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Duben

číslo 4

TURISTÉ ODEMKNOU ČESKOU STUDÁNKU

V dubnu bude slavnostně odemčena Česká studánka.

Foto: (kol)

V sobotu 1. dubna jsou všichni turisté a milovníci přírody srdečně zváni na akci Klubu
českých turistů Domažlice. Koná se totiž tradiční Odemykání České studánky. V letošním
roce půjde již o 25. ročník.
Odemykání studánky spojené s příjemnou
procházkou přírodou si každoročně nenechá
ujít více než stovka lidí. České dráhy dokonce kvůli této akci každoročně protahují vlak,
kterým turisté odjíždí a příjíždí do Domažlic.
V 10.30 hodin se všichni sejdou přímo u studánky, která je za doprovodu trubačů a mužského pěveckého sboru Haltravan symbolicky
odemčena, a tím je tak zahájena turistická
sezona. Akce se pravidelně účastní i kolegové z partnerského města Domažlic Furth im
Wald. Kompletní informace najdete v Domažlickém zpravodaji na straně 5.
(kol)

REKONSTRUKCE BAZÉNU BYLA PŘERUŠENA
Rekonstrukce a přestavba domažlického plaveckého bazénu byla v současné době přerušena. Sdružení firem GG-PSJ, bazén Domažlice,
které má mnohamilionovou zakázku provést,
hledá důvody, jak z vysoutěžené zakázky
s velmi tvrdými podmínkami „vycouvat“. Do
dnešního dne město Domažlice vystavilo firmě
sankce za nedodržování podmínek smlouvy
o dílo ve výši cca 63 milionů Kč. Město taktéž
uplatnilo požadavek na výplatu bankovní jistiny ve výši 22,5 milionů Kč. Jsme přesvědčeni,
že firma své závazky v této chvíli již plnit nebude a hledá pouze právní cestu, jak zakázku
ukončit s co nejmenšími ztrátami. Hlavním
problémem se ukázal požadavek soutěže
(i smlouvy o dílo) zachovat provoz plaveckého
bazénu kromě tří velkých odstávek. V těchto
odstávkách bylo dle soutěže nutné provést
opravu střechy, bazénové vany a zázemí šaten.
Výběrové řízení probíhalo osm měsíců a svou
nabídku s akceptováním podmínek výstavby
podalo šest zájemců. Po ukončení soutěže se
firma okamžitě snažila o změnu termínu stavby tak, že bazén bude uzavřen na dobu cca 14

měsíců a poté předán do provozu. Tato změna
by však byla hodnocena jako významná změna
podmínek veřejné zakázky a akceptováním tohoto návrhu bychom vystavili město hrozbě vysokých pokut od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a hrozbě žalob ze strany soutěžících
firem. Dodavatelská firma se poté déle než rok
snažila najít důvody, které by opodstatnily možnost provést stavbu pouze při úplném uzavření
bazénu. Po konzultacích s renomovanou právní
kanceláří v oblasti veřejných zakázek jsme nic
takového připustit nemohli. Nyní řešíme způsob, jak ukončit spolupráci s vítězným dodavatelem a vypsat novou zakázku na dokončení
přestavby našeho plaveckého bazénu. Počítáme
i s tím, že konečné řešení bude potvrzeno až
soudním řízením.
K přestavbě čtyřicet let starého plaveckého
bazénu nás vede špatný technický stav budovy
a nevyhovující a zastaralé vybavení a technologie bazénu. Rekonstrukce plaveckého

bazénu je odhadována na 186,5 milionů korun.
Jde o nejrozsáhlejší investiční akci Domažlic
vůbec. Kromě opravy stávající bazénové vany
a výměny technologie je plánovaná přístavba
relexačního bazénu s vířivkami a bazénu pro
„zábavu“ včetně 90ti metrového tobogánu.
Vzniknout by mělo nové wellness centrum
s posilovnou, saunami, slaným bazénkem
a odpočinkovou zónou. Přebudovány budou
šatny pro veřejnost i zázemí pro personál. Součástí budovy bude i nová restaurace s kuchyní.
Pokračování na straně 2

Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční
v pondělí 24. 4. 2017 od 14 hodin
v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se
koná ve středu 19. 4. 2017 od
16 hodin v malém sále MKS.

Zprávy z radnice

číslo 4

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI
NOVÝ JEDNACÍ ŘÁD
Nový Jednací řád zastupitelstva města
schválili zastupitelé na svém únorovém zasedání. Řídit se podle něj budou již v březnu.
„K úpravě jednacího řádu jsme přistoupili
především proto, že máme hlasovací systém,
který zaznamenává celé jednání, a po patnácti letech, kdy byl jednací řád schvalován,
si zcela jistě zaslouží určité aktualizace,“
vysvětlil místostarosta města Stanislav Antoš,
který návrh nového jednacího řádu připravoval, a dodal, že důvody jsou nejen praxe
a technické změny, ale také například změny
v právních normách.
A jaké novinky tedy nový jednací řád přináší? Pozvánky a podklady bude možné zastupitelům posílat pouze elektronicky a to v případě, že o to budou mít zastupitelé zájem. Podle
nového řádu již také nebude volena mandátová
komise. Volit se bude pouze v případě, že nebude fungovat hlasovací zařízení (například
v případě výpadku elektrického proudu), které

jednání zastupitelů zaznamenává. Další novinkou, která by měla celé jednání zastupitelstva
výrazně urychlit, je to, že návrhová komise nebude muset číst každý návrh usnesení, četla by
ho pouze v případě, že by byl přímo na jednání
na návrh zastupitelů změněn.
Kromě dalších drobných úprav se nový
jednací řád zabývá například tím, že usnesení
a přehled hlasování po jménech k danému
usnesení, který je zveřejňován i v elektronické podobě na webu města, by již nebyl
v papírové podobě k dispozici v podatelně
Městského úřadu. Za celých 15 let si ho tam
totiž nikdo nikdy nevyžádal. K dispozici v papírové podobě ovšem zůstane v sekretariátu.
Pro novou podobu jednacího řádu v únoru
hlasovalo všech 16 přítomných zastupitelů.
„Jednací řád se může měnit kdykoliv a pokud
by nám tedy něco nevyhovovalo, není problém podat návrh na změnu,“ připomněl na
závěr Antoš.
(kol)

Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa

správní referent pro úsek stavebního úřadu
Bližší informace: Ing. Ivana Sladká, ved. odboru výstavby a územního plánování, tel.379 719 184

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 18. 4. 2017 v uzavřené obálce
označené „NEOTVÍRAT – VŘ referent SÚ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

