výrazně promluvily
obě domažlické školy. Družstvo ZŠ Msgre
B. Staška ve složení Lukáš Braun, Martin
Šubrt, Martin a Mirek Pavlíkovi a Adriana
Lukášková skončilo třetí. A Zuzana Kestová, Tereza Botlová, Michala Herlíková, Jana
Hlinková a Pavlína Kolíková, která je zároveň
celostátní vítězkou doprovodné internetové
soutěže, ze ZŠ Komenského obsadily stříbrnou příčku. Vítězové ze ZŠ Holýšov se
nenechali zlákat k závěrečné rizikové Velké
sázce se slovy „Není nám 18, nesázíme“, což
je i motto Rubikonu. Holýšovští se mohou
těšit na krajské kolo a návštěvu Senátu ČR,
všichni ostatní pak na další ročník.
Mgr. Vladislava Štípková
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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 přiúčtována 19% DPH!
Již brzy vybudují dělníci základní desku pro penzion v ulici Prokopa Velikého. Pak zde
bude slavnostně uložen základní kámen. Jak nám řekl starosta města ing. Miroslav Mach,
účastníci akce se budou moci navíc těšit na třípatrový dort, který vsadila ředitelka penzionu Vendula Klimentová. Sázka spočívala v tom, zda se moderní domov pro důchodce
bude stavě či nikoliv.
Foto Stanislav Antoš

Protipovodňová opatření

Město Domažlice má vydána všechna potřebná stavební povolení na protipovodňová
opatření v centru. Stále se ale čeká na vyřízení žádosti o dotaci na ministerstvu zemědělství. Starosta města Miroslav Mach doufá, že vyřízení nebude už dlouho trvat. Jedná se
o opravu mostu v ulici Npor. O. Bartoška a úpravu koryta až za restauraci U Kocoura,
což je místo nejproblematičtější v celém toku. Opatření se ale dělají i jinde. „Již byla
provedena část v Havlovicích, na kterou dostalo město dotaci hradící 100% nákladů, tj. 14
milionů korun. Jedná se o zatrubnění koryta potoka od Újezda přes obec a jeho vyvedení
do Zubřiny. Chodníky jsou v obci opraveny provizorně, protože na přelomu letošního
a příštího roku se zde bude provádět výstavba kanalizace a vodovodu. Poté necháme provést definitivní úpravu chodníků,“ říká starosta a připojuje, že protipovodňová opatření
budou probíhat letos i příští rok zvýšením retenční kapacity Zelenovských rybníků, na
kterou dostaly Domažlice dotaci 17 milionů korun.
„Nyní podáváme žádost na odbahnění Jezera a úpravu vodního toku od Petrovic, což
zajistí další ochranu z tohoto směru. Celkem se jedná o opatření přesahující 100 milionů
korun,“ uzavírá starosta M. Mach.
(toš)

Jak dopadla žádost
o dotaci na parkety
Město požádalo Plzeňský kraj o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště
a rekonstrukci podlahy tělocvičny v areálu ZŠ Msgre B. Staška. „Chtěli jsme
využít programu, z něhož byla financována výstavba hřiště na sídlišti Šumava.
Byť byly z okresu Domažlice podány
jen tři žádosti a Všesportovní kolegium
Plzeňského kraje doporučilo výměnu
parket ve škole, uspěl jen Blížejov s dotací na podobnou akci ve výši půl milionu korun. Například Tachov uspěl se
čtyřmi žádostmi za dva miliony korun,
a to i přes nedoporučení kolegia,“ říká
starosta města Miroslav Mach.
(toš)

