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Chodský slovník Jindřicha Jindřicha

V zaplněné obřadní síni domažlické radnice se uskutečnil slavnostní „křest“
Chodského slovníku Jindřicha Jindřicha. Uvedenou knihu vydala Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje za přispění ministerstva kultury, města Domažlice
a sponzorů.
O významu slovníku a pochopitelně i jeho autora Jindřicha Jindřicha promluvili
přítomní vysokoškolští pedagogové. Významný podíl na vzniku díla měl domažlický
pedagog PhDr. Josef Kotal, který slovník redakčně zpracovával. Jeho příbuzní byli
rovněž v sále přítomni, svojí vzpomínkou přispěla jeho dcera, Blanka Psutková.
Slavnostní atmosféru umocnilo folklorní vystoupení, která prokládala jednotlivé
projevy odborníků především ze Západočeské univerzity v Plzni. Samotný křest
provedl starosta města, Miroslav Mach, spolu s Blankou Psutkovou a praprasynovcem J. Jindřicha, Kamilem Jindřichem. Poté se rozproudila neformální diskuse mezi
přítomnými: místostarosty P. Wolfem a D. Kubů, členy rady, zastupitelstva města,
zástupci kulturních zařízení, škol a široké veřejnosti vůbec.
Slovník se stává významným dokumentem slovní zásoby chodského lidu a pomůckou při studiu vývoje a užití v současnosti. Zájemci si ho mohli koupit přímo na
akci. Uvnitř listu přinášíme informace z Knihovny Boženy Němcové, která vyzývá
další zájemce, aby do konce května vyplnili úpisový list, který bude rozhodující pro
případný dotisk knihy.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 19. května od 14 hodin v kanceláři starosty, případně jeho zástupců.
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 28. května od 16 hodin v malém sále MKS.

O akci Čisté Domažlice
a výstavbě rodinných domů

V současné době vrcholí práce na žádosti
týkající se akce Čistá
Berounka, která má
za cíl splnit normy Evropské unie v oblasti
čistění odpadních vod
v našem městě. Když
se Domažlice do akce
přihlásily, byly náklady odhadnuty na 400
milionů korun a dotace měla tvořit 280
milionů korun. V průběhu přípravy však
podíl EU klesal až na částku 240 milionů
korun. Zpoždění, které investice nabrala,
jsme využili k přiřazení rekonstrukce
vodovodu (který původně plánován nebyl) a nové stoky u Jezera, na Milotově
a v oblasti Tří vrb. Od první chvíle jsme
se zároveň snažili o osamostatnění akce
v rámci celého projektu Čistá Berounka
a dnes můžeme konstatovat, že se nám
to vyplatilo. Od března letošního roku se
pro výši podpory posuzuje každé město
zvlášť a ne celý projekt společně. Díky
tomu a díky zvýšení vodného a stočného
v roce 2007 o 5 Kč za metr kubický vody
se nám povedlo docílit těchto předběžných
podmínek: celkové náklady stavby dnes
činí 550 milionů korun a dotace z fondu
EU 480 milionů korun. Kdybychom nepřipravovali osamostatnění našeho projektu
a nové akce, tak bychom nesplnili základní
podmínky pro přidělení samostatné a takto výhodné dotace. Lze tedy říci, že „štěstí
přeje připraveným“.
Musíme si ale také uvědomit, že rozkopání celého města bude vyžadovat
vstřícnost a pochopení od všech obyvatel
a návštěvníků města. Kdo jste se byl podívat v poslední době v Klatovech, víte
o čem mluvím. Rozhodli jsme se do doby
zahájení prací oslovit všechny správce sítí
a zkoordinovat práce s nimi tak, abychom
v opravovaném úseku provedli veškeré
podzemní sítě.
(pokračování na str. 2)
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POMOZTE VYBRAT INVESTIČNÍ AKCI
Zastupitelstvo města Domažlice přijetím rozpočtu na letošní rok uzavřelo většinu
rozpracovaných investičních akcí. To znamená, že v příštím roce přijdou na řadu nové investiční akce. Pokud byste chtěli přispět svým námětem, můžete se zúčastnit malé ankety.
Stačí se zamyslet a vyplnit přiložený kupon.
Po ukončení anketu vyhodnotíme a s výsledkem vás ve zpravodaji seznámíme.
Návrh akce .........................................................................................................................
Stručný komentář ...............................................................................................................
Navrhuje .............................................................................................................................
Anketní lístky můžete odevzdat v Městském informačním centru do 31. května 2008

O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 48. schůzi konané
31. 3. schválila tyto uzavírky náměstí Míru
v Domažlicích: střední část (od budovy
ČSOB čp. 4 k budově čp. 49) za účelem
konání akce „Stavění májky“ dne 30.
4. 2008 od 14.00 hodin do 20.00 hodin.
Dolní části (od ČSOB k bráně) za účelem
konání akce „Oslavy osvobození“ dne
6. 5. od 6.00 hod hodin do 20.00 hodin.
Horní a střední části (od č.p. 120 k budově
č.p. 51) za účelem konání akce „Víčka“
dne 20. 5. od 5.00 hodin do 19.00 hodin.
Radní schválili smlouvu o poskytnutí
služeb mezi Městem Domažlice a Centrem protidrogové prevence a terapie o.p.s.
na realizaci projektu „Provozování Terénního programu Centrem protidrogové
prevence a terapie v Domažlicích“.

Zastupitelstvo města na svém 17.
zasedání dne 26. 3. uložilo radě města
prověřit možnosti dopravního oddělení
horní a dolní části náměstí. Vydalo obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice
č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa,
na kterých lze provozovat výherní hrací
přístroje. A schválilo rozpočet města Domažlice na rok 2008 jako vyrovnaný s výší
investiční rezervy 73.277.100,– Kč, včetně
závazných ukazatelů stanovených vnitřní
směrnicí č. 14/2005 Hospodaření podle
schváleného rozpočtu města Domažlice.