REKONSTRUKCE BAZÉNU BYLA PŘERUŠENA
Dokončení z titulní strany
Ve střešní nástavbě bude také umístěna
dlouho plánovaná čtyřdráha pro kuželkářský sport a dvě dráhy pro bowling. Všechny
prostory budou vybaveny vzduchotechnikou
podle nejnovějších norem. Budova dostane
kompletní novou střechu a fasádu, celý bazén
bude splňovat i normy pro zateplení budov.
Rekonstrukcí projde i stávající ubytovna a tato ubytovna bude zvýšena o celé patro a vybavena podle současných standardů.
Původně mělo být vše hotové do září 2017,
kvůli prodloužení soutěže byl termín posunut

na září 2018 a teď zvažujeme tři možnosti.
První možností je, že firmy se zhostí svých
závazků a provedou dílo dle smlouvy (za podmínky uhrazení všech sankcí), druhou možností je vypsání nového výběrového řízení se
stejnými podmínkami jako v původní soutěži
a třetí možností je bazén uzavřít a provést
stavbu ve zkráceném termínu.
Která varianta zvítězí bude výsledkem
důkladného prozkoumání všech variant
s ohledem na dodržení všech právních předpisů. Výsledek vám přineseme v některém
z dalších zpravodajů.
Ing. Miroslav Mach, starosta města
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KRÁTCE:
Žadatelé o městský byt, kteří jsou zařazeni v evidenci žadatelů o přidělení bytu
v majetku města Domažlice, musí do 31.
března 2017 aktualizovat svoji žádost. Pokud žadatelé aktualizaci v daném termínu
nepodají, bude jejich žádost z evidence
žadatelů vyřazena.
Společnost LAZENA s.r.o., která provozovala restauraci v Chodském hradu, dluží na
nájemném a smluvních pokutách městu více
než 150 tisíc korun. Město bude nyní vymáhat
peníze formou podání žaloby.
Radní souhlasili s počtem navýšení zaměstnanců městské policie. Konkrétně jde o operátora městského kamerového dohledového systému. Strážníci tak budou moci držet dohled
u městských kamer bez komplikací 24 hodin
denně. Celkem je ve městě již 30 kamer. Jejich
počet by se měl navýšit na 45 kamer.
Také v letošním roce má Městská policie
Domažlice zájem o forenzní značení jízdních
kol, a požádala proto o dotaci na financování
této akce. Od roku 2015, kdy tento projekt v Domažlicích běží, již bylo označeno 181 kol.
Město pokračuje ve vyjednávání se společností Intercora, která by chtěla ve městě
postavit (u zimního stadionu) novou prodejnu
Kauflandu. „Na radnici jsme měli schůzku
s investorem. Řekli jsme jim, jakou bychom
měli představu, a nyní budeme čekat, s jakým
konečným návrhem nás osloví. Samozřejmě
nám jde především o to, co by bylo se stávajícím prostorem prodejny a parkovištěm u pivovaru,“ uvedl na únorovém zastupitelstvu
starosta města Miroslav Mach.
Zastupitelka Jitka Heřmanová vznesla na
únorovém zasedání zastupitelstva dotaz ohledně vybudování přechodu v Poděbradově ulici.
Podle aktuálních zpráv to vypadá, že se podařilo získat kladné stanovisko úřadů a přechod by
tam mohl být vybudován na jaře příštího roku.
Na programu březnového zasedání zastupitelstva byl mimo jiné i návrh rozpočtu
města pro rok 2017. Zastupitelé o něm ovšem
rozhodovali až po uzávěrce Domažlického
zpravodaje. Bližší informace proto přineseme
v květnovém vydání.
Radní souhlasili s vybudováním tří nových stanovišť na tříděný odpad. Kontejnery
budou nově v ulicích Kozinova, Mánesova
a Kunešova.
Rada města jmenovala novou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Ilonu
Jelínkovou, DiS., a to od 1. 5. 2017.
(kol)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Bc. Kristýna Kolbecková, tel. 777 968 884. Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru na
náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do 10. dne v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk
Praha. Registrační číslo MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.

Zprávy z radnice

číslo 4
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/
2017, o trvalém označování psů, mají chovatelé dosud neoznačených psů povinnost od
16. 2. 2017 do 16. 8. 2017 nechat u veterináře
označit psa mikročipem a zavést údaje do registru majitelů zvířat. Ti, kteří si pořídí štěně,
by tak měli učinit od 3 do 7 měsíců jeho stáří.
Město Domažlice za označení psa mikročipem, od účinnosti vyhlášky (16. 2. 2017), poskytuje příspěvek do výše 600 Kč. Příspěvek
je vyřizován odborem finančním MěÚ Domažlice na základě žádosti o proplacení nákladů, za splnění těchto podmínek: předložení

dokladu o úhradě od veterináře, registrační
karty o označení psa mikročipem, názvu registru majitelů zvířat, kde je pes registrován,
chovatel nesmí být dlužníkem na poplatcích
a pokutách.
Chovatel psa, který má již trvale označeného psa mikročipem, před účinností vyhlášky (16. 2. 2017), je povinen se přihlásit
do 30 dnů od účinnosti vyhlášky na odboru
finančním do evidence označených psů
a jejich chovatelů. Předloží „Pas psa“ nebo
„Očkovací průkaz psa“, kde je zaznamenáno
číslo mikročipu, kterým byl pes označen.

Odbor finanční chovateli psa vydá potvrzení
o nahlášení se do evidence označených psů
mikročipem.
Starší a nemocní psi, u kterých veterinář
shledá, že nelze trvalé označení mikročipem
provést, nemusí být označeni. Chovatel psa,
u kterého nelze ze zdravotních důvodů trvalé
označení mikročipem provést, předloží odboru finančnímu potvrzení od veterináře.
Bližší informace k označování psů lze získat na stránkách města Domažlice - www.domazlice.eu v sekci Samospráva- vyhlášky
a nařízení. Odbor finanční MěÚ Domažlice

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Upozorňujeme, že uplynula splatnost
místního poplatku ze psů, která byla do 31.
3. 2017.
Držitelé psů, kteří do současné doby
neuhradili poplatek, mají možnost zaplatit
v náhradním termínu do 30. 4. 2017. Poplatek je možné uhradit poštovní poukázkou,
bezhotovostním převodem nebo v hotovosti či

platební kartou na pokladně MěÚ Domažlice
s uvedením variabilního symbolu přiděleného
správcem poplatku. Včas nezaplacený místní
poplatek může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek. Od roku 2017 se poplatek zvýšil o 100 Kč za prvního psa. Sazba poplatku
u důchodců, kdy důchod je jediným zdrojem
jejich příjmů, se nezměnila, je ve výši 200 Kč

za prvního psa. O změnu sazby může držitel
psa požádat na odboru finančním MěÚ Domažlice.
Podrobnosti k místnímu poplatku lze získat
na stránkách města Domažlice – www.domazlice.eu v sekci Samospráva – vyhlášky
a nařízení.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

KONEC SOUTĚŽE
„O NEJVĚTŠÍ ALOBALOVOU KOULI“ SE BLÍŽÍ
Město Domažlice zaštítilo již XXIV.
ročník soutěže „O největší alobalovou
kouli“. V letošním roce budou moci pilní
sběrači z Domažlicka v týdnu od 2. do 12.
května 2017 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.
A jak poznáte, že se jedná opravdu o alobal
a ne o folii s hliníkových povrchem? Každý
hliníkový obal je označen číslem 41 v trojúhelníku, popřípadě ještě nápisem ALU.