Jednání o obchvatu města

Otázku silničního obchvatu města zvýraznilo nedávné
měření kvality vzduchu v Komenského ulici. Jak říká starosta města Miroslav Mach: „Po nástupu do funkce jsme
zjistili, že se obchvat na Ředitelství silnic a dálnic neřeší.
Jižní obchvat zanesený do původního územního plánu města
je ekonomicky neprůchodný, proto se podařilo najít severní
variantu. V současné době už proběhlo na ŘSD výběrové řízení na zhotovitele studie proveditelnosti a projektové práce
už v současné době probíhají. Vše financuje ŘSD.“ Město
jako podpůrný argument využilo výsledky prováděného
měření. Z nich je patrné, že zejména koncentrace oxidu dusíku v době inverzce vysoko překračují povolené limity. Jak
vyplynulo ze slov Svatopluka Krejsy z klatovského zdravotního ústavu, který měření prováděl, vliv na zhoršené životní
prostředí má zejména nákladní doprava.
(toš)
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc KVĚTEN
V pátek 1. května – podíl na MÁJOVÉ VYCHÁZCE RODIČŮ S DĚTMI společně s KČT Domažlice.
V pondělí 4. května, úterý 12. května – CHODSKO A TRADICE NA OBRAZECH JAROSLAVA ŠPILLARA
výukový program pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin
v galerii.
V sobotu 16. května se koná Slet čarodějnic od 9 do 12 hodin. Zváni jsou všechny čarodějnice a čarodějové, kteří
se dobře začarovali, a tím unikli obávanému „Pálení čarodějnic“ 30. dubna. Na pořádaném sletu upevníme svoje síly na celý tento rok, a to např.: vařením kouzelného lektvaru, zahrajeme si hry, které hrají
všechny správné čarodějnice, a budeme také kouzlit z různých materiálů.
Sobota 30. května – POHÁDKOVÝ LES - start od 14 hodin u brány jezdeckého oddílu.
Přehled letních a příměstských táborů DDM Domino naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Ke stažení.
Příměstský tábor „ZEMĚ POHÁDEK“: 17.–21. srpna 2009 od 9 do 16 hodin v DDM DOMINO.
Rodiče, kteří nebudou mít v závěru srpna dovolenou, si nemusí lámat hlavu jak zabavit své ratolesti. Od pondělí 17. do pátku 21.
srpna je mohou přihlásit na příměstský tábor „ZEMĚ POHÁDEK“ s celodenním programem. Ráno předají děti v Dominu a po pracovní
době si je odvedou zpět domů. Očekáváme vaši návštěvu v Domě dětí a mládeže v Domažlicích nejpozději do konce května nebo nám
můžete zavolat na číslo 379 722 811.
Okresní kola soutěží: Ve středu 6. května se konají Sportovní hry žáků ZŠ praktických v Bělé nad Radbuzou.

Ze života ZUŠ Domažlice

Jarní koncert se koná v MKS 4. 5. od
17.00 k poslechu hraje dechový orchestr
Liduška, zahájení v 17.30.
Absolventské koncerty v sále ZUŠ 18.
5. od 17.00 a od 19.00.
Přijímací zkoušky do hudebního oboru
11. 5. od 15.00 (1. patro - koncertní sál),
náhradní termín 20. 5. (č. 16), do tanečního
oboru 11. a 13. 5. v průběhu odpoledních
hodin (č. 14), do výtvarného oboru 22.
5. ve 14.30 (přízemí - č. 28). Na detašovaném pracovišti v Klenčí HO 12. 5. od
14.00 do 17.00, VO 5. 5. od 14.00.
Výsledky ze soutěží: ZUŠ Domažlice
má Zlatého skřivánka z celostátního kola
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.
Titul obdržel Hynek Hradecký za 1. místo,

Ivana Sazamová 3. místo. Krajské kolo
ZUŠ - zpěv: D. Seidlová 3. místo, H. Hradecký 1. místo, A. Palacká 2. místo, J. Štefan 2. místo, V. Dufek 2. místo, J. Dolejš
1. místo, V. Buršík 2. místo. Rokycany
- kraj. soutěž v lidové písni: P. Hradecký
1. místo, K. Grosslová 2. místo, J. Ošmera
2. místo s postupem do ústředního kola ve
Velkých Losinách, A. Černá 2. místo.
Krajské kolo dechové dřevěné nástroje:
příčná flétna - Š. Šustrová, P. Popelková
2. místa, saxofon-K. Anderlová 2. místo,
klarinety: O. Gerlický 3. místo, J. Jarábek
2. místo, J. Jiřinec 2. místo.
Krajské kolo dudy, komorní hra: J. Ošmera, K. Hemala, M. Červený - 1. místa
s postupem do ústředního kola v Kyjově,
J. Morysek 2. místo, E. a J. Moryskovi
1. místo v komorní hře, L. a M. Červený

