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Babylonský rybník už napouští

Od konce dubna se pomalu plní Babylonské koupaliště. Blíží se tak konec náročného odbahnění nádrže a oprava hráze. „Zatímco se bude rybník napouštět, firma odveze cesty, které na dně využívala a dokončí druhý výpustní objekt,“ říká starosta ing. Miroslav Mach a pokračuje, „do konce května by rybník
měl být plný vody.“ Na počátku května odjíždí starosta jednat na Fond životního prostředí do Prahy, aby
byly vyjasněny otázky provozu na koupališti. Zda se bude nebo nebude vybírat vstupné apod., protože
poskytovatel zatím zastával stanovisko, že dotace neumožňuje ekonomickou činnost příjemce.
„Kdo jste viděli napuštěný Strakovský rybník na Zelenově, víte, že je vidět jeho dno. To lze očekávat
i na Babyloně, kde hloubka dosahuje až šesti metrů,“ říká starosta a pokračuje, „v květnu bude dokončena hráz a obnovena asfaltová komunikace vedoucí přes ni, do původního stavu budou uvedeny další
komunikace. Pláže se stavební práce nedotkly. Jak velká stavební akce to byla, dobře vypovídá to, že
v hektických dnech zde denně projelo 140 nákladních aut, tzn. každé čtyři minuty tudy projel jeden vůz
o nosnosti 28 tun. Celkem bylo vytěženo 51 000 m3 bahna, což představuje přibližně 100 000 tun mokré
hmoty. To je více, než původně předpokládal projekt. Dalším pozitivním zjištěním je, že i přesto se nám
povedlo udržet ceny prací na původní výši.“
Stanislav Antoš

Jedním z prvků protipovodňových opatření
je dokončovaný kamenný břeh za restaurací U Kocoura.
Foto (toš)

Fotbalový
turnaj měst

V Havlovicích práce finišují

V sobotu 7. května se v Domažlicích na
Střelnici koná fotbalový turnaj měst. Své
síly změří hráči z bavorského Furth im
Wald, lotrinského Ludres a z pořádajících
Domažlic.
V 10.30 hodin bude slavnostní zahájení,
při němž zazní hymny a budou vztyčeny
vlajky. V 11 hodin následuje výkop starostou města. Hrát budou mužstva U15
a U19 (číslo značí maximální věk hráčů).
Systém zápasů každý s každým přinese
šest utkání. Po skončení turnaje následuje
doprovodný program – návštěva bazénu
a výstup na věž. Večer v 19 hodin se uskuteční v MKS kulturní program, zdravice
starostů a vyhlášení výsledků. Vše zakončí
diskotéka.
(toš)

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 16. 5. 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 18. 5. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Zanedlouho bude stržen most v ulici Npor.
O. Bartoška, který v rámci akce zkapacitnění Zubřiny nahradí nová mostní konstrukce.
Foto S. Antoš

Rekonstrukce ve městě

V Domažlicích pokračuje náročná rekonstrukce vodovodu a kanalizace s názvem Čistá
Berounka. „Kde byly komunikace nekvalitní, tam jsme nechali provést opravu povrchu
v celé šíři,“ říká starosta ing. Miroslav Mach a vypočítává, že kromě nového asfaltového
povrchu to často byly i nové obruby. Kanalizace je hotova v ulicích Elišky Krásnohorské
i Sadové a tak v nejbližších dnech zde bude položen asfaltový koberec. Na počátku května se totéž uskuteční v Jiráskově ulici.
„Zbývá ulice Havlíčkova a stavaři začnou za provozu v průmyslové zóně,“ říká starosta
a vyzývá občany, aby - pokud ví o nějaké zapomenuté neopravené části - informovali
radnici, aby bylo vše uvedeno do pořádku.
S. Antoš

Rozsáhlé stavební práce v Havlovlicích spojené s výstavbou vodovodu, kanalizace, inženýrských
sítí a opravou komunikací spějí ke svému závěru.
„V těchto dnech jsou dokončovány asfaltové povrchy komunikací. Čekali jsme na ČEZ a Telecom,
než položí sítě, aby se do nových povrchů nemuselo několik let zasahovat,“ říká starosta ing. Miroslav
Mach a vyjmenovává dění v obci, „občané se připojují na vodovod i kanalizaci a v rámci akce jsou dokončovány chodníky přes celou obec, přeložena je autobusová zastávka na náves. Po přesném zaměření zastávek budou osazeny nové čekárny pro cestující.“ Zároveň se na radnici připravuje dokumentace
na výstavbu nové místní komunikace, která umožní výstavbu osmi rodinných domů v obci.
„Děkuji Havlovickým za trpělivost s jakou se po celý rok, kdy stavební práce probíhaly, s akcí vyrovnali. Věřím, že nepříjemnosti s tím budou brzy zapomenuty,“ uzavírá starosta M. Mach.
S. Antoš
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 8. schůzi
dne 29. 3. 2011:
- nesouhlasila s pokácením javoru nacházejícím se na p.p.č. 2311/41 v k.ú.
Domažlice ve Švabinského ulici před
vchodem domu čp. 559
- souhlasila s bezúplatným užíváním
zahrady Chodského hradu za účelem
konání akce pro veřejnost u příležitosti ukončení projektu „Mezi rodinou
a prací: hledejme cestu pro každého“
dne 4. 6. 2011 od 10:00 do 18:00 hodin
Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. se sídlem Kateřinská 26, 120 00 Praha 2, za
podmínky zabezpečení úklidu a uvedení
zahrady do původního stavu a za podmínky nevybírání vstupného či jiného
poplatku
- vzala na vědomí informaci odboru
správy majetku týkající se aktuální situace ohledně označení pomníku Svobody
v Domažlicích a souhlasila s nahrazením desek z epoxidové pryskyřice
s bronzovou patinou
- souhlasila s projektovou dokumentací
stavby Zvonička s vyhlídkou na Vavřinci vyhotovenou ATEBY – ateliérem pro
bydlení, Ing. Zbyňkem Kubíkem, jejímž
investorem je Zvonice Vavřinec o.s.
- schválila změnu otevírací doby plaveckého bazénu od 1. 4. 2011 (www.plavecky-bazen.domazlice.info)
- schválila likvidaci voru se skákačkou na
koupališti Babylon
- schválila změnu ceníku za ubytování na
plaveckém bazénu

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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- vzala na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace
v účetní jednotce město Domažlice za
rok 2010
- schválila doplnění ceníku zimního stadionu - pronájem plochy na hokejbal ve
výši 400,– Kč za hodinu bez DPH
- 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. 2011 od
6.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou
vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS
Domažlice
- schválila výjimku vjezdu vozidel těžších
než 5 tun (autobus z francouzského
partnerského města Ludres) na náměstí
Míru v Domažlicích v pátek 6. 5. 2011;
(autobusy z francouzského partnerského
města Ludres a německého Furth im
Wald) na náměstí Míru v Domažlicích
v sobotu 7. 5. 2011
- schválila parkování autobusů z francouzského partnerského města Ludres
a německého Furth im Wald v prostoru
u kašny na náměstí Míru v Domažlicích
dne 7. 5. 2011 od 18.00 hodin do 24.00
hodin
Rada města na své 9. schůzi
dne 12. 4. 2011:
- vzala na vědomí stížnost občanů zastoupených panem Milanem Veselým
ze dne 8. 2. 2011 s tím, že problematika dopravní propustnosti ulic Spálená
– Školní – Boženy Němcové bude řešena po skončení dopravních omezení
vyvolaných uzavírkami a objížďkami
spojenými s akcí Čistá Berounka
- schválila záměr provedení změny místní
úpravy provozu v křižovatce ulic Školní
– Boženy Němcové navržené dopravní
komisí města spočívající v odstranění
dopravní značky P 4 „Dej přednost v jízdě“ s tím, že nově bude v této křižovatce
zavedeno pravidlo o právu přednosti
vozidel jedoucích zprava
- schválila podání žádosti na rozšíření
městského kamerového systému Domažlice v rámci projektu Plzeňského kraje
– Bezpečný kraj a prevence kriminality
- souhlasila s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek
poskytovatelům nabízejícím služby
v oblasti pohostinství v bodu 2.2. - mezi
sousedícími předzahrádkami nebude zachován průchod v šíři jednoho oblouku
podloubí, ale pouze v šířce 1,5m společnosti Martina Kaufnerová – provozovna
náměstí Míru čp. 47, Domažlice
- vzala na vědomí žádost Ing. Stanislava
Jiřince ze dne 9. 3. 2011 a neschválila
zřízení vyhrazených parkovacích míst
pro zdravotně postižené občany před do-
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mem Rohova čp. 98 (možnost parkování
ve dvoře domu čp. 98) dle doporučení
Policie ČR a dopravní komise a uložila
DTS Domažlice, p.o., zajistit umístění
technické zábrany (betonových květníků), kterou bude zamezen příjezd na
plochu před domem č.p. 98 v Rohově
ul., Domažlice
neschválila provedení úpravy „místa pro
přecházení“ na „přechod pro chodce“
v ulici Husova
vzala na vědomí žádost vlastníků garáží
v lokalitě na sídlišti „Kavkaz“ o provedení místní úpravy dopravního značení
v ulici Waldhegerova v Domažlicích
a neschválila místní úpravu provozu na
pozemních komunikacích, dle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, na veřejně přístupné
účelové komunikaci, spočívající v umístění značky Zákaz vjezdu nákladních
automobilů (č. B 4) v ulici Waldhegerova u vjezdu ke garážím
schválila Plán kontrolní činnosti města
Domažlice na rok 2011
uložila dopravní komisi zabývat se
zpomalením rychlosti na příjezdech do
města – retardér, měřič rychlosti (např.
od Luženiček, Stráže, Havlovic)