V případě pochybností použijeme magnet,
hliník na rozdíl od železa či jiných kovů není
magnetem přitahován. Z alobalu vám půjde
udělat kulička, která bude držet tvar a nerozbalí se třeba jako obal od kávy, instantní
polévky či tyčinek.
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,
mail: petr.sladky@mesto-domazlice.cz.

MÍSTNÍ POPLATEK 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
2017. Poplatek je splatný do 30. dubna 2017.
Bližší informace lze získat v Obecně závazné vyhlášce města Domažlice č. 10/2015,
v platném znění, a to na internetových strán-

kách města Domažlice v sekci Samospráva
- vyhlášky a nařízení města.
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou 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

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 Domažlic www.domazlice.eu.
MěÚ Domažlice, odbor ŽP

Aktuality z Domažlic
najdete na
www.domazlice.eu
SVOZ BIOODPADU
Pravidelní svoz bioodpadu začíná v pátek
7. dubna 2017 a probíhat bude dále každý
pátek.
Smlouvu na svoz bioodpadu je možné
uzavřít v sídle Domažlických technických
služeb. Služba je poskytnuta zdarma a lidé
nezaplatí nic ani za pronájem hnědé popelnice, kterou je možné si vyzvednout při uzavření smlouvy.
(kol)

Zápisy / různé

číslo 4

Domažlický zpravodaj - str. 4

Zápis do 1. tříd ZŠ Msgre B. Staška Zápis do 1. tříd ZŠ Komenského 17
Milí rodiče a budoucí prvňáčci, srdečně Vás zveme k zápisu do prvních tříd,
který se uskuteční v pátek 7. 4. 2017 (od
13.00 do 17.00 hod) a v sobotu 8. 4. 2017
(od 9.00 do 11.00 hod) na naší škole. Náhradní termín proběhne 26. 4. 2017 (od
13.00 do 15.00 hod) tamtéž. S sebou si
přineste kromě očekávání a úsměvu také občanský průkaz a rodný list
dítěte. U vchodu na Vás budou čekat pohádkové postavičky, které Vás,
pokud budete mít zájem, provedou po celé škole.
V naší škole nabízíme příjemné a klidné prostředí, výborné personální zajištění vzdělávacího procesu, učebny vybavené moderní
technikou, rozšířené vyučování matematiky, výuku informatiky již od
3. ročníku, širokou nabídku volitelných předmětů od 6.třídy.
Odpolední hodiny mohou děti trávit ve školní družině nebo v některém ze školních kroužků (např. deskové a logické hry, pěvecký,
zdravotnický, výtvarný, dramatický, míčové hry).
Těší se na Vás a rádi Vás přivítají všechny zkušené paní učitelky,
učitelé, asistentky a vychovatelky naší školy.
Mgr. Karel Štípek, ředitel školy

Zápis do dětské skupiny Sluníčko
Pravidelný zápis dětí do Sluníčka bude probíhat: 3. dubna 2017
v budově dětské skupiny v Michlově ulici 565 v době od 8 do 15 hodin. K zápisu si přineste OP zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle: 727 862 686 nebo e-mailem: jesle@mesto-domazlice.cz.
Bc. Kateřina Bauerová

Termín: 21. dubna 2017
Čas: od 9.00 do 15.00 hodin
Místo konání: MKS Domažlice
Cílem akce je představení nabídky pracovních příležitostí v okrese
Domažlice a okolí absolventům škol v regionu, zájemcům o práci z regionu,
uchazečům o zprostředkování zaměstnání registrovaným na Úřadu práce. Na
místě budou probíhat pracovní pohovory, které provedou personalisté významných firem regionu. Uchazeči o práci v konkrétní firmě, mohou zjistit požadavky na profesi a poradit se, zda mají šanci práci u zaměstnavatele získat.
Součástní burzy práce bude poradenství od pracovníků Úřadu práce, kteří
Vám pomohou připravit správný životopis, poradí Vám, o jakou profesi se můžete se svou kvalifikací a praxí případně ucházet. Bonusem pro účastníky je poradenství zaměřené na příspěvky poskytované zaměstnavatelům Úřadem práce.
Doporučujeme zájemcům o práci, aby si s sebou vzali občanský průkaz a
také životopis, případně doklady o dosaženém vzdělání či předchozí praxi.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Další informace na tel. + 420 722 106 020, email: info@ohkdomazlice.cz
Okresní hospodářská komora Domažlice, Haltravská 437, 344 01 Domažlice

V pátek 7. dubna 2017 (13.00 - 17.00 hod)
a v sobotu 8. dubna 2017 (9.00 - 11.00 hod)
se uskuteční zápis dětí do 1. tříd na Základní
škole Komenského 17 v Domažlicích. Náhradní termín v případě nemoci se uskuteční ve
středu 19. dubna 2017 (13.00 - 15.00 hod).
Ve zprávě z České školní inspekce se uvádí,
že značka K17 je značkou vysoké kvality. Nabízíme Vám i Vašim
dětem, z nichž se za pár měsíců stanou „velcí školáci“, příznivou
atmosféru ve škole, zajištění vzdělávacího procesu v bezpečném
prostředí školy, již od 2. třídy širokou nabídku volitelných předmětů, od 5. třídy výuku informatiky, od 7. třídy výuku 2. cizího
jazyka, příkladnou práci se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, celou řadu mimoškolních akcí a v neposlední řadě
vynikající školní stravování včetně svačin. Vše podstatné o naší
škole si přečtěte na našich webových stránkách www.zskom17.cz.
Nezapomeňte s sebou přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti
zákonného zástupce.
Mgr. Ivan Rybár, ředitel školy

Zápis do Mateřské školy Domažlice
Ředitelka MŠ Domažlice srdečně zve rodiče a děti k zápisu, který
se uskuteční ve středu 3. května 2017 od 8 – 16 hodin v budově MŠ
Zahradní 471 pro všechna odloučená pracoviště (Benešova 282, Poděbradova 53, Palackého 224, Michlova 565 i kmenovou školu Zahradní
471). Náhradní termín je 10. května od 8-14 hodin.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizí státní příslušníci i cestovní
pas, případně kartičku povolení k pobytu. Zapsané děti budou navštěvovat mateřskou školu od září 2017.
Zápis probíhá dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy. Dle
novely zákona 561/2004 Sb. (novela 178/2016) jsou k předškolnímu
vzdělávání přednostně přijímány děti, které dosáhly věku pěti let (do 31.
8. 2017) a od 1. 9. 2017 nastupují povinné předškolní vzdělávání. Dalším
důležitým kritériem pro přijetí do MŠ je trvalý pobyt a věk dítěte.
V současné době je výše stravného stanovena dle věkových kategorií. Kategorie dětí 3-6 let: 32,-- Kč na dítě a den, kategorie dětí
7-10 let: 35,-- Kč na dítě a den, (kategorie 7-10 let se vztahuje na děti
s odkladem školní docházky). Výše školného je 350,-- Kč měsíčně.
Pokud máte nějaké dotazy, budou Vám zodpovězeny na tel.
379 724 565. Těšíme se na Vaši návštěvu. Anna Bauerová, ředitelka MŠ

Zápis do MŠ Msgre B. Staška
Zápis do mateřské školy v ulici Msgre B. Staška se uskuteční
4. 5. od 8.00 hod. do 15.00 hod., náhradní termín je naplánován na
11. 5. od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Mgr. Karel Štípek, ředitel školy