Úspěchy mladých domažlických muzikantů

Do republikového kola postoupili žáci folklorního odboru Základní umělecké školy
v Domažlicích. Úspěch zaznamenali i tanečníci z téže školy.
V kategorii folklorních souborů školu reprezentovaly tři kapely: Mladá dudácká (průměrný věk muzikantů je okolo sedmi let), Študácká domažlická muzika a Chasnická
dudácká muzika. Nejmenší muzikanti získali třetí místo, jejich starší spolužáci v obou
případech vyhráli a postoupili na Ústřední kolo národní přehlídky soutěže v Kyjově, které
se koná prvého a druhého května. Mladí muzikanti získávají zkušenosti od učitelů Jiřiny
Holoubkové, Vlastimila Konrádyho a Josefa Kuneše. Kromě souborů postoupili i jednotlivci, a to domažličtí dudáci Jakub Ošmera, Karel Hemala, Martin Červený - všichni
rovněž jedou do Kyjova.
K dosaženému úspěchu ředitelka školy Jiřina Holoubková poznamenává: „Chtěla bych
vyzdvihnout práci Kamila Jindřicha a Lucie Kotlanové. Vystoupení souborů díky nim
mělo vysokou úroveň i po pěvecké stránce. Ostatní soubory, které jsme slyšeli na soutěži,
se zpěvu zjevně tolik nevěnují a bylo to dost poznat.“
Obor taneční vyslal své zástupce na soutěž do plzeňského Pekla, kde se všechny tři
skupiny umístily na postupových příčkách na mistrovství ČR. Druhé místo zíkaly děti
ve věku 8–9 let s klasickým baletem od P. I. Čajkovského Louskáček, 14–16 letí získali
1. místo s jazzovou technikou a starší „vytancovali“ také stříbro za kombinaci moderního
tance s klasickým baletem v showdance.
Stanislav Antoš

2. místo. Soubory: Malá dudácká muzika
3. místo, Študácká dudácká ZUŠ a Chasnická dudácká muzika 1. místa s postupem
do ústředního kola. Taneční obor: postupy
z kraje na MČR - 16. 5. Česká Lípa, 23.
5. Plzeň. LDO: Regionální přehlídka dětských divadel pro Plzeňský a Karlovarský
kraj s výběrem na národní přehlídku
Dětská scéna 2009 - Domažlice a Kdyně (společné nastudování) doporučené
do národního kola v Trutnově, a čestné
uznání ZUŠ Domažlice. Krajská loutková
soutěž Pimprlení - navrženi do národního kola Loutkářská Chrudim. Výtvarný
obor: Viktorie Psutková, Vít Adamovský
a Tereza Štefková uspěli v soutěži Evropa
očima dětí v Lounech. Slavnostní předání
diplomů se uskuteční 6. 5. ve Vrchlického
divadle v Lounech. Projekt je podporován
MŠMT v rámci kampaně Evropa mladýma
očima. Soutěž konzervatoří v Plzni: 16. 5.
zpěv - H. Hradecký, A. Palacká, 17. 5. lesní
roh - K. Šleisová.
(je)
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UNIVERZITA III. VĚKU

V září loňského roku otevřelo město Domažlice spolu s GJŠB Univerzitu III. věku.
Tato akce, která se konala v Domažlicích jako první v celém kraji (nutno nepočítat město
Plzeň), vzbudila v řadách široké veřejnosti opravdu veliký zájem, a tak z přihlášených
uchazečů bylo nutno vytvořit dvě skupiny (zhruba 30 osob). Tyto se pravidelně scházejí
v úterý nebo se středu 1x za 14 dní.
První ročník Univerzity III. věku – školní rok 2008–09 byl rozdělen do 3 tematických
okruhů: Dějiny umění (J. Wollerová), Literatura po r. 1945 (J. Štenglová) a Dějiny po
r. 1945 (J. Linart). První školní rok pomalu končí a lze již říci, že byl velmi úspěšný. Posluchačům přinesl nejen oprášení starých znalostí a vědomostí, ale i celou řadu nových,
zajímavých informací z oblasti umění, literatury i historie a nejen to - konaly se také
poznávací zájezdy za uměním a kulturou do Vídně, Mnichova a na květen tohoto roku se
připravuje zájezd do Drážďan.
A tak závěrem je nutno poděkovat všem, kdo se zasloužili, že tato Univerzita III. věku
existuje a poskytuje občanům možnost dalšího vzdělávání a poznávání. A také poděkovat
všem, kteří zajišťují její průběh, a hlavně se těšit na pokračování dalších ročníků.
Hana Plzenská