Zastupitelstvo města na svém
5. zasedání dne 23. 3. 2011:
- schválilo záměr prodat rodinný dům č.p.
22 nacházející se na stavební parcele
č. st. 605 v Dukelské ul. v Domažlicích
- Dolejší Předměstí, stavební parcela
č. st. 605 – zastavěná plocha a nádvoří
a pozemkovou parcelu č. 481 – zahrada,
obě v k. ú. Domažlice, a to prostřednictvím realitní kanceláře
- souhlasilo s podáním žádosti do ROP
NUTS II Jihozápad a s realizací projektu „Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška
v Domažlicích“
- souhlasilo s podáním žádosti do ROP
NUTS II Jihozápad a s realizací projektu „Propojení křižovatky ulice 28.
října se silnicí II/193 v ulici Kozinova
v Domažlicích“
- souhlasilo s podáním žádosti do ROP
NUTS II Jihozápad a s realizací projektu „Rekonstrukce ulice Žižkova v Domažlicích“
- schválilo rozpočet města Domažlice na rok 2011 jako vyrovnaný
s celkovými příjmy a výdaji ve výši
727.858.960,– Kč, s výší investiční
rezervy 537.147.970,– Kč, včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní
směrnicí č. 14/2005 Hospodaření podle
schváleného rozpočtu města Domažlice
- schválilo čerpání investiční rezervy
rozpočtu ve výši 534.186.260,– Kč na financování investičních akcí na rok 2011
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Konec soutěže „O největší
alobalovou kouli“ se blíží

Město Domažlice zaštítilo již XVIII. ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“.
V letošním roce budou moci pilní sběrači z Domažlicka v týdnu od 9. do 13. května 2011
svůj sebraný čistý obalový hliník odevzdávat na Městském úřadě Domažlice, pracoviště
U Nemocnice (budova Komerční banky). 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 následujícími údaji: jméno, příjmení,
věk, adresa, u školou povinných škola a třída a u kolektivů 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: sladky@mesto-domazlice.cz.
Vyhodnocení proběhne do konce školního roku v obřadní síni radnice města Domažlice. Osobně budou pozváni 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.infowww.domazlice.infowww.domazlice.info
MÚ Domažlice, odbor ŽP
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SPORT POD HRADEM
Havlíčkova ul. 587, Domažlice
i přes stavební práce v ulici

PRODEJ NEPŘERUŠEN!

Nová kolekce plavek ADIDAS,
nové jarní bundy, cyklistické LITEX
oblečení, atd.

VÝZVA

Vyzýváme všechny podnikatele, kteří
mají zájem o uvedení svých doplňkových
kulturních akcí v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2011
(hudební produkce, výstavy, atd.) na
propagačních materiálech vydávaných
městem Domažlice, nechť se neprodleně
obrátí na programové oddělení Městského
kulturního střediska Domažlice, telefon
379 722 631.
Uzávěrka sběru podkladů pro vydání
propagačních materiálů na Chodské slavnosti 2011 je 13. května 2011.

TRUHLÁŘSTVÍ
ANTONÍN JAHN

Nábytek na zakázku
lamino i masiv, restaurační
zařízení, kuchyňské linky,
obložení schodů, dveře,
okna, výlohy.
Žáci obou domažlických základní škol, školy praktické i umělecké vystoupili šestého dubna na náměstí
s programem na podporu dětí postižených ničivým zemětřesením v Japonsku. Za dvě hodiny, po něž
zpívaly dětské sbory, se v pokladničce sešlo 10 284 korun. „Tyto prostředky byly odeslány na konto humanitární organizace ADRA,“ informoval nás o výsledku akce místostarosta Karel Štípek. Foto S. Antoš

Kozinova ul. č. 98,
DOMAŽLICE

Mobil 604 298 698

ROZBORY VOD
Pitné vody - od 718,– Kč
Odpadní vody - od 588,– Kč
Bazény, koupaliště, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

Laboratoř CHVaK
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvaklab.cz
Po–Pá 7–15 hod
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
Farní sbor ČCE v Domažlicích
Vás všechny zve na:

JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE: Kulturní sál v

LUŽENIČKÁCH

KDY: SOBOTA 14. 5. 2011 9–18 hod
NEDĚLE 15. 5. 2011 9–18 hod
PONDĚLÍ 16. 5. 2011 9–16 hod
Nabízíme oblečení dětské, dámské
i pánské, obuv, bytový textil, hračky,
domácí potřeby, bytové doplňky aj.
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l Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 550 000 Kč,
tel. 722 070 577
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l Prodám stavební parcely v této
lokalitě. Cena 500–600,– Kč/m2.
Tel: 725 814 292. Ne RK!
l MOBILNÍ PEDIKÚRA.
Tel. 720 627 382
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ
( 607 731 346
l Prodám byt 2+1 na Kozinově poli.
Cena dohodou. Tel: 602 464 514
l Mobilní pedikúra.
Tel. 607 929 774

Rozšíření služeb E-Box

V budovách Městského úřadu Domažlice (radnice a Komerční banka)
je veřejnosti k dispozici sběrná nádoba
na vyřazené drobné elektrické spotřebiče. Novinkou je, že na tento box je
navíc nainstalována schránka sloužící
ke sběru baterií a akumulátorů. Veřejnost tak má možnost ekologicky
zlikvidovat drobné předměty, aby
zbytečně nekončily na skládce komunálního odpadu, která pro ně není určena.
(MěÚ)

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

květen 2011

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 16. 5. 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.

Odpoledne s nevěstou
na Chodské chalupě na Hrádku
13. 5. 2011 od 14 do 19 hodin
Ukázka líčení, květin, svatebních
šatů, svatební výzdoby.
Ochutnávka svatebního cukroví
i místní kuchyně.
Možnost pořízení profesionální
fotografie a další překvapení...
Přijďte si s rodinou zpříjemnit páteční
večer. Pro malé děti – dětské hřiště
s trampolínou.
www.frinet.cz

U NEMOCNICE 358
(U MARKETU ALBERT ZA POLIKLINIKOU)

Výstavy:
Ladislav Lešický: Jižní Amerika
Ladislav Lešický se do vestibulu knihovny vrací další ze svých pravidelných výstav. Tentokrát
bude vystavovat fotografie ze svého putování po
Jižní Americe. A protože si přivezl fotografií plno,
je tato výstava pouze první částí. S pokračováním
se návštěvníci knihovny setkají příští rok v červenci a srpnu, kdy Jižní Americe bude věnovaná
druhá část fotografií. Domažlická knihovna a Ladislav Lešický srdečně zvou všechny, kteří mají rádi
fotografie z dalekých zemí. Výstava ve vestibulu
knihovny potrvá od 1. května do 31. května 2011
a přístupná bude v provozní době knihovny.

Prezentace knihy s promítáním:

Velký výběr:

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. května 2011 školení

METRÁŽE + KUSOVÉHO ZBOŽÍ
Povlečení, sedáky, polštářky,
zástěry, dětské zboží atd...

Samostatné tříhodinové školení je určeno začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně.
Závazné přihlášky na tel. 379 723 041, 379 723 042

společnosti KANAFAS CZ, s.r.o.
Vás srdečně zve do své nové

Začínáme s internetem

SLUŽBA PRO VÁS:
Ze zakoupené metráže ŠIJEME ubrusy,
ubrousky, naprony ZDARMA.

e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz

Otevírací doba:
PO–PÁ 9.00–17.00
SO 9.00–12.00

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

TĚŠÍME SE NA VÁS

( 379 722 522, 723 921 794

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

VZORKOVÉ PRODEJNY

POSTŘEKOVSKÁ TKALCOVNA
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Jaká byla devátá Noc s Andersenem?

Před rokem se nemálo návštěvníků sešlo
v Galerii bratří Špillarů při promítání fotografií
a příjemném povídání známého milovníka Šumavy a fotografa Jana Kavaleho. Letos přijede
představit svou další knihu. Šumava jako malovaná. Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří
Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové
srdečně zvou po Janu Novákovi na další na zajímavé povídání a promítání s Janem Kavale ve
čtvrtek 19. května 2011 v 17. 00 hodin do Galerie
bratří Špillarů (s využitím zaslaných materiálů
J. Kavaleho).

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK V DOMAŽLICÍCH v Hradské ulici

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE
ZA NEJNIŽŠÍ CENY, OD VIZITKY PO KNIHU...

Domažlický zpravodaj - str. 5

Noc s Andersenem v knihovně.