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2017 věku 5-ti let, je
pro něj od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Poděkování

Děkuji celému personálu oddělení LDN v domažlické nemocnici za vzornou péči a laskavý přístup.
Bohmannová, Domažlice

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem sestřičkám z Domácí péče Domažlice s.r.o., které mi pomáhaly starat se o mého tatínka, pana Miroslava
Zelenku. Díky jejich radám, laskavému slovu a podpoře mohl dle
svého přání dožít doma a jeho odchod byl důstojný. Veliké díky také
patří mé mamince, mému manželovi a dětem za jejich statečnost
a sílu, kterou mi dodávali při vyčerpávající péči.
Alena Eliášová
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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...
Sobota 1. 4. Odemykání České studánky
(25. ročník).
Odjezd: vlakem ze zastávky ČD Domažlice
- město v 8.25 hod. do České Kubice (mimořádným protažením vlaku č. 7404 z Plzně do České Kubice). Trasa: Česká Kubice,
Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká studánka, Pec pod Čerchovem, Chodov (12 km).
Zahájení u České studánky: v 10.30 hod.
Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan
z Klenčí pod Čerchovem a trubači Okresního mysliveckého svazu. Prodej suvenýrů
a pamětní razítko. Návrat: přes Pec pod
Čerchovem do Chodova (v kulturním domě
oběd a společné posezení). Odjezd vlakem
z Trhanova do Domažlic v 15.15 hod. nebo
v 17.21 hod.

Sobota 8. 4. Účast na Jarním setkání turistů Plzeňského kraje v Třemošné. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově ulici
v 8 hod. Trasy 2 - 20 km. Start z nádraží
ČD v Třemošné nebo Horní Bříze. Cíl Českobřízský mlýn. Od 13 hod. program (zdravice starosty Třemošné a předsedy oblasti
KČT Plzeňského kraje, vystoupení country
skupiny). Přihlášky a jízdné 100 Kč přijímá
M. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo
379 724 113. Akce společná s KČT Kdyně.
Uterý 11. 4. Ohlédnutí za XV. Českým
zimním srazem turistů v Domažlicích.
Promítnutí filmové reportáže a fotografií
z jednotlivých fází celostátní turistické akce.
Začátek v penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého od 18 hodin.
Sobota 15. 4. Turistická vycházka Otevírání kdyňských studánek. Odjezd v 11.30 hod.
z autobusového nádraží v Poděbradově ulici
do Kdyně. Trasa 12 km. Vede M. Janutková.

MUZEUM ZVE NA DUBNOVÉ AKCE
Od 1. dubna začíná v Muzeu Chodska turistická sezona, tedy Chodský hrad i Muzeum
J. Jindřicha s Galerií bratří Špillarů budou
otevřeny denně 9 – 12 a 13 – 17 hodin. Do
pátku 7. dubna můžete navštívit výstavu věnovanou Historii motorismu na Domažlicku.
Turistická sezona bude zahájena v Chodském hradu nedělní akcí „VESNA ZDOBÍ
PROUTKY VRBY aneb Zvyky a umělecká
řemesla Chodska“. Program pro veřejnost
začíná 9. dubna ve 13 hodin, návštěvníci uvidí ukázky řemesel, pro děti bude připravena
velikonoční dílna, zahraje i tradiční dudácká
muzika. Akce, kterou spolupořádá spolek

„Chodsko žije!“, je první z letošního projektu
„Dudáci a vlčí hlavy“, který připomíná 80.
výročí narození spisovatele Zdeňka Šmída,
jehož život je spjat s Domažlicemi.
V neděli 9. dubna se také uskuteční vernisáž
výstav „Dudáci a vlčí hlavy“, která představuje
nové ilustrace MgA. Veroniky Holé k plánovanému novému vydání stejnojmenné knihy
Z. Šmída; druhá výstava s názvem „Cesty za
inspirací“ připomíná ve fotografiích a tvorbě
Zdeňka Šmída. K výstavě bude po celou
dobu konání připraven doprovodný výtvarný
program, věnovaný buď folklorním motivům,
nebo jaru a Velikonocím.
K. Pinkrová

Sobota 22. 4. Turistická vycházka na Klatovsko. Odjezd z nádraží ČD v 7.48 hod. do
Loučimi. Trasa: Loučim, Nevděk, Dlažov,
Soustov, Bezděkov (14 km). Vede A. Léblová.
Sobota 29. 4. Účast na turistickém pochodu
Lenochod (32. ročník). Start od Gymnázia
J. Š. Baara v Pivovarské ulici od 8 do 8.30
hod. Trasa vede po nové naučné stezce Zelenov
(12 km). V prodeji turistické deníky a nové turistické vizitky. Pořádá Gymnázium J. Š. Baara.
........................................................................
Připravujeme:
Pondělí 1. 5. Májová vycházka rodičů s dětmi (40. ročník). Start v ZŠ Msgre B. Staška
od 13.30 hod. do 14.30 hod. Trasa: ZŠ Msgre
B. Staška, Svatá Anna, rozcestí u cvičiště, bývalý skokanský můstek, vodárna pod Dmoutem.
Po trase zábavné soutěživé hry. Cíl: u hřiště
baseballového oddílu na bývalém vojenském
cvičišti (4 km). V cíli pamětní list a možnost
opékání donesených uzenin.

ZUŠka zve
na koncert
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice zve širokou veřejnost na
Jarní koncert, který se uskuteční v pondělí 3.
dubna od 17.30 ve velkém sále MKS v Domažlicích. Vystoupí na něm žáci hudebního,
tanečního a literárně dramatického oboru.
Bude nám velkým potěšením, když nás podpoříte svojí návštěvou.
Josef Kuneš

SBÍRKA PRO ÚTULEK

SDH Trhanov a Petra Sadílková Apfelbeková pořádají 15. dubna od 14 do 17 hodin Velikonoční sbírku pro domažlický
útulek. Akce se koná v restauraci U sv. Jána v Trhanově. Pejsci, kteří aktuálně hledají domov a skončili opuštění v Záchytné stanici psů Valcha, jsou (zleva) Kiro, Gery, Roxy (vpravo nahoře) a Týnka. Více informací na www.domazlice.eu
v sekci Záchytná stanice psů nebo na telefonu 774 294 049 (A. Ďurišová).
Foto: 4x: Záchytná stanice psů
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ČČK DOMAŽLICE

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava:

Jana Hrušková - Kresby

Známá výtvarnice J. Hrušková nám
tentokrát představí své kresby na téma
příroda a také výjevy z Domažlic a Furth
im Waldu. Dále nám předvede podklady
pro serigrafii (sítotisk), které se používají
pro tisk obrazů.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 3. dubna do 28. dubna a přístupná
bude v provozní době knihovny.