Tajemnice Městského úřadu Domažlice

oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, v platném znění,
vyhlášení výběrového řízení na funkci správního referenta vodoprávního úřadu odboru
životního prostředí
Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední
desce MěÚ Domažlice, na adrese www.domazlice.info. Přihlášku, včetně požadovaných příloh, zašlou uchazeči nejpozději do
30. 6. 2008 na adresu: Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1,
344 20 Domažlice.
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O akci Čisté Domažlice a výstavbě rodinných domů
(dokončení ze str. 1)
Nechceme chválit dne před večerem,
a proto počkáme na definitivní potvrzení
dotace, ale už dnes připravujeme následné
projekty oprav komunikací tak, abychom
maximálně využili uzavírek a omezení
spojených s opravou vodovodů a kanalizací.
Předpokládané zahájení projektu Čistých Domažlic je přelom let 2008/2009.
Termín určený EU je stanoven na rok
2010, ale je možné, že v některých místech
bude vše hotovo až v roce následujícím. Je
to obrovský objem, který převyšuje akce
běžně realizované po celé desetiletí.
Následně po zahájení stavby Čisté Domažlice bychom chtěli rozjet výstavbu 120
rodinných domů v lokalitě „U Jezera“. Je
to poprvé od výstavby sídliště Šumava (70.
leta 20. století) akce tak velkého rozsahu.
Vypracovali jsme novou studii využití
lokality a v příštím čísle Domažlického
zpravodaje přineseme další informace.
Budeme zvědavi na zájem občanů. S nimi povedeme jednání na téma předběžné
blokování parcel, velikosti domů a zahrad.
Jednat se bude hlavně o výstavbu řadových domů, protože vychází ekonomicky
nejpříznivěji. Naší snahou je, aby lokalita
měla „učesaný“ výraz. Budeme se snažit
nabídnout přijatelné ceny, na druhé straně
za ně budeme chtít omezit individuálnost
výstavby. Prodej pozemků očekáváme
v roce 2009, aby do dvou let bylo sídliště hotové. Tímto zvu všechny zájemce
na květnové zasedání zastupitelstva, kde
bude prezentována studie celé lokality
U Jezera.
Ing. Miroslav Mach, starosta města

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM OBJEKTŮ, PROHLÁŠENÝCH ZA KULTURNÍ PAMÁTKU
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE DOMAŽLICE
Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

Město Domažlice oznamuje vlastníkům nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové rezervace (MPR) Domažlice, že mají možnost přihlásit se do dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2009 a výhledově
na dalších 5 let (tj. do roku 2014).
Příspěvek z tohoto dotačního programu je možné získat pouze na památkové vícenáklady spojené s obnovou nemovité kulturní památky: obnova fasády, obnova střešní
krytiny, oprava krovů, statické zajištění památkově hodnotných konstrukcí objektu, restaurování, oprava–repase–repliky–oken a dveří.
Příspěvek se nevztahuje na: modernizace bytového fondu a zřizování nových bytových
jednotek, půdní vestavby, technické zařízení budov, výměny oken a dveří (pokud nejsou
replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných prostranství (terénní úpravy, úpravy
komunikací) a zhotovení projektových dokumentací a průzkumů.
Žádosti se přijímají u odboru kancelář starosty–oddělení školství, tělovýchovy
a vnějších vztahů–úsek památkové péče, do 30. 6. 2008 na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na tomto oddělení (nám. Míru čp. 1, 1. patro, č. dveří 104,
Ing. Weberová, tel. 379 719 123) nebo na webových stránkách města Domažlice
http://www.domazlice.info
(mú)
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ABECEDA S…
zastupitelkou města Domažlice

Ambice
S jakými ambicemi jste nastoupila na svůj
post na radnici?
Aktivně se zapojit do veřejného života
ve městě a pomáhat při řešení problémů
občanů.

Cestování
Kam ráda cestujete?
Kamkoli, kde jsem ještě nebyla, ráda poznávám nové kraje a nové lidi, jejich kulturu
a zvyklosti.
Domažlice
Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?
Historická část města s věží a podloubím,
domov, rodina, spousta známých.
Energie
Co Vám nejvíc ubírá energii a jak ji dobíjíte?
Řešení malicherností, které mnohdy odvádí pozornost od závažných problémů. Energii
většinou dobíjím spánkem.
Folklor
Má folklor budoucnost? V čem vidíte jeho
význam?
Určitě má a je dobře, že se mu věnují děti
a mladí lidé, protože folklor patří ke kulturnímu pokladu každého národa.
Globální oteplování
„Věříte“ na ně?
Neměli bychom ho podceňovat, vědecké
výzkumy hovoří jasně.
Hudba
Jakou hudbu posloucháte? Provozujete ji
i aktivně?
Hudbu poslouchám ráda a její žánr je závislý na momentální náladě. Jako dítě jsem
se učila hrát na klavír, ale mé „hudební vzdělání“ skončilo u jednoduchých etud.
Charakter
Jakých lidí si vážíte?
Vážím si lidí, kteří v životě něco dokázali,
a přesto zůstali skromní.
Informace
Myslíte, že informovanost Domažličanů
o záměrech radnice je dostatečná?
Radnice se určitě snaží informovat o svých
záměrech co nejšířeji, ale myslím, že zde by
měli projevit trochu aktivity sami občané,
protože zasedání zastupitelstva navštěvují
většinou jen ti, kterých se týká projednávaná
problematika, a mnohdy po projednání bodu
odcházejí a další průběh jednání je nezajímá.

květen 2008

Práce
Jaké je Vaše povolání?
Vystudovala jsem ekonomii, zpracovávám
účetnictví a daně pro podnikatele. Moje
práce je i mým koníčkem, i když je mnohdy
psychicky i časově velmi náročná.