V noci z 1. dubna na 2. dubna knihovny ožily. V 1065 řádně evidovaných místech se odpoledne
1. dubna sešlo podle statistiky 40 957 dětí a s nimi 12200 dospělých organizátorů, aby tak vzdalo hold
jednomu z největších pohádkářů – dánskému spisovateli Hansi Christiánu Andersenovi. A letos i našemu
českému Václavu Čtvrtkovi, od jehož narození uplynulo 4. dubna 100 let.
Jednou ze zúčastněných knihoven byla i ta domažlická. 9. noci se zúčastnilo 15 dětí ve věku 9–12
let, jedno čtyřleté mrně s maminkou, které moc chtělo vidět hasiče, jeden asistent, který již přesáhl
věkovou hranici, ale protože byl na všech nocích předchozích, přihlásil se jako pomocník a vydatně
pomáhal (a taky chtěl vidět hasiče), paní učitelka V. Vernerová z mateřské školy, která vedla výtvarnou
dílnu – a pět knihovnic.
Úvod byl věnován Václavu Čtvrtkovi, čtení z jeho knížek, skládání puzzle. Pak následovala návštěva u Hasičského záchranného sboru – promítání filmů, vyzkoušení obleku a prozkoumání všech jeho
kapes s nezbytnými nástroji a pomůckami, prohlídka techniky, vyzkoušení toho, jak svět vypadá z kabiny
hasičského auta...
Po návratu a večeři se děti věnovaly výrobě velikonočních vajíček z netradičních posypových materiálů – paprika, kurkuma, skořice, kakao, káva, mák, rýže, kokos, drcené skořápky, pepř. To se to kýchalo
(ale jak to všechno dohromady vonělo). A dále výrobě obřího vejce do oddělení pro děti, pomlázkám
a velikonočnímu stromu.
Domů si děti odnesly vlastnoručně vyrobené velikonoční vajíčko na pomlázce, drobné upomínkové
předměty, společnou fotografii a plno dojmů a zážitků, na které hned tak nezapomenou. Kdo se chce
podívat, jak Noc s Andersenem probíhala, najde odkaz na několik desítek fotografií pod nadpisem článku
o akci na webových stránkách knihovny – www.mekbn.cz.
A tady se stačí podívat do tváří aktérů – na soustředěné a nadšené výrazy malých návštěvníků,
ale i na soustředění a zaujetí těch dospělých, kteří akci zajišťovali. Ať již to byli příslušníci Hasičského
záchranného sboru, kteří se dětem věnovali s ohromným elánem a chutí, paní učitelka Věra Vernerová,
která připravila pro večer s kraslicemi plno pomůcek, a dokonce i pomlázky, pracovnice knihovny, které
pomáhaly dětem kraslice vyrábět. Díky nim se podařilo připravit další příjemný večer, který si budou
všichni přítomní dlouho pamatovat.

Elektronická databáze regionálních osobností je plnoletá!

V letošním roce je to vlastně už 15 let, co domažlická knihovna začala převádět do té doby lístkovou
kartotéku se základními životopisnými údaji o významných regionálních osobnostech do elektronické
podoby a kdy tyto údaje začala on – line zveřejňovat ve svém katalogu. Je to vlastně další ze způsobů,
jak knihovna neustále a různými formami připomíná význam historického povědomí o dějinách, událostech i osobnostech území, kde se převážná většina našich spoluobčanů narodila nebo se zde rozhodla
žít. Naši čtenáři i uživatelé znají roční i měsíční tištěná Kalendária, která knihovna vydává pro potřeby
badatelů, profesionální knihovny okresu, obecní úřady, širokou veřejnost. V posledních několika letech
je možné tato kalendária najít i v elektronické podobě na našich webových stránkách www.mekbn.cz.
Návštěvníci akcí, které knihovna pořádá ve spolupráci s Muzeem Chodska v Galerii bratří Špillarů vědí,
že pravidelně zařazujeme literárně historické přednášky Prof. Viktora Viktory se zaměřením na regionální
problematiku.
Ale zpátky k elektronické databázi. Ve svých počátcích obsahovala přes 300 jmen. Dnes jich tam
najdeme přes 1 400. Samozřejmě, že s rostoucím počtem se do databáze vedle jmen obecně známých
a „zasloužilých“ dostávají i jména relativně neznámá. A proč jsme je tam zařadili? Třeba jen proto, že mají
význam pro tu kterou obec, ve které nositel toho jména žil a celý život pro rozvoj obce nebo pro nějakou
kulturní nebo sportovní instituci pracoval – a co je podstatné – našel se někdo, kdo o něm napsal do
regionálního tisku takovým způsobem, že je možné jej do databáze podle určitých kritérií zařadit. Pracoviště knihovny, které databázi doplňuje, je pracoviště informační. Samo nebádá, nevyhledává. Pouze
zpracovává informace a údaje již někde veřejně publikované.
A tak je v databázi zařazeno například 45 lékařů, 175 učitelů, 100 spisovatelů, 153 malířů, 96 hudebníků, 18 fotografů, 16 sportovců, 40 čestných občanů obcí. Duchovních, kněží, farářů působících
v různých církvích najdeme 147. 620 osobností působilo přímo v Domažlicích, 433 se jich zde narodilo,
257 jich v Domažlicích zemřelo.
A to jsou jen některá z kritérií, podle kterých lze vyhledávat. Ta další zájemce například upozorní, že
v květnu uplyne 15 let od úmrtí pplk. Karla Mathese, odbojáře a čestného občana Domažlic, 60 let od
úmrtí učitele hudby Františka Xavera Procházky či 50 let od úmrtí spisovatele Jana Vrby.
A proč vlastně takovou databázi zpracováváme? Nejen proto, abychom mohli pro zájemce snadno
a rychle vyhledat informaci o určité osobnosti. Nejen pro studenty a badatele, kteří potřebují pracovat
přímo se soubory jmen určité profese, nejen jako zdroj pro vydávání výše zmiňovaných kalendárií.
Velké profesionální knihovny podobné databáze zpracovávají jako součást svého kulturně vzdělávacího působení, jako službu městu a oblasti, jako službu svým uživatelům, kteří se díky dálkovému přístupu
přes internet stále rozrůstají.
Mgr. Hana Mlnáříková
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l Celá strana 18 x 25 cm

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

(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

1485 Kč
1 cm2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 20% DPH!

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

5. 5. Plzeňská filharmonie, 6. 5. Oslava svátku Sv. Floriana, 8. 5. Klubová scéna, 9. 5. Představení pro
školy, 12. 5. Seminář – Svaz tělesně postižených, 16. 5. Koncert ZUŠ, 17. 5. Město Domažlice – setkání
se starosty, 18. 5. Zasedání zastupitelstva, 19. 5. Prodej, 20. 5. Představení pro děti, 20. 5. Divadelní
představení Charleyova teta, 23. – 24. 5. Prodej, 24. 5. koncert – ORBIS TRIO, 25. 5. Prodej, 25. 5. Prodej – drogerie, 27. 5. Koncert Tublatanka, 29. 5. Prodej obuvi, 30. 5. Divadelní představení Smím prosit.

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

květen 2011

KVĚTEN 2011

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

číslo 5

Neděle
1.
Středa–čtvrtek
4.–5.
Pátek–neděle
6.–8.
Neděle
8.
Zač. ve 14 hod.
Středa
11.
Čtvrtek–pátek
12.–13.
Sobota–neděle
14.–15.

Japonský film s titulky

GOEMON

Film je fiktivním příběhem Goemona a jeho činů za Japonské občanské války, zvláště pak konfliktu, který vedl k rozhodující
bitvě o Sekigaharu. Volně se inspiruje skutečnými událostmi a legendou o Goemonovi, v níž mladý ninja Goemon Ishikawa zjistí,
že byl jeho pán Nobunaga Oda zrazen svým nejvěrnějším vazalem Hidejošiho Tojotomim.

OBŘAD

Film „Obřad“ je inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje poněkud skeptického amerického studenta kněžského semináře
Michaela Kovaka (Colin O‘Donoghue). Ten navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu. Michael se během svého pobytu v Římě
seznámí s neortodoxním knězem Otcem Lucasem (Anthony Hopkins), který mu ukáže i temnou stranou jeho víry.

ODCHÁZENÍ

Příběh filmu se odehrává ve zlomovém okamžiku života Dr. Viléma Riegera (Josef Abrhám), který po dlouhá léta zastával funkci
kancléře. O tu však v nedávné době přišel, a ačkoliv se snaží nedat nic najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat
z vládní vily, která se už za ta léta stala jeho domovem. Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, svého „dvora“
a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal: z patolízalského tajemníka...

MÁMA MEZI MARŤANY

Vyneste odpadky, snězte brokolici - kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji maminku, když ji
unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky. Film ukazuje Milovu výpravu, kterou
podnikne na záchranu své maminky.

KRÁLOVA ŘEČ

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele. Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou
řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého
ale jen těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka Alžběta (Helena Bonham Carter), budoucí královna matka, proto
domluví setkání s úspěšným, ale poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush).