23. duben

Světový den knihy a autorských
práv a výstava faksimile
Kodexu vyšehradského

23. duben - světová organizace UNESCO
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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 24. do 28. dubna
návštěvníkům výstavu faksimile Kodexu
vyšehradského. Jedná se o věrnou kopii
evangelistáře, 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
Vám nabízí
u
pultů
píšící
evangelisty, motivy
Příměstský tábor
ze Starého zákona,
ale i výjevy ze života
I. TERMÍN: 17. - 21. 7.; II. TERMÍN: 14. - 18. 8. 2017 Krista či vyobrazení
Svatého
Václava.
Tábor je určen pro děti a mládež od 6 do 15 let.
„Vyšehradský“
je
Děti čeká celá řada výletů po blízkém i vzdálenějším okolí, hry, soutěže,
pravděpodobně
zábava a sportovní aktivity všeho druhu.
nazýván proto, že
Společným výpravám a výletům přidáme nový rozměr - hledání a nalézání historických artefaktů, mincí a mnoho dalšího. Každý den se děti
byl od svého vzniku
vydají na cestu za pokladem a šifrou.
uchováván
na
Vyšehradě.
Naučí se:
Vyšehradský
• orientaci v terénu, čtení map, seznámí se s krajinou a historií Domažlic
kodex bude spolu
a okolí.
s
doprovodným
• správně a bezpečně se pohybovat v terénu a zdolávat drobné terénní
materiálem,
který
překážky.
• základní dovednosti sebeobrany a řešení krizových situací.
návštěvníkům
vzácný tisk přiblíží,
Cílem je pohyb na vzduchu a spolupráce v týmu.
vystavený v čítárně
Program bude zpestřen různými tvořivými, vzdělávacími aktivitami
knihovny v její
a soutěžemi.
provozní
době
(pro
školy
i
mimo
Přihlášky a podrobné informace jsou k dispozici
otevírací dobu).
v Městské knihovně a na webu knihovny.

Hledáte pro své děti zajímavý prázdninový program?
Městská knihovna B. Němcové Domažlice a WR Servis

TAJEMNÁ ŠIFRA

Bc. Lenka Schirová

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční
odběry krve v pondělí 24.
dubna. 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.
(ččk)

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
6. 4. 2017 14 hodin Velikonoce s dětmi
z DD Staňkov
10. 4. 2017 10 hodin - Malování velikonočních perníčků - Ing. Jitka Heřmanová
19. 4. 2017 14 hodin - Přednáška - Krásy
Čerchova - p. Čapek
Prokopa Velikého 689
6. 4. 2017 15 hodin - Mše svatá
Břetislavova 84
10. 4. 2017 14 hodin - Malování velikonočních perníčků - Ing. Jitka Heřmanová

OBSAZENÍ
SÁLU MKS
1. 4. Koncert ARAKAIN, 2. 4. Dětské představení „Michal je kvítko!“, 3. 4. Žákovský
koncert ZUŠ, 5. 4. ZDENĚK IZER a AUTOKOLEKTIV, 6. 4. Divadelní představení pro
školy, 6. 4. Koncert ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS, 7. 4. Kurz
společenské výchovy a tance - I. prodloužená, 8. 4. Koncert DYMYTRY, 9. 4. Divadlo
v rámci předplatného VRAŽEDNÝ PÁTEK,
11. 4. Památná slavnost, 12. 4. Kurz společenské výchovy a tance, 13. 4. Shromáždění
představitelů Sborů dobrovolných hasičů, 13.
4. Koncert Veselá trojka, 18. 4. III. abonentní
koncert - Jurij Kruglov - bas, Augustin Kužela
- klavír, 19. 4. Zasedání zastupitelstva města,
20. 4. Koncert VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM
PAVLÍK BAND, 21. 4. Okresní hospodářská komora, 22. 4. Premiéra hry ochotného
divadelnického spolku Karel Domažlice SNĚHULKA A 5 TRAPASLÍCI, 23. 4. Kurz
společenské výchovy a tance, 24. - 30. 4. Chovatelská přehlídka a výstava trofejí.
(mks)

Kino Čakan DUBEN 2017

www.idomazlice.cz
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Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Sobota 1. 4. 2017 od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

- kytara, Artur „R2R“ Michajlov
- basová kytara, Jan „Gorgy“
Görgel - kytara a Miloš Meier
- bicí.

ARAKAIN XXXV
DOUBLE TOUR THRASH TOUR 2017

Předprodej vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích
a síti Ticketstream.

Pořadatel: Petr Kubáň - Agentura
Arakain

Neděle 9. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo V ŘEZNICKÉ

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích

Neděle 2. 4. od 10.30 hodin
velký sál MKS

MICHAL NESVADBA
Michal je kvítko!

Pořadatel: Pragokoncert Bohemia a.s.
Předprodej vstupenek v MIC.

Neděle 2. 4. 2017

LOUTKOVÉ DIVADLO
DOMAŽLICE

O PRINCEZNĚ
ZLATOVLÁSCE

Začátek představení vždy od 14.00
a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
Vstupenky pouze v předprodeji
v Městském informačním centru
v Domažlicích.
Jednotné vstupné 25,- Kč.

Středa 5. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Mluvené slovo

ZDENĚK IZER
A AUTOKOLEKTIV

Těžký útok na vaši bránici!
Zábavný pořad, ve kterém
se diváci budou moci setkat
s jedinečným a nezaměnitelným
humorem Zdeňka Izera. Jako
vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení
je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými
kostýmy a převleky a světelnými
efekty.

Čtvrtek 6. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert

Benjamin Kuras
VRAŽEDNÝ PÁTEK

Režie a výprava:
Jakub Zindulka
ONDŘEJ HAVELKA
Hrají: Stanislav Zindulka
a Jakub Zindulka
A JEHO MELODY
Absurdní, ale napínavé, zcela
MAKERS
mimořádné, hrozivé, propletené,
Nás to tady furt baví!
Koncert ONDŘEJE HAVELKY se směsicí patosu, černého satiA JEHO MELODY MAKERS rického humoru a napjatého stylu
odvozeného ze střídání fantazie
byl přeložen z neděle 5. března
a reality.
2017 na čtvrtek 6. dubna 2017
Stanislav
Zindulka
se umístil
z důvodu rozšíření termínů
druhý
v
kategorii
Nejlepší
mužský
filmového natáčení pana Havelky. Toto opatření zasáhlo tři herecký výkon roku 2013 v anketě
I-divadlo.cz.
koncerty. Jedním z nich je i náš
Tato
inscenace
získala Cenu diváv Domažlicích.
ků
na
Festivalu
divadla 2-3-4 herZa tuto nepříjemnost
ců 2014 v Třebíči
se omlouváme.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Předplatitele divadelní sezóny mohou
uplatnit 10% slevu po předložení
abonentní vstupenky.

Sobota 8. 4. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

DYMYTRY

Předprodej zbylých vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Čtvrtek 13. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert
Pořadatel Sapporo my s.r.o.