Ing. JITKOU HEŘMANOVOU,

Budoucnost
Jaké máte plány do budoucna?
I nadále aktivně pracovat pro spoluobčany
a nebát se řešit i ožehavé problémy.

v

Radar
Jste pro radar v Brdech?
Můj názor je, že bychom o nás neměli nechat rozhodovat druhé. To už tu bylo.

Jízda
Jaký máte názor na dopravní bodový
systém?
Bodový systém by mohl být ještě přísnější, protože z našich silnic neubývají smrtelné
dopravní nehody, ba naopak. Neukáznění
řidiči by měli být tvrdě postihováni, protože
ohrožují kromě svého života i ostatní lidi,
kteří na to bohužel často doplácí.
Koníčky
Jaké máte koníčky?
Mým zbrusu novým koníčkem je golf.
V přírodě na golfovém hřišti si člověk krásně
pročistí hlavu.
Léto
Těšíte se na léto?
Léto je mé nejoblíbenější období, protože
mám ráda sluníčko a teplo.
Mládež
Jaká je podle Vás dnešní mladá generace?
Úplně jiná, než jsme byli my.
Náměstí
Mělo by být domažlické náměstí uzavřeno
pro automobilovou dopravu?
O pěší zóně na domažlickém náměstí by
se mělo vážně uvažovat, protože je městskou památkovou rezervací a historickým
domům určitě neprospívají otřesy způsobené
projíždějícími auty. Ani omezená rychlost
tuto problematiku neřeší, protože ji řidiči
nerespektují.
Obdiv
Jaké lidi obdivujete?
Obdivuji všechny lidi, kteří vykonávají
svoji práci poctivě a svědomitě, na profesi
nezáleží.

Sport
Co Vy a sport?
Sport jsem vždy sledovala jen pasivně,
až v poslední době se ve volném čase věnuji
zmiňovanému golfu, což je skvělá forma
relaxace.
Temperament
Jste spíše extrovert nebo introvert, jak
řešíte spory?
Jsem extrovert, spory se snažím řešit
s nadhledem, ale ne vždy se mi to daří.
Učitel
Měla jste oblíbeného učitele a kde?
Ráda vzpomínám na třídní učitelku ze
Střední ekonomické školy v Klatovech, která
uměla být přísná i shovívavá, ale vždy byla
spravedlivá.
Vizitka
Narozena: 1. 10. 1962 ve znamení Vah
Rodina: manžel Zdeněk – invalidní důchodce,
děti – Lubomír 20 let, Jitka 17
Studium: Vysoká škola ekonomická v Praze
Povolání: ekonom – účetní poradce
Funkce: členka zastupitelstva města, členka
Rozpočtového a cenového výboru
Politická strana: ČSSD
Závěr
Co byste vzkázala na závěr našim čtenářům-občanům Domažlic?
Zkusme se všichni zamyslet, jak bychom
mohli každý alespoň malinko přispět k tomu,
aby se nám v Domažlicích hezky a spokojeně
žilo.
Přeji Vám všem zdraví, štěstí a pohodu.

Mgr. Vladislava Štípková

Zahradnictví WW FLORA, s.r.o.
Masarykova 207, 344 01 Domažlice

Nabízíme široký sortiment balkónových
a terasových květin vysoké kvality za skvělé ceny.
Naši novou prodejnu najdete směrem na Bořice, před firmou
CHVAK, přímo v areálu naší firmy.
PRODEJNÍ DOBA
Po–Pá 7.30–18.00 So 8.00–12.00
Tel. 377 722 061
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
5. května. Odběr je ve
Střední zdravotnické
škole Domažlice od 14
do 16.30 hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní
pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy
mohou dávat krev 4x do roka – minimální
doba mezi odběry je 3 měsíce. Muži mohou dávat krev 5x do roka – minimální
doba mezi odběry jsou 2 měsíce.

v

v

číslo 5

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ

tel. 602 478 448, 604 238 911

MODELACE NEHTŮ
u Vás doma (Domažlice a okolí)

Jana Fričová Studio Eden
Americká 124, Kdyně
objednávky na tel.: 776 11 44 24

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného
osvětlení
l zakládání zeleně a jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli,
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
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Vytiskneme Vám:
letáky
vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty
l pozvánky, novoročenky
l diplomy
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l brožury
l knihy
l zpravodaje
l noviny
l
l

a další
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Přednáška I. Nikla: L. Stehlík – básník okouzlený domovem

l Přijmu kuchaře – kuchařku. Velmi
dobré platové podmínky. Ubytování
možné. Tel. 379 779 086, 776 324 680

Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - reflexní, lymfatická, odblokování, tibetská, lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy a reflexní terapie obličeje.
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

Malované krajinky Marie Zdanovcové
Marie Zdanovcová se amatérské tvorbě
věnuje více od roku 1998, i když s malováním začala již v roce 1979. V počátcích
své tvorby se zaměřovala spíše na malé
formáty, zkoušela malovat i na dřevo
a keramiku. Později přešla k temperovým
barvám a laku. V současné době používá
barvy akrylové a olejové. Náměty čerpá
z přírody ve svém okolí (žije v Dílech),
nechává se inspirovat i pohlednicemi
a obrázky v časopisech. V roce 2006 měla
svoji první veřejnou výstavu.
Výstava potrvá od 2. do 31 května a otevřena bude v provozní době knihovny.