DILEMA

Pravda občas bolí. Ronny (Vaughn) a Nick (James) jsou už od vejšky nejlepší kámoši. Společně vedou firmu vyvíjející automobilové motory, přičemž Nick je technologickým géniem, zatímco Ronny obchodním talentem, který Nickovy nápady prodává. Právě
uzavřeli smlouvu s automobilovým gigantem, Nickovo manželství s krásnou Genevou (Ryder) šlape jako hodinky a Ronny se
konečně chystá požádat o ruku dlouholetou přítelkyni Beth (Connelly). Jenže pak se všechno strašidelně pokazí.

m Vstupné 70,- Kč 104 min.
Americké drama s titulky
l Vstupné 70,- Kč 114 min.
Komedie Václava Havla
r Vstupné 65,- Kč 94 min.
Kino Čakan nejen pro děti
r Vstupné 75,- Kč 88 min.
Oskarový film s titulky

m Vstupné 60,- Kč 118 min.
Americká komedie s titulky

m Vstupné 60,- Kč 111 min.
Animovaný povídkový celovečerní film natáčený
na motivy stejnojmenné knížky Jiřího Marka

AUTOPOHÁDKY

začátky v 17. hod.
v neděli i od 14.hod. r Vstupné 70,- Kč 75 min.

Co mají společné princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce! V současné době jsou automobily absolutně běžnou součástí
našeho života, spotřební „zboží“, které ani nevnímáme. Staly se spolehlivými služebníky, jenom obyčejným prostředkem na
překonávání vzdáleností. Možná že dnešní auta uchvacují technickou dokonalostí. Chybí jim však vznešenost a půvab, kterými
se vyznačovala v dobách pro nás již pohádkových... Podobné je to i s lidskými vztahy: máme dokonalá elektronická spojení, ale
vztahy mnohokrát nestojí za nic...

OD 16. 5. DO 31. 5. FILMOVÉ PRÁZDNINY
VE STŘEDU 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

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 její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními

sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení

stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
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

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: 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 2011: Jsem číslo čtyři, Czech Made Man, Zkus mě rozesmát, Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, Medvídek Pú, Hlavně nezávazně, Čertova nevěsta, Láska a jiné závislosti, Králova řeč, Hop, Thor

Přijímací zkoušky do ZUŠ Domažlice na šk. rok 2011/2012

Hudební obor: 23. 5. a 25. 5. od 15.00. Taneční obor: 25. 5. a 26. 5. od 14.00–17.00. Výtvarný obor: 20. 5. ve 13.00 a v 15.00.
Literárně dramatický obor: 24. 5. a 25. 5. ve 13.00 a ve 14.00.
ZUŠ Klenčí: hudební a výtvarný obor 18. 5. od 13.00.
Ve čtvrtek 5. 5.vystoupí na Oslavách osvobození na náměstí dechový orchestr, sbory, tanečníci, Combo. 7. 5. na bále v Milavčích Chasnická dudácká muzika a folklorní soubor. Koncerty v rámci projektu Česko-bavorská hudební setkání mladých talentů
a lidových muzikantů: 8. 5. Alžbětín-Železná Ruda Česko-bavorská neděle - vystoupí folklorní soubor a dudácké muziky ZUŠ. 16.
5. Jarní koncert ZUŠ v MKS od 17.30. 22. 5. Vystoupení dechového orchestru v Zwieselu.
Soutěže: sbor Duha - vítěz krajského kola - postup do celostátního v Uničově 27.–29. 5. (sbormistr Jitka Svobodová, klavír. dopr.
Jiřina Eretová). Krajské kolo v houslové hře: 1. místo Ladislav Tichý (tř. uč. Jaroslav Lucák), 3. místo Anna Dadová (tř. uč. Bohdana
Zavázalová), 1. místo v koncertní hře Marie Kupilíková, Tereza Šustrová a Jan Dufek (tř. uč. Markéta Schubertová). LDO - Národní
přehlídka v Brandýse nad Labem: Monology a dialogy . Plzeňský kraj reprezentovaly Tereza Paidarová, Tereza Bozděchová, Anna
Kocmánková. 1. místo získala Anna Kocmánková, Čestné uznání uděleno Tereze Paidarové. Na krajskou přehlídku dětských divadel
v Dobřanech připravily mladší děti divadelní představení Sísa, starší děti divadelní představení Kolovrat (tř. uč. Dana Žáková).
Tanečníci se zúčastnili soutěže svazu učitelů tance: dětská kategorie 1. místo (Země pohádek), mládež - parketová kompozice
3. místo (Tanec s vějířem), mládež - Show Dance 3. místo.
8. 5. MČR Žďár nad Sázavou - postoupila dětská skupina (Země pohádek). 12. 5. vystoupení v Divadle M. Horníčka. 28. 5. Pohárová soutěž pro mládež v Chebu.
(JE)
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Účinkují: Václav Lupínek, Luboš Polák, Jan Pernikl, Tereza Poórová, Jana Janečková j.h., Jiří Poór, Roman Haas, Jana
Součková, Marie Adámková, Ján Pernikl, Martina Presslová, Jiří Kršňák
Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
úterý 24. května 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále
IV. abonentní koncert
čtvrtek 5. května 2011 na domažlickém náměstí
Město Domažlice a MKS Domažlice

OSLAVY OSVOBOZENÍ
PIETNÍ AKTY:

10.00 hodin – položení kytic u hrobu „V dáli“ na centrálním hřbitově, 10.30 hodin – položení kytic na židovském hřbitově
11.00 hodin – položení kytic u pomníku na Chodském náměstí, 17.00 hodin – položení kytic u pomníku obětem válek v Havlovicích

Kulturní program se uskuteční na domažlickém náměstí před radnicí:

12.15 hodin – Dechový orchestr ZUŠ Domažlice LIDUŠKA
12.30 hodin – Příjezd vojenských vozidel
12.50 hodin – Pěvecký sbor ZUŠ Domažlice „Mrňousové“
13.00 hodin – Oficiální část programu – pietní akt – položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí Míru
13.15 hodin – Pěvecký sbor ZUŠ Domažlice „Duha“
13.45 hodin – Taneční vystoupení ZUŠ Domažlice
14.15 hodin – Combo ZUŠ Domažlice
15.30 hodin – Bubeníci ZUŠ Domažlice
16.00 hodin – STEVE SCHUFFERT BAND (USA)
19.30 hodin – Slavnostní koncert PLZEŇSKÉ FILHARMONIE (velký sál MKS)
14.00–15.00 hodin – Možnost projížďky ve vojenských jeepech v koloně na domažlickém náměstí a v přilehlých ulicích
čtvrtek 5. května 2011 do 19.30 hodin ve velkém sále
Koncert mimo předplatné

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

dirigent: Tomáš Brauner, sólisté: Gabriela Kopperová – soprán, Jakub Sedláček – housle, Chiaki Yamazaki – housle
Zazní známé operetní, muzikálové a filmové skladby
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
neděle 8. května 2011 od 20 hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

Pavel Fajt - Rituální rytmy

Sólový koncert s netradičním použitím bicí soupravy spolu se speciálně vyrobenou elektronikou. Rituál rytmu a zvuku. Spojení vážné hudby,
etnických rytmů a taneční elektronické hudby. Nejlepší definice Fajtova koncertu je „kombinace vážné hudby, elektroniky a muzikoterapie.
Není to bubenické rychlé technické hraní, ale precizní rytmické kompozice s velkým důrazem právě na zvuk a podprahové poselství“. Pavel
Fajt je český neortodoxní bubeník a avantgardní muzikant. Když se dnes kdekoliv ve světě řekne česká muzika, každému vytane na mysli
i jméno Pavla Fajta. Bezesporu posunul vnímání i charakter hudby o kus vpřed. Nejvíce proslul spoluprací s Ivou Bittovou, s níž vytvořil v roce
1984 duo, které oslovilo posluchače i kritiku jak v tehdejším Československu, tak i v celé Evropě a zámoří (desítky koncertů v Evropě i USA).
Vstupné: 100,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

ORBIS TRIO

Petra Vilánková – housle, Petr Malíšek – violoncello, Stanislav Gallin – klavír
Orbis trio bylo založeno v roce 2008. Všichni jeho členové jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu zkušeností jak sólistických, tak i jako
komorní hráči. Orbis trio se brzy zařadilo mezi nejúspěšnější komorní soubory nejen v České republice, ale i v evropském měřítku, když se během roku
2009 stalo laureátem čtyř mezinárodních soutěží (Itálie, Polsko, Německo, Švýcarsko). Orbis trio bylo odbornou porotou zvoleno nositelem prestižní „Ceny
Českého spolku pro komorní hudbu“ pro rok 2010. Své zkušenosti prohlubuje konzultacemi u vynikajících umělců, jakými jsou Josef Suk, Ivan Klánský
(Guarneri trio), Václav Bernášek (Kociánovo kvarteto), Daniel Veis (Pražské trio) či Ivan Moravec. Dnes již Orbis trio koncertuje v mnoha zemích.
V roce 2011 čeká Orbis trio debut ve Dvořákově síni Rudolfina a také několikeré provedení Beethovenova Trippelkonzertu. Pro Norddeutsche Rundfunk
nahrálo skladby J. Haydna, A. Dvořáka a F. Mendelssohna-Bartholdyho.
pondělí 30. května 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále
Divadelní představení v rámci předplatného

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Ota Jirák SMÍM

PROSIT?