VESELÁ TROJKA
PAVLA KRŠKY

Předprodej vstupenek v Městském infor-

Dymytry je česká metalová
mačním centru v Domažlicích
kapela z Prahy, která svůj styl
a CK SUNNY.
nejčastěji označuje jako Psy-core.
Skupina hraje od roku 2004. JeÚterý 18. 4. od 19.30 hodin
jím zakladatelem je Jiří „Dymo“
velký sál MKS
Urban. Její image je založená na
III. abonentní koncert
maskách brouků z dílny NáJURIJ KRUGLOV - bas
rodního divadla, na mohutných
Předprodej vstupenek v MIC.
kytarových riffech, melodických AUGUSTIN KUŽELA
Předplatitelé divadelní sezóny mohou
- klavír
refrénech a sugestivním zpěvu.
uplatnit 10% slevu po předložení
Složení: Jan „Protheus“ Macků Jurij Kruglov pochází ze Sevasabonentní vstupenky.
topolu na Ukrajině. Vystudoval
- zpěv, Jirka „Dymo“ Urban

Čajkovského hudební akademii
v Kyjevě, obor zpěv a dirigování. Zpěv studoval u znamenité
profesorky Zacharčenko. Již
za studií byl v angažmá v Malém divadle v Kyjevě a poté ve
Velkém Ševčenkově operním
a baletním divadle. Vystupoval
na operních scénách divadelv
Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku (Moskva, St.Petěrburg,
Minsk, Oděsa). V roce 1989
přijal nabídku k angažmá od Národního divadla v Praze. Od té
doby vystupuje jako host v ND,
v divadle F.X. Šaldy v Liberci
a dále v divadlech v Olomouci,
Ostravě, Plzni a Brně.
V současné době působí jako
sólista ve Státní opeře Praha.
Velkého úspěchu u českého
publika se dočkal při ztvárnění
Vodníka
ve Dvořákově Rusalce. Mistrovské ztvárnění dvojrole Masetta
a Komtura v Donu Giovannim,
které řídil světoznámý Sir
Charles Mackerass, mu vyneslo
věhlas nejen v České republice,
ale i mezinárodní. Jurij Kruglov
vystupoval se samostatnými
koncertními recitály v mnoha
zemích světa (Anglie, Austrálie,
Bulharsko, Francie, Japonsko,
Rusko, Řecko, Slovensko, Spolková republika Německo, Španělsko, Turecko, Tunisko, ...).
Augustin Kužela v Praze
studoval na Státní konzervatoři
u prof. dr. Kříže a po absolutoriu
pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u prof. Baloghové. Jako sólový klavírista
vystupoval koncertně v řadě
zemích Evropy (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie), v Japonsku – Tokio, v USA – New
York, Chicago, San Francisco,
na Tchajwanu – Taipei. Řadu
nahrávek realizoval pro Český
rozhlas a také pro mnichovský
Bayerische Rundfunk. Pedagogicky působí jako profesor Státní
konzervatoře v Praze.
Předprodej zbylých vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Městské kulturní středisko v Domažlicích
Čtvrtek 20. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert

VĚRA ŠPINAROVÁ &
ADAM PAVLÍK BAND
Předprodej vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Sobota 22. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Premiéra hry ochotného
divadelnického spolku
Karel Domažlice

SNĚHULKA
A 5 TRAPASLÍCI
Autor: Emil Hofman
Už jste viděli verzi pohádky
o Sněhurce, kde je hlavní postava
tak ošklivá, že ji ani není možné
ukázat celou? Kde trpaslíků není
sedm, ale pět, ale stejně uvidíte
jenom tři nebo vlastně dva? Kde
král má místo mozku z trávy
kostku, že potřebuje tiskového
mluvčího, aby za něj mluvil?
Neviděli? Tak přijďte na karlovskou verzi Sněhulka a pět trapaslíci, kde kromě prvoplánového
humoru dostanete naservírovaný
i humor druho i víceplánový a na
závěr jako bonus tragický konec
jako od Orwella.
Předprodej vstupenek od 3. dubna 2017
v Mětském informačním centru
v Domažlicích.

Středa 10. 5. od 19.30 hodin
velký sál MKS
IV. abonentní koncert

DUO DU RÊVE

Jana Jarkovská - flétna
Bohumír Stehlík - klavír
V duu společně působí od roku
2011. Účastní se též mistrovských
kurzů, např. Forum International
pour Flute et Piano v Lucembur-

sku, Sandviken Master Classes
ve Švédsku či Mezinárodní
letní akademie ISA v Rakousku. Byli oceněni vítězstvími
v mezinárodních soutěžích
Concorso internazionale di
musica „Citta di Chieri“ v Itálii
(2012) a Pro Musicis International Award v Paříži (2013)
a 3. cenou v soutěžích „Salieri-Zinetti“ International Chamber
Music Competition a Concorso
Internazionale di Musica „Marco Fiorindo“ v Itálii (2014).
V r. 2015 získalo duo rovněž
ocenění „ISA Open Awards“
a „ISA Challenge“ za mimořádnou interpretaci skladeb
B. Martinů a J. Temla v rámci
mezinárodních interpretačních
kurzů ISA v Rakousku.
Předprodej zbylých vstupenek
od 19. 4. 2017
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Pondělí 15. 5. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Klubová scéna

JIŘÍ SCHMITZER
- RECITÁL
Koncert svérázného písničkáře a známého českého herce
(Divadlo Y, Marečku, podejte
mi pero!, Slavnosti sněženek,
Kráska v nesnázích). Sám o své
hudbě hovoří jako o acoustic-punku, ale berme to s mírnou
nadsázkou, protože díky jeho
hudební nezařaditelnosti chodí
na jeho koncerty jak rockeři,
tak milovníci folku či divadelní
příznivci.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru
v Domažlicích.
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Pátek 26. května
od 15.30 a 18 hodin
velký sál MKS
Městské kulturní středisko
v Domažlicích a ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice

13. TANEČNÍ
AKADEMIE

Čtvrtek 18. 5. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Agentura HARLEKÝN,
Divadlo KOLOWRAT

Jaroslav Gillar
BLÁZINEC

Taneční akademie Venduly
Brettschneiderové.
Vystupují žáci ZUŠ Jindřicha
Jindřicha.
Program: klasický balet, moderní
a jazzový tanec, hip hop, orientální tance, aerobic, tancování ve
skupině i solový tanec.
Pořadem bude provázet Tereza
Mašlová.
V dopoledních hodinách dvě
uzavřená představení pro žáky ZŠ.
Dvě představení pro veřejnost od
15.30 a 18 hodin.