Školení:

Školení internetové studovny v květnu:
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 13. května 2008 školení
Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice. Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

„Když v sobě zabloudím a nevím kudy kam, vracím se domů,“ citát ze sbírky Vratečín předznamenává spolu s názvem přednášky její téma. Ivan Nikl, učitel Středního odborného učiliště v Domažlicích, představí Ladislava Stehlíka nejen jako prozaika,
autora Země zamyšlené, ale hlavně jako básníka poezie plné citu, úcty a lásky k prostým lidem, krajině a domovu. Přednášku
pořádají Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové ve čtvrtek 29. května 2008 v Galerii
bratří Špillarů od 17. 00 hodin.

Ladislav Stehlík
Ladislav Stehlík (1908–1987) patří svým třetím dílem Země zamyšlené zcela jistě mezi regionální autory Domažlicka
a Chodska. Téměř polovina tohoto dílu je věnována našemu kraji. Lákají a představivost vzbuzují už názvy kapitol: Sluneční
poutník, Pěšinkami mrtvých, Pouť okouzlující.
Země zamyšlená, ač je věnována hlavně jižním Čechám, je jakousi nepsanou biblí i pro Šumavu a část Českého lesa. Snad
je to i proto, že tento poetikou oplývající průvodce po cestách a cestičkách domova se čtenáři nevnucuje ničím jiným než láskou
a úctou k rodné zemi, rodnému kraji.
V kapitolách věnovaných jednotlivým koutům a místům Domažlicka ožívají nejen jednotlivá místa – Újezd sv. Kříže, Postřekov, Pec, Klenčí, Domažlice, Mrákov, ale i jejich obyvatelé a návštěvníci. V pestrém kaleidoskopu se střídají osudy místních
lidí, pobyty či zastavení zajímavých návštěvníků – malířů, sochařů, spisovatelů, herců, hudebních skladatelů. Pozornost věnuje
L. Stehlík J. Š. Baarovi, J. Vrbovi, J. F. Hruškovi, J. Špillarovi, J. Jindřichovi a řadě dalších regionálních osobností. Čtenáři se dozvědí mnoho zajímavého o lidech, které pak umělci a spisovatelé ztvárnili ve svých dílech. Nedílnou složkou knihy je i krajina…
ve všech podobách, ve všech ročních obdobích.
Třetí díl Země zamyšlené patří k základní literatuře, ze které se čtenáři mohou dozvědět mnoho zajímavého o regionu, kde
žijí. Najdou ji ve fondu domažlické knihovny.

Z analýzy činnosti Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice

Knihovny patří odedávna k tradičním kulturním institucím s jasně danými pravidly činnosti, jasně vymezenými úkoly a jasným
postavením v síti místních kulturních institucí. Na jednu stranu to představuje pevný bod kulturního života místa, o který se mohou
vždy všichni uživatelé opřít a využít jejich služby. Na druhou stranu to občas z řad hlavně těch „neuživatelů“ přináší názor, k čemu že
knihovny a knihovníci v nich v dnešní době internetu a informačních technologií vlastně jsou - a když si někdo chce číst, ať si knížku
koupí domů.
Možná právě díky těm několika negativním hlasům, o kterých nás informují naši čtenáři, nebo proto, že jsem potřebovala na naši
činnost nezaujatý pohled zvenčí, jsem požádala vrcholný odborný knihovnický orgán – Knihovnický institut Národní knihovny České
republiky o odbornou analýzu činnosti domažlické knihovny.
Knihovnický institut provedl srovnání domažlické knihovny s knihovnami fungujícími za obdobných podmínek pomocí metody
benchmarking. Tato metoda umožňuje analyzovat činnost a výkony knihovny vzhledem k počtu obyvatel nebo počtu uživatelů či
návštěvníků knihovny. Na základě této analýzy je pak provedeno srovnání s ostatními knihovnami, které fungují v obdobných podmínkách a srovnání s průměrnými hodnotami. Analýza je rozdělena do několika bloků podle oblastí knihovnických činností a služeb,
podmínek pro fungování knihovny a dalších.
A jak to dopadlo? Vedle tabulek, procent a grafů bylo podstatné i slovní hodnocení. Jedním z nejdůležitějších je pohled na uživatele
a využití knihovny. Dovolím si ocitovat ze závěrů k této kapitole hodnocení:
„Téměř třetina obyvatel Domažlic navštěvuje svou knihovnu, dosáhnout tohoto čísla není jednoduché (celorepublikový průměr je
12%) a svědčí to o kvalitní práci domažlické knihovny. Téměř polovina dětí v Domažlicích navštěvuje knihovnu – působení knihovny
má jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj dětské osobnosti. Děti mohou trávit svůj volný čas v kultivovaném prostředí knihovny, za
přítomnosti profesionální knihovnice, která kromě půjčování knih a časopisů zpřístupňuje dětem informace a pořádá řadu vzdělávacích
a výchovných aktivit. Jedná se o významný nástroj prevence dětské kriminality.
Knihovna poskytuje mnoho svých služeb prostřednictvím internetu a drží tak krok s nejnovějšími trendy v oblasti informační sféry.
V porovnání s ostatními knihovnami jsou její internetové služby nadprůměrné.
Kromě nových forem informací se snaží domažlická knihovna lákat veřejnost rozmanitou nabídkou kulturních a vzdělávacích akcí
– ze všech srovnávaných knihoven jich v roce 2006 uspořádala nejvíce. To svědčí o kvalitě a vysoké odborné kvalifikaci zaměstnanců
knihovny a také o jejich zájmu o svou práci.“
Tolik ze závěrů jedné kapitoly Analýzy činnosti domažlické knihovny zpracované Knihovnickým institutem Národní knihovny České
republiky. Činnost byla hodnocena za rok 2006.
Mgr. Hana Mlnáříková

Chcete vlastnit Chodský slovník? Máte možnost!
ÚPISOVÝ LIST ZÁJEMCE O CHODSKÝ SLOVNÍK