Hrají: Ota Jirák, Eva Reiterová a Petr Bucháček. Režie: Zdeněk Štěpán
Mladoboleslavské divadlo oslavilo netradičním způsobem životní jubileum svého předního herce Oty Jiráka. Představuje ho divákům jako autora komorní hříčky plné vtipných dialogů odpozorovaných ze života. Jeden všední večer se
pro stárnoucí manžele, kteří se už občas nemohou vystát, stane večerem neobyčejným. Navštíví je záhadný host,
díky němuž pochopí, že jsou spolu vlastně rádi, že potřebují jeden druhého.

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

středa 1. června 2011 od 14.00 do 18.00 hodin – Letní kino Domažlice

MĚSTO DĚTEM

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

Vstup zdarma
PROGRAM: KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA, TRAMPOLÍNY, SKÁKADLO, BALONKY, SOUTĚŽE
pořádá: DDM DOMINO Domažlice, sdružení PIONÝR, Charita Domažlice ve spolupráci s římsko-katolickou farností, Rodinné a mateřské centrum KRÁČMERKA, BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs Domažlice
15.00–17.00 hodin DISKOTÉKA
čtvrtek 2. června 2011 od 20.00 hodin – velký sál MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

VLADIMÍR MERTA – kytara, harmonika, zpěv

Ing. arch. Vladimír Merta – český písničkář, publicista, spisovatel, fotograf, architekt, filmový režisér a rovněž autor hudby k několika
filmům.

čtvrtek 19. května 2011 od 19.30 hodin v kině Čakan

neděle 5. června 2011 od 18.00 do 20.00 hodin – U kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
Promenádní koncert dechové hudba HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka

NA STOJÁKA

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE

Vystoupí nejúspěšnější herci pořadu ,,NA STOJÁKA“ kabelové televize HBO. Pořad je složen z krátkých scének.
Uvidíte MILOŠE KNORA, RUDU Z OSTRAVY, LUKÁŠE PAVLÁSKA A ESTER KOČIČKOVOU. Videoukázky si můžete pustit nawww.komici.cz. Vstupenky v informačním centru a v prodejně PEGAS. INFO-TEL 737 151 814 a www.pegasdomazlice.cz.
pátek 20. května 2011od 19.30 hodin ve velkém sále
Divadelní představení mimo předplatné

Jevan Brandon Thomas

Ochotnický spolek při SDH Černíkov „Černoch“

CHARLEYOVA TETA

Vstup zdarma

pondělí 6. června 2011 od 19.30 hodin – v prostorách kláštera augustiniánů (budova ZUŠ)
ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice
pátek 17. června 2011 od 20.00 hodin – Zahrada pod Chodským hradem

VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU

KONCERT skupiny TUČŇÁCI

& LEONA ČERNÁ

čtvrtek 30. června 2011 od 12.00 – Letní kino Domažlice

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncerty regionálních rockových kapel
Host pořadu: VILÉM ČOK & BYPASS

Vstup zdarma
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc KVĚTEN
Neděle 1. května – podíl na MÁJOVÉ VYCHÁZCE RODIČŮ S DĚTMI společně s KČT Domažlice
2. a 3. května – výukový program pro čtvrté třídy ZŠ Chodsko a tradice na obrazech Jaroslava Špillara ve spolupráci
s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii
čtvrtek 5. května – Jarní dílna pro školní družinu ZŠ Msgre Staška ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 13.30 hodin v galerii
10., 11. a 12. května – výukový program pro páté třídy ZŠ Ilustrátoři dětských knih ve spolupráci s Galerií bratří
Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii
13. a 17. května – Zájezd pro čtvrté třídy ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni na představení Standa a dům hrůzy
sobota 21. května – POHÁDKOVÝ LES od 14 do 17 hodin pod Vavřincem
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY více informací k letním a příměstským táborům získáte na www.ddmdomazlice.cz
Termín

Místo

Zaměření

Cena

Hlavní vedoucí

4.–8.7.

Domažlice

Kluci a holky v akci

900,–

Lenka Zimmerová

11.–15.7.

Domažlice

Byl jednou jeden člověk

900,–

Katka Řezníčková

18.–22.7.

Domažlice

Angličtina s úsměvem pro malé školáky

900,–

Katka Řezníčková

15.–19.8.

Domažlice

Putování cestou necestou

700,–

Jan Hrabačka

Na letní tábor s Orient expressem

Nebudeme vás lákat na nebezpečný výlet, ale na jeden bezvadný letní tábor.
Zveme vás od 1. do 7. července na pohodovou jízdu Orient expressem do prázdninové stanice Postřekov. Tato malebná typicky chodská vesnice obklopená krásnou přírodou poskytne tu pravou kulisu letnímu pobytu. V táboře je k dispozici hřiště a sportovní hala. Děti
jsou ve věkově smíšených oddílech od 6 do 15 let. Ubytování a celodenní stravu nám poskytne zdejší základní škola včetně sociálního
zázemí.
Tábor je přístupný všem dětem školního věku. Očekáváme vaši návštěvu v Domě dětí a mládeže Domino v Domažlicích, nebo nám
můžete zavolat na číslo 379 722 811. Více informací o táboře naleznete na www.ddmdomazlice.cz.
Jan Hrabačka

KOMINICTVÍ
DOMAŽLICE

CHCETE ZAJISTIT SLUŽBY
V KOMINICTVÍ
DLE NOVÝCH PŘEDPISŮ
(NV č. 91/2010 Sb.)
PLATNÝCH OD LETOŠNÍHO ROKU?
Využijte naše kompletní služby za výhodné ceny:

- čištění a kontroly komínu
- revize spalinových cest
- autorizované měření emisí
- vložkování komínu
- prohlídky průchodů
inspekční kamerou
KONTAKT: Domažlice, Prokopa Velikého 572

( 721 534 551, 725 773 977
www.plyntop-24servis.cz

plyntop-24servis@centrum.cz
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Turistické akce v KVĚTNU
Neděle 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi (33.
ročník). Start od ZŠ Msgre B. Staška od
13.30 do 14.30 hod. Trasa: Domažlice,
Svatá Anna, pod vrchol Vavřince, vodárna
pod Vavřincem (4 km). Po trase zastávky
s plněním sportovních disciplín. V cíli
diplom a možnost opékání donesených
uzenin. Na organizaci pochodu se podílí
též Dům dětí a mládeže DOMINO a Junák
Domažlice. Akce se koná s finanční podporou města Domažlice.
Neděle 8. 5.
Účast na Májovém senior pochodu
a duhové mládí v Plzni. Odjezd z nádraží ČD v 6. 06 hod do Plzně. Start v Plzni
– Bolevci, Kaznějovská 51 od 8 do 11
hod. Trasy: 3, 6, 10, 15 a 20 km. Vede
M. Senohrábková. Informace: J. Valach,
tel. 774 944 370.
Sobota 14. 5.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 6.09 hod do Neznašova. Trasa:
Neznašov, Běšiny, kostel sv. Bartoloměje, ranč Podolí, Běšiny (15 km). Vede
A. Léblová.
Sobota 21. 5.
Účast na pochodu Chodská bůta. Odjezd z nádraží ČD v 11.48 hod do Chodské
Lhoty. Bližší informace v tisku.
Neděle 21. 5.
Účast na pochodu Klatovský karafiát.
Odjezd z nádraží ČD v 6.09 hod do Klatov. Start v Sokolovně od 7.30 do 10 hod.
Trasy pěší i cyklo 15, 25 a 40 km. Informace: Daniel Krýsl, tel. 739 739 977.
Sobota 28. 5.
Účast na celodenní turistické akci Eurorando 2011 – Voda ze střechy Evropy
v Radotíně. Odjezd z nádraží ČD v 6.06
hod do Berouna (trasa 30 km), Karlštejna
(trasa 20 km), Dobřichovic (trasa 15 km),
Černošic (trasa 10 km) nebo Radotína
(trasa 5 km). Ve 14.30 hod v radotínském
turistickém klubu slavnostní slití vod
z povodí Vltavy před cestou do španělské
Alhambry. Informace na tel. 736 754 140
nebo www:plzenskykraj.kct.cz.
Připravujeme
Sobota 4. 6.
Zájezd za vojenskou historií. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 6.00 hod. Zastávky: V muzeu těžké
vojenské techniky v Lešanech, v leteckém
muzeu ve Kbelích a v muzeu demarkační
linie v Rokycanech. Oběd není zajištěn.
Možnost občerstvení v Lešanech nebo
ve Kbelích. Pěšky 3 km. Cena jízdného:
členové KČT 400,– Kč, ostatní 450,– Kč,
děti 300,– Kč. Přihlášky a peníze přijímá
do 26. 5. paní Marie Senohrábková, tel.
379 724 114 nebo 723 331 714.