Pět let taneční skupiny Hanka

Taneční skupina Hanka TJ Sokola Domažlice byla ustavena v květnu před pěti roky.
Je to skupina žen-důchodkyň, které kromě cvičení v Sokole Domažlice každé pondělí
od 17 do 18 hodin připravují svá vystoupení, zejména pro seniory v domovech důchodců
a společenské organizace.
Toto první období byl velmi plodné. I když základní sestava žen je 8–10, mají za dobu
své činnosti nacvičeno 107 základních skladeb, které ukázaly 349 krát. Vystupují nejméně 1x měsíčně, v loňském roce to bylo 34 akcí se 70 skladbami.
Ve svém středu mají zručnou švadlenu, která všem šije kostýmy, v její práci jí pomáhají další tři ženy. I ostatní náčiní a doplňky si samy zhotovují, nebo jim pomáhají rodinní
příslušníci.
Během letních měsíců každoročně absolvují cvičitelsko-vzdělávací seminář na Šumavě, kde připravují nová vystoupení pro další sezonu.
Za podporu v jejich užitečné práci celá skupina děkuje nejen vedení TJ Sokol Domažlice, ale i městu Domažlice za každoroční finanční podporu a dalším příznivcům za
hmotné dary a účast na jejich vystoupení po celém okrese. V neposlední řadě děkujeme
Horské službě Spičák za umožnění výborné exkurze v jejich budově při semináři v Železné Rudě.
(red)

NOVINKA V MIC
Městské informační centrum nabízí
Turistickou knížku plnou zážitků, razítek
a turistických vizitek. Zájemci si mohou
knížku koupit a na svých cestách do ní
sbírat nálepky turistických míst, k nimž se
se svým kuponem připojilo i naše město.

Pozvánka na seminář

Sedmého května se v MKS Domažlice
koná od 13 hodin seminář na téma Jak se
bránit kriminalitě. K přítomným promluví
zástupce Policie ČR, pak bude následovat beseda Zkušenosti z novel sociálních
zákonů – přednášejícím bude zástupce
sociálního odboru MěÚ Domažlice. Pořadatelem je OkO a MO STP.
(stp)

v

Členky taneční skupiny Hanka v pestrých kostýmech určených pro jedno z jejich vystoupení, které mohli vidět návštěvníci nejedné společenské akce v Domažlicích a okolí.
Foto archív