Vzhledem k velkému zájmu o publikaci Jindřicha Jindřicha Chodský slovník, kterou
sestavil Josef Kotal, chystá vydavatel – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
– její dotisk. Aby bylo možné dotisk realizovat, je třeba znát počet zájemců o tuto regionální publikaci.
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice bude mít u výpůjčního pultu oddělení pro dospělé čtenáře připraveny Úpisové listy zájemce o Chodský slovník.
Vyzývá proto všechny vážné zájemce, aby si přišli provést závaznou registraci knihy.
Možnost zaevidovat se jako zájemce o Chodský slovník potrvá v domažlické knihovně
do konce května.
Mgr. Hana Mlnáříková, MěKBN Domažlice

Domažlický zpravodaj - str. 6
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Která dívka se asi stane královnou Šumavy pro rok 2008?

v

květen 2008
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KVĚTEN 2008

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN

(450 cm2) 5 400 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: KINO ČAKAN + MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, TEL. 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

l Polovina strany 18 x 12,5 cm
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

1350 Kč
2
1 cm = 12 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 30 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Finálový večer III. ročníku soutěže Dívka Šumavy se blíží, 24. května se v MKS Domažlice
rozhodne o letošní královně Šumavy. Tu zvolí finálová porota, ve které usednou starostové
partnerských měst, zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje, zástupci hlavních partnerů,
loňská vítězka DŠ´07 Kamila Houfová, profesionální fotograf, vizážistka, módní návrhářka,
Miss ČR´07 Kateřina Sokolová a další významní hosté... Někteří z porotců se s dívkami setkávají již v průběhu všech doprovodných akcí, dívky si svůj „obraz“ tvoří po celou dobu průběhu
soutěže. Volba tedy není jen o samotném finálovém večeru.
I vy můžete svým hlasem podpořit svoji favoritku letošního ročníku, a to odesláním SMS
zprávy ve tvaru: DS mezera 01–12 (podle soutěžního čísla vaší favoritky) na číslo 900 06 06.
Fotografie finalistek si můžete v klidu prohlédnout na adrese http://www.divkasumavy.cz/
miss/soutezici.asp, případně na panelu s jejich portrétními snímky, který je vyvěšen v Městském informačním centru Domažlice.
Finalistky se zúčastnily několika akcí jako např. velké módní show Jarní módní koktejl
v Domažlicích, kde se setkaly i s Lucií Váchovou a Radkou Kocurovu, které byly hosty této
přehlídky. Dále se konalo oficiální představení finalistek v Klatovech, školení a celodenní
focení v plzeňském Design Blocku. Dívky ještě čekala účast na celostátním srazu vozů
Škoda v Běšinech a víkendové soustředění 9.–11. 5. v Domažlicích, během něhož absolvují
kromě příprav choreografií finálového večera také několik besed a přednášek – se senátorkou
JUDr. Rippelovou, CHKO Šumava – přednáška o ochraně životního prostředí a krásách Šumavy, s Davidem Hufem – lekce bodyformingu + beseda o zdravém životním stylu a pohybu, či
anglickou konverzaci.
(text pb, foto toš)

MAREK SKLENÁŘ

MOBILNÍ TELEFONY
Největší výběr mobilních telefonů a příslušenství v regionu za nejlepší ceny
se zaměřením na NOKIA a SONY ERICSSON
l

prodej GPS navigací značek Garmin, TomTom, Mio, VDO, Nokia
l

aktivační služby T-Mobile, O2, l servis mobilních telefonů
l splátkový prodej, l slevy a výhody pro stálé zákazníky

www.msmobil.cz
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude přiúčtována 19% DPH!

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava

1.–2.
čtvrtek–pátek

OBSAZENÍ PROSTOR
MKS V KVĚTNU 2008
2. 5. prodej, 3. 5. Oslava Sv. Floriana, 5. 5. prodej, 6. 5. prodej, 7. 5. prodej, 12. 5. prodej, 13.
5. prodej 14. 5. 2008, prodej, 15. 5. Divadlo
v rámci předplatného – Čtyři pokoje do zahrady, 16. 5. prodej, 17. 5. Přehlídka tanečních
oborů ZUŠ Plzeňského kraje, 19. 5. prodej, 21.
5. Pohádka – Večerníček a jeho kamarádi pro
MŠ, 21. 5. Koncert v rámci předplatného – Ivan
Klánský, 22. 5. prodej, 22. 5. Klubová scéna
Pavel Fajt, 24. 5. Dívka Šumavy – finálový
večer, 26. 5. Výroční shromáždění delegátů
SBD Domažlice, 27. 5. prodej, 28. 5. Zasedání
zastupitelstva města, 29. 5. Centrum zdravotně
postižených – výstava.

PRO TENISTY
Jarní termínový kalendář mistrovských soutěží
a Okresní termínovou listinu najdete na stránkách města www.domazlice.info.

Upozornění pro klienty CA Rejchrtová
Od 1.5. 2008 ruším provozovnu v Komenského
ulici čp. 70, Domažlice, ale nadále podnikám
v cestovním ruchu na adrese Švabinského 542,
Domažlice. Volejte na tel. č. 728 342 884.

Americký kriminální film s titulky

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
l Vstupné 60,– Kč 122 min.
PRO POTĚŠENÍ DĚTSKÉHO DIVÁKA

4.
neděle začátek ve 14:00

3.–4.
sobota–neděle

Gott.

Britský romantický film s titulky

(Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje.)
Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí spisovatelky“ Briony Tallisové odstartuje tragický příběh, který
nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka
Robbieho Turnera (James McAvoy) ze znásilnění nezletilé sestřenice. Nadaný chlapec, který původně mířil na
lékařskou fakultu, končí ve vězení.