HURÁ NA HRAD

Komunitní centrum FAZOLE vás srdečně zve na zábavné odpoledne HURÁ NA
HRAD aneb HRANÍ V PODHRADÍ S FAZOLÍ A KRÁČMERKOU. Akce se koná v sobotu 4. června 2011 od 14 do 17 hodin v zahradě u Chodského hradu v Domažlicích. TO
NEJLEPŠÍ Z PROGRAMU: Písničkový pořad pro děti i rodiče s Lenkou a Františkem ze
skupiny Myš a Maš, soutěže a hry pro malé i velké, křest knihy a výstava o tom, co jsme
dokázali, představení absolventek vzdělávací programu KC Fazole, malé občerstvení.
Partnerem akce je o. s. Nové obzory – Rodinné a mateřské centrum KRÁČMERKA.
Zábavné odpoledne je doprovodnou akcí projektu „Mezi rodinou a prací: hledejme
cestu pro každého“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

Chceš zvládnout MATURITU? PŘÍJÍMAČKY? STÁTNICI?
Zkus sílu přírody a UČENÍ NEMUSÍ BÝT MUČENÍ.

Pro každého se zvýšeným nárokem na psychickou zdatnost a odolnost vůči stresu je
cíleně určen bylinný koncentrát Stimaral firmy Energy. Tedy i pro studenty.
Řada rostlin obsažených ve Stimaralu je zdrojem látek, které mají na lidský organismus
velmi příznivé, povzbudivé a vzpružující účinky.
Stimaral zvyšuje odolnost organismu proti stresu, podporuje koncentraci a výkonnost,
zlepšuje proces učení a paměti. Pomáhá snadněji překonávat únavu. Posiluje smysly,
zejména oči a zlepšuje zrakovou ostrost.
Stěžejními bylinami ve Stimaralu jsou rozchodnice růžová (zlatý kořen), arálie mandžuská (lidově čertův keř), parcha saflorová (leuzea saflorová neboli maralový kořen)
a poslední je schizandra čínská (klanopraška čínská, magnolka).
Při vysoké psychické zátěži, výrazné únavě a vyčerpání je doporučené užívání Stimaralu současně s B!omultivitaminem.
Přínos B!omultivitaminu pro podporu psychických funkcí je dán jeho vyváženým a komplexním spektrem všech potřebných vitaminů pocházejících z přírodních zdrojů.
V měsíci KVĚTNU lze využít zvýhodněný nákup přírodních produktů Stimaralu
a B!omultivitaminu v lékárně Zlatý jelen v Domažlicích nebo v Energy Blížejov.
AKCE 2+1 ZDARMA je platná od 1.–31. 5. 2011.
(pi)
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PODLAHY MIROSLAV HALAMA

Orel jednota Domažlice spolu s KDU-ČSL pořádají besídku k Svátku matek.
Akce se koná v refektáři augustiniánského
kláštera v pátek 6. května od 17 hodin.
Vystoupí žáci ZUŠ, žákyně naší jednoty,
Cansonetta, klub seniorů a další.
(mm)

PRODEJ - MONTÁŽ - RENOVACE
Parkety, podlahová prkna, korek, plovoucí podlahy,
PVC, vinyl, marmoleum, koberce, nivelační stěrky

MSGRE B. STAŠKA 62, DOMAŽLICE

( 606 905 296

Seminář STP

PÉČE O STROMY
(arboristika)

Zdeněk Blažek
Michlova 594
Domažlice
mob.: 603 450 275
fax: 379 778 561
blazek84@seznam.cz

Pro žáky 2. stupně ZŠ se v MKS konalo Okresní kolo soutěže Rubikon. Z našeho města
zde byla družstva z obou základních škol. Zvítězili žáci H. Týna.
Foto MKS

DOPISY ČTENÁŘŮ

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, a modrý.
Stáří slepiček: 18–20 týdnů - neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou. Slepičky p o u z e z našeho odchovu.
Cena: 138–148,– Kč/ks dle stáří. V roznášce 155,– Kč/ks.
Prodej se uskuteční: v sobotu 28. května 2011
Domažlice - u vlakového nádraží - v 17.45 hod.
Případné bližší informace tel: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS
zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce
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Besídka k svátku matek

NOVÌ OTEVØENO

stromolezectví
řez stromů
rizikové kácení
výškové práce
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Obdrželi jsme zajímavý příspěvek z Německa, v němž pan Bohumil Tomášek z Wuppertalu vypráví
nepříjemnou zkušenost s podvodníkem, který se zaštítil naším společným domovem.
„Od roku 1968 žiji v Německu. Na Domažlice, a hlavně Babylon mám hodně hezkých vzpomínek.
Zde jsem strávil mnoho hezkých předevšim dovolených. Psohlavci, Kozina jsou i dnes pro mne zajimavé
dějiny z Čech.
Ve čtvrtek, 14. 4. 2011, jsem byl zrovna nakupovat, když mi volá manželka na mobil: „Přijď rychle
domů, máš zde návstěvu z Čech. Je to někdo, koho já neznám, a tak jsem mu řekla, ať počká před
domem.“
Před domem stál pán, asi 50 až 60 let a hned na mne: „Jste pan Bohumil Tomášek? Víte, já jsem byl
zde na šachovém turnaji v Kolíně n. R a někdo mi vše ukradl a tak nemám nic, abych se dostal domů.
Jsem z Domažlic. Vaši adresu jsem našel v telefonním seznamu, hledal jsem někoho, kdo by mě byl
ochotný v mé situaci pomoct. Potřeboval bych asi 70 Euro na cestu domů, peníze vám hned, jak přijedu,
pošlu zpět poštou.“
Chtěl jsem pána pozvat domů na kávu, ale jak měl peníze v ruce, měl naspěch a že musí pospíchat na
vlak. Dal mi ješte adresu: Milan Simon, Luční 22, 407 01 Domažlice. A zmizel. (Pozn. red.: Následně si
pan Tomášek na internetu a telefonickým dotazem v domažlickém Městském informačním centru potvrdil, že uvedená ulice v Domažlicích neexistuje).“ Byl jsem přesvědčen, že jsem někomu pomohl v nouzi,
dnes jsem zklamán a o zkušenost bohatší. Moje zkušenost může být poučením pro ostatní.
(bt)

Domažlická organizace Svazu tělesně
postižených s Centrem pro zdravotně postižené Plzeňského kraje zve na seminář,
který je zaměřen na nové úpravy v sociální
oblasti a připravované změny v občanském
zákoníku. Akce se koná ve čtvrtek 12.
května od 13.30 hodin v sále MKS Domažlice. Přednášejícím bude JUDr. Jan Hutař,
právník z Národní rady zdravotně postižených v České republice. Pořadatelé - OkO
STP a CZP PK Domažlice - srdečně zvou
všechny své členy i širokou veřejnost. (stp)
!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

PEDIKURA - NEHTOVÁ MODELÁŽ
mokrou technikou, odstranění kuřích ok a zarostlých
nehtů, masáž, peeling, parafínové zábaly, lakování
Kostelní 103 Domažlice
(20 m od věže, směr k autobus. nádraží)

M. Olejníková, tel.: 607 929 774

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
(traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
- prodej skleníků a pařníků
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu
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POCHODY SMRTI
PhDr. Věra Závacká (sepsáno pro kronikářský zápis 2010)

dokončení z minulého čísla
Obě ženy se shodují v dalším popisu
trasy pochodu: Mariánské Lázně, Tachov,
Bělá n/R, Hostouň, Poběžovice, Draženov,
Domažlice, Mrákov. Dále se svědectví
rozcházejí, a to dost podstatně. U Mrákova
směrem na Maxov došlo patrně k dalšímu
střetu s občany, kteří se snažili dát vězenkyním jídlo. V nastalém zmatku Alžběta
Herzová, dvaadvacetiletá absolventka
ruského reálného gymnázia v Užhorodě,
z pochodu uprchla, poněkud oklikami se
dostala do Domažlic a ve městě pak pobývala až do poloviny roku 1947. Bydlela
na náměstí v čp. 48, od 10. října 1945 do
konce školního roku 1946/47 učila jako
výpomocná učitelka ruský jazyk na domažlickém gymnáziu, měla i třídnictví a byla
vedoucí dorostu ČsČK při tomto ústavu.
V létě 1947 se provdala a odešla za svým
manželem do Souše u Mostu. Ve své výpovědi Alžběta Herczová uvádí, že slyšela, že
pochod smrti skončil v Nýrsku, kde dozorci SS zastřelili 108 posledních živých žen.
Stejně to uvádí i kniha Pochody smrti, která dodává, že počet obětí je stanoven podle
počtu zesnulých, které byly vyzvednuty
z hromadného hrobu při exhumaci po příchodu Američanů. Druhá svědkyně, paní
Renata Silbigerová - Dindová (i ona se
v Čechách nakonec provdala a žila v Písku
až do roku 2007, kdy zemřela), také popisuje střetnutí u Mrákova (včetně toho, jak
kdesi mezi Mrákovem a Maxovem musely
ženy pohřbít několik spoluvězeňkyň, které
strážní SS zastřelili a utloukli pažbami
pušek), dále však tvrdí, že pochod skončil
až ve Volarech, kde zahynulo 96 vězenkyň,
menší skupinku, ve které byla i ona, dozorci zahnali do lesa a opustili ji. I její tvrzení
je svědecky nezvratně potvrzeno. Vysvětlení tohoto rozporu může být dvojí: podle
odhadů z Domažlic procházelo městem ve
dvou vlnách celkem něco kolem tří stovek
žen. Buď se tedy pochod někde u Nýrska
znovu rozdělil, ty, které už nemohly jít,
nacisté postříleli a zbylé hnali dál, nebo,
a to se zdá pravděpodobnější, u Nýrska
esesmani postříleli jinou skupinu žen a ve
zmatcích konce války došlo k záměně za
pochod, který procházel Domažlicemi.
Ženy, které tento pochod přežily, se podle
paní Dindové pravidelně ve Volarech scházely, na setkání se sjížděly doslova z celého světa. Poslední se uskutečnilo někdy
během devadesátých let.
V dubnu 1945 vyšlo z Východního
Pruska několik desítek tisíc válečných
zajatců. V pochodu byly asi dvě třetiny
vojáků sovětských, dále Angličané, Američané, Francouzi, Poláci, Srbové, Řekové,
Rumuni, Jugoslávci, Slováci, Italové, Belgičané, Kanaďané, Australané a Novozélanďané. Trasu pochodu lze rekonstruovat
jen přibližně, pochod se na trase rozdělil
na několik skupin, kam která došla nelze
přesně zjistit. Do okolí Domažlic přicházely pochody válečných zajatců vesměs