Režie: Jaroslav Gillar
Předprodej vstupenek je pro veřejnost od
Hraje: Miroslav Táborský
25. dubna 2017
v patnácti postavách
v Městském kulturním středisku
Hra BLÁZINEC Jaroslava Gillav Domažlicích.
ra je napínavou groteskou o světě,
ve kterém se vlády zmocní
blázni. Téma ovládnutí společČtvrtek 1. června 2017
nosti šílencem není nereálné a je
od 14.00 do 18.00 hodin
stále aktuální. Nečekané zvraty
letní kino
a konflikty doprovázejí bláznivé
město Domažlice
situace jako z němého filmu. Hra
je inspirována mimo jiné motivy
a Městské kulturní středisko
E. A. Poea a je protkána jeho
v Domažlicích
typickým humorem. Člověk jako
MĚSTO DĚTEM
bezbranný klaun vydaný napospas dějinám a společnosti, která
ANEB SPORTOVNÍ
ztratila morální kredit. Ústav pro
ODPOLEDNE
choromyslné je zástupným modelem jakéhokoli zřízení, v němž se
PLNÉ HER
uplatní jen síla a princip vůdce.
KOLOTOČ, HOUPAČKY,
Představení je pro diváky skvěSKLUZAVKA, BABY LAND,
lým a nevšením zážitkem.
SKÁKADLO, BALONKY
Jaroslav Gillar je autorem operVSTUP ZDARMA!
ních libret, divadelních her a filmových scénářů. Od roku 1962
Pátek 30. června 2017
působil dvanáct let v pražském
Divadle Na Zábradlí, zároven
letní kino
jako režisér hostoval v opeře NáFestival
rodního divadla. Od roku 1974
u nás doma pracovat nesměl
a působil v zahraničí. V letech
1993 a 1994 byl uměleckým
šéfem Divadla Komedie, v roce
2002 inscenoval jazzovou operu
Treemonisha od Scotta Joplina
Přehlídka regionálních skupin
ve Státní opeře Praha.
a jedním hostem.

FESTIVAL
PŘIVÍTEJTE
LÉTO

Předrodej zbylých vstupenek
od 10. 4. 2017
v MIC v Domažlicích.

VSTUP ZDARMA!

Pozvánky
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Dvojjazyčný leták zve na „Chodské“ a Drachenstich
Výbor pro spolupráci s partnerskými městy
města Domažlice rozhodně nezahálí. Naposledy se například zasloužil o tisk speciálních
dvojjazyčných letáků, které lákají na Drachenstich ve Furth im Waldu a také Chodské
slavnosti v Domažlicích. Letáčky jsou k dispozici v Informačním centru v Domažlicích.
„Na naší poslední schůzi jsme také chválili
novináře Karla Reitmeiera, který v německých novinách velmi často a dobře informuje
o akcích, které se dějí v Domažlicích. Navrhli
jsme proto, že bychom našemu partnerskému
městu dali prostor v Domažlickém zpravodaji
k prezentaci jejich akcí, které by mohly zajímat i naše občany. Redakční rada zpravodaje
tento návrh podpořila. Nyní budeme s kolegy
domlouvat podrobnosti,“ uvedl na únorovém
zastupitelstvu předseda Výboru pro spolupráci s partnerskými městy Kamil Jindřich.
(kol)

Setkání ročníku
1947
U příležitosti letošního významného životního výročí se sejdou v restauraci U Kulináře
v Domažlicích (náměstí pod věží - dříve Ural)
dne 13. května ve 14 hodin spolužáci ze ZDŠ
Komenského 17 (dívčí škola), kteří ukončili
školní docházku v roce 1962.
Zváni jsou i ti, kteří devátou třídu dokončili
v tehdy nově otevřené škole v Mrákově.
Uvítáni budou i vrstevníci žijící v Domažlicích a okolí.
Více informací získáte na telefonním čísle
777 094 640.
Stanislav Kitzberger

Výstup
na domažlickou věž
Sbor dobrovolných hasičů Domažlice pořádá 8. dubna 2017 již 14. ročník extrémního závodu ve výstupu na domažlickou věž. Začátek
je v 10.00 hodin na náměstí v Domažlicích
před věží Arciděkanského kostela. Prezence
účastníků probíhá od 9.00 - 9.30 hodin. Uzávěrka přihlášek pro účastníky závodu je 30.
března.
A co na hasiče při extrémním závodu čeká?
Zdolat téměř 200 schodů a ještě k tomu nepravidelných na jeden zápřah s plnou výbavou. Je to
téměř nadlidský úkol, který dá zabrat i opravdu
trénovaným závodníkům. Rekord 76,404 vteřin k dosažení vrcholu věže z roku 2016 drží
Roman Kohout ze Sboru dobrovolných hasičů
Plánice. Závodu se každoročně účastní i hasiči
z Německa nebo Slovenska.
(kol)

Stavění májky

Oslavy osvobození

Město Domažlice ve spolupráci s SDH
Domažlice srdečně zve všechny občany na
Stavění májky, které se uskuteční v neděli 30.
dubna na domažlickém náměstí před radnicí.
Zdobení májky pentlemi začíná v 17.30 hodin, samotné stavění potom v 18.00 hodin.
(kol)

Město Domažlice chystá v souvislosti
s květnovými oslavami osvobození opět bohatý kulturní program.
Osvobození města americkou armádou
si v Domažlicích připomeneme v pátek
5. května. Program bude zahájen v 11 hodin
na domažlickém náměstí před radnicí. Vedení
města doufá, že se programu opět zúčastní
i někteří američtí veteráni, kteří v loňském
roce dostali čestné občanství města. Podle
dostupných zpráv se čeká na posouzení jejich
zdravotního stavu a pokud to jen trošku půjde,
dorazí bývalí vojáci velmi rádi.
Pietní akty a pokládání věnců u pomníků
v Domažlicích proběhne v pondělí 8. května.
Další podrobnosti a konkrétní časy uveřejníme v dalším vydání zpravodaje.
(kol)

Přednáška
Přednáška na téma - zelené potraviny jako
zelená pro náš život se koná ve Viole, Thomayerova 170, Domažlice, dne 20. dubna od
17.00 hodin.
(V rámci placené inzerce)

Zpravodaj je ke stažení v pdf na
www.domazlice.eu

Městská policie / DDM Domino
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA MĚSÍC DUBEN:
AKCE PRO DĚTI:
sobota 8. dubna – VELIKONOČNÍ DÍLNA zdobení vajíček netradičními technikami, velikonoční věnec na dveře, velikonoční zápich. Nutné
s sebou přinést 2 vyfouklá vajíčka, od 9 do 12 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
10.7. – 16.7.

letní tábor Mrákov – Rekordiáda

10.7. – 14.7.

Hudební příměstský tábor

17.7. – 21.7.

příměstský tábor Máme rádi zvířata

24.7. – 28.7.

příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou

31.7. – 4.8.

Sportovní příměstský tábor

7.8. – 11.8.

příměstský tábor Toulavé boty

Strážníci varují cyklisty, buďte na kolech opatrní
Domažličtí strážníci v uplynulých dnech
zaznamenali, že řada cyklistů již po zimě
oprášila svá jízdní kola a vyjela na silnice či
cyklostezky. Mnozí však zapomínají na své
důležité povinnosti v roli cyklisty, jakožto
účastníka silničního provozu.
Důležitým doplňkem při jízdě na kole
u dětí i dospělých je cyklistická přilba – pro
děti do 18 let věku je její nošení povinné,
dospělým lze nošení přilby s ohledem na
vlastní bezpečnost jen doporučit. Co už je
však povinné pro všechny bez výjimky, je
povinná výbava jízdního kola, na kterou
domažličtí strážníci cyklisty každoročně upozorňují nejen v rámci výkonu služby, ale také
v rámci řady preventivních projektů. Přesto
mnozí cyklisté často nevědí, co do povinné
výbavy jízdního kola patří, a riskují tak nejen
svoji bezpečnost, ale vystavují se také riziku
sankce, jejíž maximální výše může dosahovat
až k částce 2 000 Kč.
Dalším častým prohřeškem, nejen mladých cyklistů, je jízda po chodníku, která je
zákonem povolená pouze dětem do 10 let.
Ostatní cyklisté se musí, stejně jako řidiči
motorových vozidel, pohybovat výhradně po
pozemní komunikaci, příp. cyklostezce.