POKÁNÍ

EDITH PIAF
l Vstupné 70,– Kč 140min.
Letní česká komedie

8.
čtvrtek

BOBULE
r Vstupné 70,– Kč 90 min.
Americké drama s titulky - film oceněný dvěma OSCARY

9.–10.
pátek–sobota

AŽ NA KREV
Vstupné 80,– Kč 158 min.
PRO POTĚŠENÍ DĚTSKÉHO DIVÁKA

11.
neděle začátek ve 14:00

Animovaný film na motivy románu D. Defoea zachycuje Robinsonova mladá léta, vyrovnané stárnutí na ostrově
i pohodu spokojeného stáří. Pátkovu roli přebírá roztomilé psisko Bad a papoušek Polly. 1981, kombinovaný

r Vstupné 30,– Kč 68 min.

Hudební Drama Francie / Velká Británie / Česko, s titulky
7.
středa

(Žádná úniková cesta není bezpečná.)
Kdybyste v pustině našli hromadu mrtvol a auto s kufrem narvaným drogami a penězi (přesně dvěma milióny
dolarů), co byste udělali? Vzali je, nebo nechali ležet? Pádnou odpověď na tuhle pokušitelskou otázku dávají
bratři Coenové ve svém nejnovějším thrilleru podle slavného románu Cormaca McCarthyho.

DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA CRUSOE, NÁMOŘNÍKA Z YORKU (loutky a oživené plošné kresby). Režie Stanislav Látal, výtvarník Adolf Born, hudba Karel Svoboda, zpívá Karel

l Vstupné 60,– Kč 122 min.

Bližší info na

www.turbus.cz
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 700 Kč

v

JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI

(Život Edith Piaf byl bojem o hudbu, přežití a lásku.)
„Velcí umělci nepatří jen jedné generaci, zůstávají tu napořád.“ Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci,
vydělávala si pouličním zpěvem... Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Zajímavost: veškeré
scény hudebních vystoupení Edith Piaf se odehrávají v pražském kině Lucerna. Tento film byl oceněn Českým
lvem za nejlepší zvuk.
(aneb Nevinně o víně)
Honza je sympatický inteligentní podvodníček, který se rozhodl splnit životní sen svému nemocnému dědovi.
Zařídí mu cestu do světa. Aniž to tuší, splní si tím i svůj sen. Najde to, co hledal a po čem toužil.
(Když se ambice snoubí s vírou...)
Film se odehrává v Kalifornii na přelomu století, v období ropného boomu. Příběh dokumentuje vzestup Daniela
Plainviewa (Daniel Day-Lewis), osamělého otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na
pozici ropného magnáta. Když Plainview dostane záhadný tip, že směrem na západ leží městečko, ve kterém
prýští ze země oceán nafty, vydá se se svým synem H. W. (Dillon Freasier) zkusit štěstí v zaprášených ulicích
města Little Boston.
Animovaná pohádka pro malé diváky na motivy knihy Václava Čtvrtka vypráví o věrné lásce ševcovského
tovaryše Kuby z Jičína a Stázinky, dcery chalupnice.

r Vstupné 30,– Kč 70 min.
Americký krimi film s titulky
13.
neděle

GONE, BABY, GONE
l Vstupné 75,– Kč 114 min.
Americké dobrodružné romantické fantasy v českém znění

14.–15.
středa–čtvrtek

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
r Vstupné 65,– Kč 95 min.

(Každý chce znát pravdu … jen dokud ji nenajde.)
Každý den je v Americe pohřešováno 2000 dětí. Provokativní a komplikovaný thriller Gone Baby Gone, který vás
nenechá v klidu, natočený podle úspěšné knihy Dennise Lehanea (Tajemná řeka), je režijním debutem oscarového Bena Afflecka. Sleduje příběh jednoho pohřešovaného děvčátka.
(Jejich svět je blíž, než si myslíte)
Když nejzvídavější z dětí, Jared, najde v jednom z pokojů knížku, na které je ručně psaná poznámka „Ať se ji nikdo nikdy neopovažuje číst“, pochopitelně ji okamžitě otevře. Autor - jeho strýc Arthur Spiderwick - v ní popisuje
magické bytosti, které žijí kolem jeho lehce strašidelného sídla.

Nová česká komedie
16.–18.
pátek–neděle

O RODIČÍCH A DĚTECH
r Vstupné 75,– Kč 110 min.
PRO POTĚŠENÍ DĚTSKÉHO DIVÁKA

18.
neděle začátek ve 14:00

BROUČCI - S BROUČKEM JE ZLE
r Vstupné 30,– Kč 64 min.

Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn (David Novotný) jde na procházku se svým otcem (Josef
Somr)… Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova smyslu.

Pásmo pohádek
Zasadil dědek řepu - kresl., Broučkův smutný návrat - loutk., S Broučkem je zle - loutk., Do nebíčka, do peklíčka loutk., O Mikešovi - Tajemný kocourek - kresl., Dlouhý, Široký a Bystrozraký - kresl., Krtek a lízátko - kresl., Madlenka
a komedianti - kresl.

Od 19. do 31. 5. Filmové prázdniny

V neděli 1. 6. zahájíme promítání v Letním kině českým filmem
MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: 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 2008: 1.–2. Taková normální rodinka, 3.–4. Karamazovi, 5.–6.Venkovský učitel, 7. Než ďábel zjistí, že jsi mrtvej, 8.–9. Úhel pohledu, 10.–11.
Reservation Road, 12.–13. Monstrum, 14.–15. 27 Šatů, 16. Darjeeling s ručením omezením, 17.–18. Iro man, 19.–20. Kuličky, 21.–22. U mě dobrý, 23. Sněhový dort, 24.–25. Clona, 26. Hranice smrti, 28.–29. Rambo, 30. Crasch road
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ve švýcarském Luzernu, byl jmenován vedoucím katedry klávesových nástrojů, je předsedou Rady Kruhu přátel hudby při Nadaci Český hudební fond, předsedou poroty soutěže Pražského jara
či předsedou Chopinovy společnosti a prezidentem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních. Ivan Klánský je na vrcholu své kariéry.
čtvrtek 22. května 2008 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS

klubová scéna

Pavel Fajt – Drum Trek II

neděle 4. května 2008 od 18.00 hodin na schodech radnice před obřadní síní
Hudba na radnici