PhDr. Zdeněk Vyšohlíd
opět ve sborovém domě u evangelíků
V nově postaveném sborovém domě
Českobratrské církve evangelické v Domažlicích přednese PhDr. Zdeněk Vyšohlíd svou druhou filosofickou přednášku
z cyklu Církevní rok.
PhDr. Zdeněk Vyšohlíd, učitel Gymnázia J. Š. Baara, přednese u evangelíků
druhý ze čtyř svých textů zamýšlejících
se nad samotným významem křesťanského
církevního roku. Tématem prvního setkání, které se uskutečnilo 1. 4. 2009, bylo
„gesto“. Na podkladě strohého pašijního
textu, jejž vytvořil ještě mladičký hudební skladatel G. F. Händel, hovořil filosof
o významu a moci slova a samotného lidského vyjádření.
Název druhé přednášky, konající se 27.
5. 2009 od 19.00, je Svatodušní zamyšlení nad pojmem Ducha. Přednáška je
reflexí rozhovorů filosofa s Msgre Jiřím
Reinsbergem. Co je vlastně láska? Jak
ji chápat, a hlavně, jak ji žít? Sám autor
k tomu dodává: „Téma ducha, a také Ducha svatého, je tématem, které lze otevřít
pojednáním o lásce. Duchovní struktura
v životě vůbec – ne jako něco vyhrazeného nedělní bohoslužbě, ale něco navýsost
lidského – a k obrazu Stvořitele! To je
těžké téma. Právě proto bych je chtěl podat
způsobem co nejsrozumitelnějším.“
Přednáška s následnou diskusí proběhne, stejně jako ta předchozí, v modlitebně
sborového domu Českobratrské církve
evangelické v Domažlicích, Tyršova 690.
Vstupné je dobrovolné a všichni jsou srdečně zváni.
Petr Grendel, farář ČCE
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140 let domažlického Sokola
Do župního sletu bylo skutečně vše
hotovo. Cvičiště, tribuny, hudební pavilon,
upraven terén nad tribunami, srovnaný
pozemek na stavbu sokolovny, kde byl při
župním sletu slavnostně uložen základní
kámen. Ihned po sletu přistoupeno k přípravě stavby. Technický dozor nad budováním celého areálu byl svěřen ing. Fronkovi, stavba sokolovny ing. Pičmanovi,
úprava hřiště staviteli Procházkovi, stavba
tribun a pavilonu Barrandov ing. Tomandlovi. Všichni byli členové Sokola a také
všechny řemeslné práce v areálu i sokolovně byly zadávány sokolským členům.
Slavnostní otevření sokolovny se uskutečnilo 1. června 1936 za účasti cca 3000
občanů a hostů. Každý si mohl ten den
sokolovnu prohlédnout.
Ani v této horečné době nezanedbávali
Sokolové ostatní činnost a všechny odbory
si plnily i při stavbě své povinnosti. Stavební odbor si sotva vydechl a ještě v roce
1937 vybudoval sokolský srub v lesích na
Babyloně pro táboření dětí o prázdninách.
Slavnostní otevření srubu se konalo 11.
července 1937 formou hromadného sokolského výletu. Účastnil se též zástupce
městské rady, který při této příležitosti
předal Sokolu vyměřený pozemek do
majetku.
Dlouho si zde děti táboření neužily,
za dva roky se srub ocitl v Říši. Nacisté
okupovali ČSR, začala II. světová válka.
Stejně to dopadlo i s novou sokolovnou.
Po naleštěných parketách dupaly okované
boty německých vojáků, hřiště rozjížděla
vojenská vozová technika. Wehrmacht
převzal do svých rukou i Sokolský dům
a biograf.
O velikonočních svátcích 1941 došlo
k hromadnému zatýkání domažlických
občanů v tzv. Smudkově aféře. Ze 150
zatčených rukojmích bylo 72 členů Sokola. Mnozí v koncentračním táboře přišli
o život nebo se vrátili s podlomeným
zdravím.
Hned po skončení války a osvobození Domažlic americkou armádou se na
přechodnou dobu usadilo v sokolovně
její velitelství. V sokolovně osadili koše
a naučili dorostence hrát košíkovou. Od té
doby se v Domažlicích hraje basketbal.
Během prázdnin si sokolovnu i hřiště
členstvo vyčistilo a o prázdninách již začal čilý provoz. Navíc s čistým finančním
kontem, neboť členové, kteří poskytli před
válkou bezúročné půjčky na sokolovnu,
nyní Sokolu dluhy odpustili. Zase nastal
čilý sokolský ruch, nejen v tělocvičně a na
hřišti, ale i ve společenském a kulturním
životě. Hrála se divadla, každou neděli

odpoledne v sokolovně loutková představení, pořádaly se taneční zábavy, zkrátka
se pokračovalo v předválečné činnosti.
Radost ale zase netrvala dlouho. Přišel rok
1948, Sokol připravoval XI. všesokolský
slet v Praze. Na slet jelo z Domažlic cvičit
82 žáků, 102 dorostenců, 52 mužů a 120
žen. Bylo však zřejmé, že se nad Sokolem
zase stahují mraky, neboť již od února
prosazoval komunistický režim „sjednocování tělovýchovy“. V roce 1951 na valné
hromadě byli všichni sokolští funkcionáři
z výboru vyloučeni a vedení si přisvojili
převážně dosavadní členové DTJ (dělnická
tělovýchovná jednota) a funkcionáři KSČ.
Tak došlo k úplné likvidaci Sokola, ale sokolský majetek se jim dobře hodil.
Po listopadové revoluci 1989 se v Praze
zaktivizovala ČOS (Čes. obec sokolská)
a vyzvala všechny pamětníky ke znovuvzkříšení sokolských jednot. V Domažlicích měl Sokol slavnou tradici a hluboké
kořeny. Prakticky zde tělovýchovu zavedl
a vlastní silou vybudoval zázemí, jaké
mělo málokteré město.
Začínat znovu po více než 40 letech
nebylo jednoduché. Ze Sokolského domu
zbyla ruina, o sokolovnu a zničený areál se
vedly dlouhé soudní tahanice. Dvě generace byly vychovávány tak, že socialistické
zřízení je nenutilo se starat a udržovat
majetek, a proto se vše jen využívalo, ničilo a nechalo chátrat, vyrůstaly v ČSTV
a budování Sokola jim připadalo pošetilé
a nepřátelské. To vše bylo nutno překonat.
Sokol tak vstával z popela velmi obtížně.
Členskou základnu v počátcích utvořili
jeho bývalí členové (pamětníci, jejich rodinní příslušníci) a postupně přibývali další. Přistoupily i některé oddíly – sportovní
gymnastika, kulturistika, šachy, zřídil se