Snímek z loňského preventivního projektu „Na kole jen s přilbou“. Foto: MP Domažlice
Městská policie Domažlice proto ze všech
výše uvedených důvodů letos připravila preventivně informační leták „Rady pro mladé
cyklisty“, kterým však jistě nepohrdnou ani
mnozí dospělí. V letáčku jsou přehledně vyobrazeny jednotlivé povinné prvky jízdního
kola a kromě toho je zde zodpovězena také
řada častých otázek – komu je dovoleno jezdit
na chodníku, jaká pravidla platí pro jízdu na

koloběžce, od kolika let může dítě jezdit na
pozemní komunikaci bez doprovodu a nechybí ani řada dalších.
Celý dvoustránkový leták si můžete stáhnout na webu Městské policie Domažlice
– www.mpdomazlice.cz nebo si jej můžete
vyzvednout přímo na služebně domažlických
strážníků na náměstí Míru (vedle vchodu do
radnice). Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

Fotogalerie / inzerce
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20. výročí otevření Domu penzionu v Baldovské ulici
Poslední únorový den letošního roku to
bylo přesně dvacet let, co se v Domažlicích
poprvé otevřely dveře Domu penzionu - byty
s pečovatelskou službou v Baldovské ulici
č. 638. Právě 28. února 2017 se proto v jídelně
penzionu konala oslava a připraven byl pestrý
kulturní program i malé občerstvení.
Mezi hosty, kteří zavítali na oslavu penzionu, byla například zastupitelka Jitka Heřmanová, ředitel Městských lesů Jan Benda nebo
předseda Klubu českých turistů Petr Matějka.
„Všechny vás tady srdečně vítám. Chodím
sem pravidelně už asi patnáct let každé Vánoce
zdobit perníčky a musím říct, že sem chodím
strašně ráda. Velký dík patří vedení penzionu
a obyvatelům přeji, ať jim co nejdéle slouží
pevné zdraví,“ uvedla Jitka Heřmanová.
„Je třeba připomenout, že za uskutečnění
stavby penzionu se velmi zasloužila Helena
Šléglová a další členky tehdejší komise pro
školství, kulturu, zdravotnictví a sociální
věci, které za stavbu bojovaly. Penzion podporovala i tehdejší starostka Domažlic Jaroslava Wollerová,“ řekla předsedkyně Sboru
pro občanské záležitosti Libuše Matějková.
Mezi současnými obyvateli penzionu se
dokonce ještě dnes najdou ti, co se nastěhovali právě před 20 lety. Jsou to Josefa Voláková (od 10. 3. 1997), Marie Borovská (od
15. 3. 1997), Zděňka Hanová (od 17. 3. 1997),
Jarmila Vargová (od 24. 3. 1997) a Věra Mayerová (od 21. 3. 1997).
„Nejvíc bych si přála, aby bylo u nás co
nejvíce klientů spokojených s poskytovanou
péčí, ale to také znamená, že si té péče budou
vážit, a tím se jim bude dobře žít. Dále bych
si přála, aby obyvatelé města pomaleji stárli,
a až budou potřebovat péči, aby se k nim co
nejrychleji dostala,“ uvedla ředitelka penzionu Venuše Klimentová.

Obyvatelé penzionu si oslavu výročí nenechali ujít. Připraven byl bohatý kulturní program.
Foto: (kol)
Zajímavosti
renské služby, OÚ v Domažlicích a velkou
měrou přispěli jednotliví dárci nejez z řad
* Stavbu začala plzeňská firma MP UNI v roobyvatel, ale i zaměstnanců.
ce 1994, dokončila ji firma Pozemní stavby
Klatovy v roce 1996, pod maximálním pra* Do šesti měsíců bylo všech 37 bytů obsazeno.
covním nasazením pana Václava Kitzbergera,
který byl pověřeným dozorem nad stavbou.
* 15. března 1997 byl otevřen provoz kuchyně.
V tento den se uvařilo jídlo pro 15! strávníků.
* 28. 2. 1997 bylo zařízení slavnostně otevřeno.
V současnosti se připravuje 350 porcí jídel.
* Přibližné náklady na stavbu činily
* První obyvatelkou Domu penzionu byla
39 500 000,- korun.
paní Josefa Voláková.
* Veškeré úklidové práce probíhaly vlastní* Služby zařízení dosud využilo 99 klientů.
mi silami personálu. Objekt byl předán bez
vybavení. Velkou
pomocí bylo získání * Nejstarším obyvatelem je Josef Kotil (95 let).
použitého nábytku
* Průměrný věk současných obyvatel je
ze zrušených jeslí,
80,5 roku.
V. mateřské školy,
(kol)
z končící léká-

Vystoupila i taneční skupina Hanka, která se akcí v penzionu účastní pravidelně.
Foto: (kol)

Inzerce

číslo 4
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Plavecký bazén
a ubytovna
Domažlice
přijme nové pracovníky
a brigádnice na tyto pracovní pozice:

- instruktorky do kurzů plavání s dětmi,
kojenci a batolaty
- plavčíky
Pomůžeme i se získáním potřebné kvalifikace.
Již kvalifikovaní zájemci budou
upřednostněni.
Další informace podá ředitel příspěvkové
organizace na tel.: 724 350 477

VÝUKA ANGLIČTINY
- profi výuka / 25 let praxe
- centrum Domažlic
- děti, studenti, dospělí
- kurzy pro veřejnost
- firemní kurzy
- příprava k maturitě, přijímací zkoušky
- individuální výuka

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická
- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce
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

číslo 4

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství,
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice,
tel.: 724 501 626
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636

Uzávěrka
inzerce pro
KVĚTNOVÝ
Domažlický
zpravodaj je
5. 4. 2017

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM A.S.
Rohova 124, Domažlice 344 01, tel. 774 648 402
nabízí

PRODEJ SKLA DO KAMEN A KRBŮ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
HELIOS NA SKLENÍKY

INZERUJTE U NÁS

Celá strana
191*250 mm
6 534 Kč
1/2 strany
3 267 Kč
1/4 strany
1 634 Kč
libovolný rozměr 1 cm2 = 16 Kč
Řádková inzerce 1 řádek = 39 Kč
Při opakování sleva 10%, náklad 5 800 ks

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
tel.: 777 968 884

Inzerce

číslo 4
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NEPROPÁSNĚTE CENOVOU NABÍDKU ZELENÝCH POTRAVIN V KOMBINACI
Chlorella, Hawaii Spirulina, Barley Juice, Spirulina Barley, Acai, Maca, Beta,
Ambrosia, Aquaje, Goji, Matcha a Sea Berry
NOVÉ TERAPEUTICKÉ OLEJE Nigela Sativa a Sacha Inchy v libovolné kombinaci

Tyto produkty lze zakoupit v Prodejně Energy, Domažlice, Srnova 78

Inzerce

číslo 4
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