SINGTET

Po úspěšném koncertě v loňském roce zavítá Pavel Fajt opět do Domažlic – tentokrát s pokračováním projektu Drum Trek II. Bubeník a perkusista Pavel Fajt je nejvíce známý spoluprací s Ivou
Bittovou a také jako jeden ze zakladatelů české avantgardní rockové skupiny Dunaj. Následné setkání s kolegou – hráčem na bicí nástroje – s Jimem Menesesem vyvrcholilo albem Songs for
the Drums a řadou evropských koncertů, nadšeně přijatých odbornou kritikou i posluchači. Fajt přináší výzvu bubeníka. S bicími nástroji, perkusemi, elektronikou a hračkami úspěšně provádí
nemožné: více než hodinové koncertní sólo, které nenudí...
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky

pod vedením Slávka Vrby

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
neděle 4. května 2008 od 14 do 16 hodin
hudba na náměstí

MIMOØÁDNÝ PROMENÁDNÍ KONCERT
Krajovjanka, řídí: Nicole Vercoulen. Holandská dechová hudba hraje českou a moravskou dechovou hudbu.
U kašny na domažlickém náměstí. V případě špatného počasí se koncert uskuteční v sále MKS.

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

MĚSTO DOMAŽLICE, MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOMAŽLICE

MĚSTO DOMAŽLICE – MKS DOMAŽLICE – ZUŠ DOMAŽLICE

pátek 30. května 2008 od 14.00 hodin v letním kině

OSLAVY OSVOBOZENÍ - PIETNÍ AKTY

MÌSTO DÌTEM

pondělí 5. května
10.00 hodin – položení kytic u hrobu „V dáli“ na centrálním hřbitově
11.30 hodin – položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí Míru
10.30 hodin – položení kytic na židovském hřbitově
17.00 hodin – položení kytic u pomníku obětem světových válek v Havlovicích
11.00 hodin – položení kytic u pomníku Obětem nacismu na Chodském náměstí
úterý 6. května 2008 na domažlickém náměstí - pódium před radnicí
12.00 – Dechový orchestr LIDUŠKA ZUŠ Domažlice
12.20 – Příjezd veteránů na dolní část náměstí
– odjezd ve 13.40 hodin
12.30 – Combo V. Cibulky – ZUŠ Domažlice
13.00 – Slavnostní přivítání

Program:
13.15 – Pěvecký sbor ZUŠ Domažlice
13.30 – Lab band Konzervatoře J. Ježka
14.30 – Sambalila (Domažlice – Cham)
15.00 – Na starý kolena band Plzeň
16.30 – Dechová hudba Domažličanka pod vedením J. Mlezivy

pátek 9. května 2008 od 18.00 hodin na dolní části náměstí

DEN EVROPY – KONCERT 2008
hlavní host:

Těžkej Pokondr

čtvrtek 15. května 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Program:
Folklorní vystoupení
skupina bubeníků Muerta Merte
hudební skupina Relaxis
Těžkej Pokondr

VSTUP ZDARMA

divadelní představení v rámci předplatného - Umělecká agentura Česká Lípa

Pierre Barullet, Jean-Pierre Grédy:

ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY

Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, Pavlína Filipovská, Jiří Ptáčník, Dana Morávková/ Adéla Kačerová, Jan Révai/Martin Kubačák. Režie: Jan Kačer. Komedie o čtyřech dějstvích s detektivní zápletkou. Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných, okouzlených, podvádějících a podváděných. O lásce laskavé, vášnivé, vražedné a překvapující. Vzájemné střety těchto vlastností
samozřejmě přinášejí mnoho humoru. Francouzská hra a výborní čeští herci slibují duchaplnou a svěží zábavu.
středa 21. května 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert v rámci předplatného - IV. abonentní koncert - klavírní recitál

IVAN KLÁNSKÝ – klavír

Ivan Klánský je v hudebním světě pojmem, který je po celá léta spojován pouze s těmi nejspolehlivějšími zárukami umělecké kvality. Jako laureát nejprestižnějších mezinárodních soutěží v Bolzanu, Neapoli, Lipsku, Varšavě, Fort Worthu, Barceloně či Santanderu se stal vyhledávaným sólistou i komorním hráčem. Vyučuje na Akademii múzických umění v Praze, ale i na Musikhochschule

Zábavné odpoledne pro děti

Program
Zahájení dětského dne – starosta města
Kolotoč, houpačky, skluzavka, skákadlo, balonky, diskotéka, soutěže pořádané DDM DOMINO Domažlice,
sdružením PIONÝR, Mateřským centrem (CPR) Benjaminek, o.s. a Rodinným a mateřským centrem Kráčmerka Domažlice.
Dne 30. 5. v 18.00 hod na ukončení „dětského dne“ v letním kině vystoupí

studentský dechový orchestr Univerzity z Wisconsinu z River Falls pod vedením profesorky Kris Tjornehoj
a zahraje několik skladeb americké a české provenience. Všichni jste srdečně zváni. Vstup volný.

neděle 1. června 2008 od 18.00 hodin u kašny na domažlickém náměstí
Hudba na náměstí

Promenádní koncert dechové hudby Horalka
kapelník Josef Kubalík
středa 11. června 2008 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů
Hudba v rajské zahradě

Učitelský koncert ZUŠ Domažlice
ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice
pondělí 16. června 2008 od 20.00 hodin v restauraci Konšelský šenk

Sicilský večer
MKS a Konšelský šenk
pátek 20. června 2008 od 20.00 hodin v zahradě pod Chodským hradem
Vítání léta hudbou

Tomáš Linka & Přímá linka
40 let na prknech, která znamenají Country. Vzpomínka na Michala Tučného.
pátek 27. června 2008 od 14.00 hodin v letním kině

Přivítejte prázdniny aneb Rozloučení se školním rokem s domažlickým rockem
Koncert regionálních rockových kapel. Host Bára Zemanová se svojí kapelou.