směrem od Bělé a Poběžovic. Tak 22.
dubna procházel Hostouní pochod sovětských válečných zajatců, asi 2000–3000
osob. Tentýž pochod je pak zaznamenán
při průchodu Klenčím.
Koncem dubna (snad 26. 4.) prošla Domažlicemi asi stovka anglických válečných
zajatců, s menším počtem černochů. Podle
očitých svědků nebyli tak zbědovaní jako
jiné skupiny a zdálo se, že je s nimi nakládáno podle možnosti ještě dost slušně.
V přibližně stejné době prošla Draženovem, směrem od Poběžovic, skupina
asi 500 sovětských a polských zajatců.
Tato skupina nocovala někde v polích
mezi Draženovem a Domažlicemi, město
obešla.
Jižně od Domažlic prošel velký pochod
sovětských válečných zajatců (odhadem
kolem 1600 lidí), který je doložen 26. dubna v Loučimi, odkud směřoval na Nýrsko.
27. dubna prošlo Stráží a Nevolicemi
600 sovětských zajatců. I z tohoto transportu mnozí uprchli a skrývali se ve vesnicích až do konce války.
Také Milavčemi procházelo koncem
dubna přes tisíc sovětských válečných
zajatců, mohl to být možná stejný pochod,
který je doložen z Loučimi. Vzhledem
k počtu vězňů je možné, že to byli vězňové
z některého z vlakových transportů, které
nacisté vyhnali z vlaku na pěší pochod.
25. dubna dorazila do Domažlic skupina asi 700 osob – sovětští váleční zajatci
a s nimi menší skupinky Francouzů, Srbů,
Poláků a Slováků, kteří se účastnili Slovenského národního povstání. Pochod nocoval
v jízdárně, kam Domažličané nanosili zbědovaným zajatcům oděvy, přikrývky a potraviny. Když druhý den ráno chtěli dozorci
hnát vězně dál, místní občané, rozrušení na
nejvyšší míru hrůzami, které prožili při
pochodu smrti židovských žen, odmítli
dovolit průchod pochodu náměstím. V té
době se už z města téměř stáhla posádka
Wehrmachtu, také řady německých policistů citelně prořídly, proto prý Němci
ustoupili, snad také díky obavám, aby se
rozzlobení občané nemstili na německých
uprchlících z východního Maďarska a Jugoslávie, kterých bylo ve městě a jeho okolí několik tisíc (podle kraje Banát, ze kterého pocházeli, se jim přezdívalo Banátníci).
Pochod pokračoval v cestě až za dva dny.
Značně prořídlá skupina, Domažličané celou řadu vězňů z jízdárny odvedli a ukryli,
prý ale došla jen kamsi před Holýšov, kde
ji dostihly jednotky americké armády.
K tomuto pochodu ještě jedna svědecky
doložená událost: když vězňové procházeli
Domažlicemi (pochod šel dnešními ulicemi Komenského a Poděbradova), zdravili
se Domažličané s vězněnými Slováky
sokolským „Nazdar!“ a předávali jim přichystané jídlo. To se samozřejmě nelíbilo
dozorcům, ale protože sami také měli hlad
a lidé jim takticky nabízeli „něco na přilepšenou“, bylo by se asi všechno obešlo

v

květen 2011

bez větších incidentů, kdyby z dívčí školy
nebyli vyběhli mladíci či snad spíše ještě
děti z Hitlerjugend (nacistická organizace
dětí a mládeže), kteří tam byli ubytováni,
a nezačali Domažlické ohrožovat pistolemi
a dýkami. Místní se ale nedali, mladíčky
hbitě odzbrojili a ještě jim přidali pěkných
pár pohlavků. Nastala mela, kterou uklidnil až velitel doprovázejícího oddílu Wehrmachtu, když rozlíceným Domažličanům
umožnil dát vězňům jídlo na cestu.
Válka skončila, její důsledky však
v našem městě doznívaly ještě dlouho po
příchodu Američanů. V Domažlicích bylo
stále množství vězňů z pochodů smrti,
o které se město muselo postarat. Desítky
jich ošetřili a léčili ve zdejší nemocnici.
Její personál, celkem tři lékaři a deset
zdravotníků, v čele s primářem MUDr. Rudolfem Němcem, zaslouží obdiv a úctu
za obětavost a péči, kterou obětem války
z obou stran, vítězné i poražené, věnoval,
ačkoli se nedostávalo prakticky všeho:
jídla, léků i zdravotnického materiálu.
Díky nemocnici se v živnostenské škole
zřídila karanténa pro nakažlivé nemoci,
kam léky darovali i Američané. Podařilo
se tak zabránit hrozícím epidemiím – ve
městě bylo 12. května 1945 evidováno 12
případů skvrnitého tyfu a 20 případů
otevřené TBC. Nemocniční personál se
staral nejen o choroby těla. Do nemocnice
pravidelně docházel domažlický arciděkan
páter Antony, aby poskytl duchovní útěchu
všem, kdo si to přáli. Jedenadvacet vězňů
z pochodů smrti, kteří se v nemocnici léčili, se zachránit nepodařilo. Zesnulé z Čech
si vesměs odvezli příbuzní, ostatní zůstali
i po smrti u nás.
Na domažlickém hřbitově je evidováno
13 hrobů s oběťmi pochodů smrti z Čech,
Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Polska a Itálie
a 3 společné hroby německých obětí války,
vesměs vojáků i civilistů, kteří zahynuli při
náletech hloubkařů na německé vojenské
vlaky nebo zemřeli na zranění, která při
náletech utrpěli. Všechny tyto hroby jsou
evidovány jako válečné, ze zákona jsou
tedy nezrušitelné. Kolik na trasách pochodů smrti kolem Domažlic existuje pohřbů
v přírodě, dnes už nikdo nezjistí.
Za pomoc při zpracování tohoto zápisu
děkuji ředitelce Státního okresního archivu
se sídlem v Horšovském Týně Mgr. Radce Kinkorové a pracovnicím archivu, pí
Anně Vondrašové a Ing. Heleně Weberové z Městského úřadu v Domažlicích,
Mgr. Marii Johánkové z domažlického
gymnázia, paní Jiřině Paroubkové, domažlické matrice a všem občanům města,
kteří ochotně vzpomínali na doby a děje,
které, řečeno slovy básnickými, „už dávno
odvál čas“.
Věra Závacká
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Poznámka k zveřejněnému zápisu.
Když jsem začala shromažďovat údaje
o transportech a pochodech smrti, nevěděla jsem, že se dotýkám událostí, které
jsou v povědomí mnoha obyvatel našeho
města stále živé. Po zveřejnění první části
kronikářského zápisu Pochody smrti se na
mne obrátila řada občanů s doplněním textu a se vzpomínkami svých blízkých nebo
vlastními na poslední dny války v Domažlicích. Většinou šlo o další poznatky
k pochodu smrti židovských žen, k bombardování německých vojenských vlaků
v Domažlicích a okolí (zejména vlaku
Todtovy organizace) americkými hloubkaři (kotláři), k ukrývání vězňů z pochodů
smrti. Zajímavá je informace o aktivitách
odbojové skupiny Niva – Gama. Tato
skupina působila koncem války v jihozápadních Čechách, jejími místními veliteli
byli nadporučíci Havel a Fahrner. Koncem
dubna prý domažlická skupina dostala
úkol zpomalovat transporty smrti na trati
Furth - Česká Kubice - Hadrovec - Domažlice - Klatovy. Její zdejší členové, snad za
pomoci několika uprchlíků z pochodů smrti sovětských vojáků, přerušovali na této
trati telefonní a telegrafické spojení (přestříhali dráty) a vytvářeli různé překážky
– vytrhávali pražce, s místními dřevorubci
a zmiňovanými sovětskými vojáky dělali
záseky přes trať (například u Havlovic,
mezi Janovicemi a Ouborskem, u Loučimi,
za Hlubokou). Miloslav Wimmer a Vladimír Odvody mimo to zajišťovali potraviny
pro ukryté vězně a vězně v transportech.
„Proviant“ prý obstarávali vcelku úspěšně
i z bavorského příhraniční, hlavně z Furthu
a okolí. K zajímavostem patří také vzpomínka, jak v Domažlicích dům od domu
„žebrali“ o jídlo hladoví němečtí vojáci,
kterým koncem války došlo zásobování.
Písemný záznam vzpomínek svého otce,
posunovače na domažlickém nádraží,
a svých zážitků z konce války poskytl
městské kronice pan Svatopluk Krejza,
Spálená 163. Doslovné znění celého záznamu pana Krejsy bude v kronikářském
zápise za rok 2010, ve Zpravodaji z něj
zveřejňujeme výňatky.
Považuji za svoji povinnost ještě jednou
poděkovat všem občanům, kteří městské
kronice poskytli doplňující informace.
Přes to, že i tyto informace se různí a při
srovnání občas jedna druhou popírá, mají
všechny pro historii našeho města svoji
nepopiratelnou hodnotu. Některé jsou
podnětem k dalšímu bádání v archivech,
ostatní zůstanou v kronice zachovány jako
osobní vzpomínky Domažličanů na smutné události konce válečných let.
V. Závacká, kronikářka