oddíl stolního tenisu a oddíly tělocvičné.
Cvičí dva oddíly žen, žáci, žákyně, tři
oddíly rodičů s dětmi, zřízen je taneční
kroužek Hanka. Jen mužům se jaksi do
cvičení nechce, ač by jim to určitě 1x týdně prospělo.
Naše členstvo se od té doby účastnilo
již tří všesokolských sletů – v roce 1994,
2000 a 2006, a to nejen v Praze, ale i pořádaných sletů župních. Účastnili se i župních závodů atletických, gymnastických
i plaveckých. Každoročně se koná v sokolovně akademie, dětské šibřinky a oddíly vystupují na různých akcích. Všechny
oddíly jsou odborně vedeny a mají dobré
výsledky.
Sokol se snaží navázat na původní sokolské tradice a ideály vyjádřené slovy zakladatele dr. Miroslava Tyrše: V zdravém
těle, zdravý duch. TJ SOKOL Domažlice
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Luxusní kuchyňská linka
vč. myčky nádobí,
dále okenní žaluzie,
koberce, klimatizace.
Pa místa ke každému
bytu samozřejmostí.
Ihned k nastěhování,
cena dle dohody.
Tel. 724 273 217

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

l špalky a štípané louče pro různé druhy topidel v délkách 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 cm + kotouče ∅ 34 cm
l vaše dřevo mobilním zařízením zpracujeme – i u vás
l příčné dělení kmenů a balíků odpadového dřeva až do ∅ 150 cm
l s použitím nejvýkonnější elektrické pily pracujeme i v klidových zónách
l prořezávání, vyvětvování a kácení lesních a zvlášť nebezpečně rostlých dřevin

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)

l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;

pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

MIROSLAVA HAVELKOVÁ, mob.: 721 053 237
MIROSLAV BLÍHA, mob.: 721 053 273,
DVOŘÁKOVA 240, 344 01 DOMAŽLICE

Přijímáme objednávky na rok 2009/2010!
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Celostátní setkání KPH v Domalicích
Městské kulturní středisko a Kruh přátel hudby Domažlice se stanou ve dnech
15.–17. května 2009 hostiteli 16. celostátního setkání Kruhů přátel hudby. Z celé
České republiky se do Domažlic sjedou zaměstnanci Kruhů přátel hudby, aby si vyměnili své zkušenosti s pořádáním abonentních cyklů. Vrcholem víkendového setkání bude slavností koncert přední české klarinetistky Ludmily Peterkové a Bennewitz
quarteta. Své umění předvedou také učitelé Základní umělecké školy na mimořádném koncertě v refektáři kláštera v sobotu 16. května od 15 hodin. Přítomen setkání
bude také předseda rady KPH klavírní virtuos Ivan Klánský. Akci podpořilo Ministerstvo kultury a nadace Český hudební fond.
Mgr. Kamil Jindřich

Pronájem nových bytů
1+1, 2+kk, 3+1, 3+kk

v Pivovarské ul.
v H. Týně.
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Sídliště Šumava občanské sdružení zve všechny na otevření víceúčelového hřiště s umělým povrchem a dětský den na našem sídlišti 30. 5. 2009 od 14.00 hod. Dětské soutěže,
atrakce, program na kolečkových bruslích a večerní táborák s opékáním vlastních buřtů
bude zajištěn.

Městské informační centrum
Domažlice
nabízí:
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l informace o památkových objektech
v Domažlicích a okolí
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l bezplatné zasílání informací o kulturních
pořadech a případných změnách v programu MKS elektronickou poštou nebo SMS
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
kontakt:
l

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

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

Vše pro Vaši zahrádku:
nabízíme
- hnojiva
zeminy
postřiky
přípravky na slimáky
BAZÉNOVÁ CHEMIE
- chlorová, bezchlorová
- bazénové příslušenství

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