NEŽ PŘIŠLO OSVOBOZENÍ

Domažlice před osvobozením americkou
armádou.
(Výbor z textu)
Padesát let staré zápisky mně připomínají atmosféru některých posledních dní
německé okupace Domažlic.
Ve středu 20. února 1945 v 13.30 hodin
napadli hloubkoví letci za zastávkou vlak
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s uprchlíky, „národními hosty“, kteří utíkali z východu na západ. Byla odstřelena
lokomotiva, v prvním vagonu bylo zabito
sedm lidí a několik jich bylo zraněno.
V pátek 22. února 1945 bylo na klatovské koleji zasaženo šesti bombami několik
vagonů, kde byli před náletem uzavřeni
mladí příslušníci Todtovy organizace. Na
domažlický hřbitov bylo odvezeno 56 mrtvých mladých mužů.
V pondělí 16. dubna byla v 9 hodin odstřelena lokomotiva. Strojvedoucí Benda
a topič Meindl byli zraněni. Další lokomotiva byla rozstřílena na lazaretním vlaku.
Pro nedostatek lokomotiv stál celý den
ve stanici vlak s vězni z koncentračního
tábora (Buchenwald – pozn. kronikářky).
Mezi vězni byl náměstek stanice Domažlice pan Růžek. Pan vrchní adjunkt Král,
vrátný Kůst a přednosta stanice František
Bosák vyprosili u velitele vlaku, aby pan
Růžek mohl navštívit v dopravní kanceláři
narychlo přivolanou manželku. Pan Růžek
odmítl návrh, aby se do vlaku nevracel,
protože nechtěl, aby spoluvězni byli za
něj potrestáni, možná i zastřeleni. Veliteli
vlaku byly z hotelu Koruna darovány dva
sudy piva, lihoviny a uzeniny. Ten pak dovolil poskytnout jídlo též vězňům. Zpráva
o vlaku s vězni se po Domažlicích a okolí
rozšířila neuvěřitelnou rychlostí. Lidé přinášeli a přiváželi velké množství potravin.
V úterý 17. dubna byla bombardována
Plzeň. Detonace otřásaly okny i u nás.
Odpoledne ve 14 hodin letěly na východ
velké bombardovací svazky. Vojenské
kolony projíždějí ve dne i v noci. Němci
vyvážejí pivo z pivovaru, z Kralovcovic továrny a z obchodního družstva látky, zboží
i seno. Hloubkaři ostřelovali kolony aut na
silnicích a asi 19. dubna byl u Blížejova
zničen vojenský vlak.
20. dubna bylo bombardováno klatovské
nádraží. V Janovicích kotláři odstřelili dvě
lokomotivy.
21. dubna přijel na nádraží další transport s vězni z koncentračního tábora. Ani
provozní zaměstnanci stanice se nesměli
přiblížit k vagonům. Při kontrole vagonů
zjistil kontrolující esesák, že v jednom vagonu zbyli živí jen dva vězni, kteří seděli
na bobku u dveří a téměř nereagovali na
jejich otevření. Esesák skočil do vagonu,
sklopil jim hlavy, ranou do týla je zastřelil,
kopl do nich, vyskočil na nástupiště a zavřel vagon.
23. dubna. Přesuny vojska od Poběžovic
ke Klatovům. Směřují asi do Alp. Mezi
skupinami vojáků, dobře živených, jdou
skupinky zbídačených polských a ruských
žen a dětí z továren v Říši. Děti jsou vyhublé, bledé, špatně oblečené, s dřeváky
nebo jen s hadry na nohou.
24. dubna. Přes náměstí jsou hnáni pod
vojenskými bodáky sovětští zajatci. Někteří táhnou vozíčky a ti, kteří se opožďují,
jsou tlučeni holemi. Pak prochází skupiny vojáků, mezi nimi polští muži a ženy
– neví, kam jdou.
Asi v 16 hodin byl velký rozruch na náměstí. Němci vedli vězenkyně z ženského
koncentračního tábora. Ženy jsou utýrány
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k smrti. Jsou oblečeny jen do lehkých vězeňských šatů, převážně naboso s dřeváky
na nohou a s dekou přes ramena nebo
přes hlavu. Každá držela v ruce plechový
hrneček s trochou mladé travičky. Když
se jim někdo odvážil hodit chleba, vrhla
se skupina vězenkyň na zem, aby aspoň
kousek dostala. Kápa a dozorkyně se mezi
ně vrhli, kopali do nich, mlátili je bambusovými holemi nebo je ohnutou částí hole
strhávali za krk stranou. Obyvatel města
přibývalo, každý by jim rád dal alespoň
kousek chleba, ale když viděli, jak jsou za
to týrány, jen bezmocně přihlíželi, i někteří
muži plakali.
U brány, kde zúžení náměstí přiblížilo
obyvatelstvo i vězně, začala vřava. Hlídkující vojáci několikrát vystřelili do vzduchu
na výstrahu. V té vřavě se některým občanům podařilo schovat několik vězenkyň.
Za všechny jen jedno jméno asi dvacetileté
Jugoslávky Methody Zavzut z Gorici, která unikla smrti jen díky péči ošetřujícího
personálu domažlické nemocnice.
25. dubna. Na nádraží je další z transportů z koncentračního tábora. Z tohoto
transportu vytrhali italští vězni několik
prken v podlaze a za jízdy se spustili na
trať. Zbytek vězňů, který zůstal ve vagonu,
byl potrestán tak, že museli chodit okolo
díry a dva esesáci je tloukli sochory. Ty, co
pod ranami padli a nemohli vstát, museli
následující sebrat a hodit do kouta vagonu.
Ani lžíce vody se nesměla celému transportu podat.
V kasárnách v jízdárně byli ruští a slovenští zajatci. Lidé jim nosili jídlo a domažličtí řezníci připravili několik baněk
polévky. Hlídající vojáci dovolili podarovat
zajatce prostřednictvím slovenského rotného, který v roce 1938 byl v Domažlicích
na vojně. Byli to zajatci ze SNP. Odpoledne odváděli zajatce směrem na Klatovy.
Vpředu šel německý voják, za ním známý
rotný, pak ostatní zajatci. Z vedlejších ulic
přicházeli lidé, kteří projevovali stále více
sympatií se zajatci. Z chlapecké školy
sledovalo průvod několik vojáků. U hasičské zbrojnice přiběhlo několik vojáků
s pistolemi v rukou a rozháněli postupující
občany, lidé poodstoupili, ale šli dál. Paní
Jeništová ml. byla sebrána jako rukojmí,
protože dávala zajatcům chleba. U Neherů přinesl jeden pán bačkory cikánovi,
který šel bos. U pomníku Svobody došlo
k potyčce s hlídkujícími vojáky. Jako další
rukojmí byl sebrán pan Šticha. Lidé se začali rozohňovat, došlo k různým potyčkám
s uniformovanými mladíky z Hitlerjugened, kteří také chtěli dělat pořádek. Když
jeden z nich napadl jednoho pána zezadu,
ten se otočil a dal mu ránu do obličeje.
Do další potyčky s „hitlerčíky“ se zapletli
i vojáci. Když jeden z nich šermoval puškou před dalším občanem, ten mu vrazil
pažbu do břicha. Mezitím byli oba rukojmí
propuštěni…
Zápisky končí. Situace se dále vyhrocovala. Snad si některý starší občan Domažlic vzpomene na ty úplně poslední dny
před osvobozením.
Svatopluk Krejsa
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