Prodej permanentek
na Koupaliště Babylon

Prodej permanentek bude zahájen v pokladně plaveckého bazénu v Domažlicích
14. dubna 2008, kde bude prováděn až do
14. 6. 2007. Po tomto datu bude prodej
uskutečňován pouze v pokladně Koupaliště Babylon. Ceny jsou stejné jako v roce
2007, parkovné je i letos zrušeno! Těšíme
se na vaši návštěvu!
(pb)

KONEC SOUTĚŽE „O NEJVĚTŠÍ
ALOBALOVOU KOULI“ SE BLÍŽÍ

Město Domažlice zaštítilo již XV. ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“.
V letošním roce budou moci pilní sběrači z Domažlicka v týdnu od 12. do 16.
května 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 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: sladky@město-domazlice.cz
Vyhodnocení proběhne do konce školního roku v obřadní síni radnice města
Domažlice. Osobně pozváni budou nejlepší jednotlivci i kolektivy. Všichni
účastníci budou odměněni diplomem a nejpilnější sběrači pěknými cenami. Výsledky soutěže budou zveřejněny v místním tisku a na internetové stránce města
Domažlice www.domazlice.info.
MÚ Domažlice, odbor ŽP

Univerzita v Domažlicích

Opravdu se nejedná o klamavou reklamu, ani se tímto Domažlice nehlásí k současnému boomu zakládání lokálních vysokých škol. Ale pravda je, že lehce provokovat titulek zamýšlí.
Koho? Především ty, pro které jsou školní léta vzpomínkou, kteří se mohou občas cítit
izolovaní a nepotřební, ale ve skutečnosti v sobě mají víc elánu, zájmu, opravdové touhy po
objevování nového nebo jen obyčejné zvědavosti než jejich děti a vnoučata. Provokovat by mohl
i ty, kteří touží porozumět tomu, co se jim zdá příliš složité nebo před čím mají ostych, ale sami
se do toho nemohou pustit třeba proto, že k tomu nemají podmínky. A provokovat by mohl i ty,
kteří si myslí, že televizí, supermarketem a sousedy by jejich kontakt s okolním světem končit
nemusel.
Na straně provokující – vyzyvatelské spojily své síly Gymnázium J. Š. Baara a město Domažlice. Projekt Univerzity III. věku, tedy systematického vzdělávání seniorů, byl pod názvem
„Gymnázium pro seniory aneb Kdo se učí, nestárne“ vypracován na GJŠB, město Domažlice
ho uvítalo jako příležitost ke zkvalitnění života občanů důchodového věku a ujalo se funkce
zřizovatele i s potřebným dofinancováním celé akce. Díky pochopení a vstřícnosti ze strany
města budou finanční náklady pro účastníky vzdělávacího projektu spíše symbolické: 600,– Kč
za školní rok (54 vyučovacích hodin). Projekt je určen všem seniorům bez ohledu na předchozí
dosažené vzdělání. Jediným předpokladem je chuť „oprašovat“ staré vědomosti a získávat nové
bez obav ze zkoušení či známkování.
Studium je koncipováno jako tříleté, s následující náplní jednotlivých ročníků:
1. ročník: společensko-vědní obory, 2. ročník: základy práce s počítačem, využití internetu,
3. ročník: přírodovědné obory
1. ročník, který bude zahájen v září 2008, je rozdělen do tří tematických celků: dějiny umění,
svět po roce 1945 a světová a česká literatura po roce 1945. Každému tématu budou věnovány
tři měsíce - celkem 18 vyučovacích hodin. V červnu bude 1. ročník studia slavnostně ukončen
na domažlické radnici. Účast v univerzitě III. věku není podmíněna absolvováním všech tří ročníků, ale do 2. a 3. budou přednostně přijímáni absolventi předcházejících tříd. Předpokladem
pro uskutečnění projektu je přihlášení alespoň 20 zájemců, kapacita je 30–32 studentů.
Zájemci o studium na univerzitě III. věku v Domažlicích se mohou přihlašovat v sekretariátu gymnázia (1. poschodí hlavní budovy) u paní Radky Nebehajové v pracovních dnech v době od 8.00 do 13.00 hodin. Součástí přihlášky je zaplacení školného ve výši 600,– Kč. Rozpis
přednášek obdrží přihlášení studenti v průběhu letních prázdnin. J. Wollerová, J. Štenglová
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Akce na měsíc květen

Městské centrum služeb, Baldovská 638
pořádá – v jídelně
7. 5. 2008 14.00 hod Cestování světem
p. J. Doubek
15. 5 2008 15.00 hod Den matek
20. 5. 2008 15.00 hod Beseda: Univerzita
III. věku p. J. Wollerová
21. 5. 2008 14.00 hod Zdravotnická přednáška MUDr. M. Kubiska
27. 5. 2008 15.00 hod Mše svatá
Městské centrum služeb,
Břetislavova 84 - ve společ. místnosti
15. 5. 2008 14.00 hod Zdravotnická přednáška MUDr. M. Kubiska
22. 5. 2008 15.00 hod Den matek

Našim maminkám
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Domov pro seniory Domažlice, Břetislavova 84 a Tělocvičná jednota
Sokol Domažlice vás srdečně zvou na
pořad Našim maminkám, který se uskuteční ve čtvrtek 22. května 2008 od 15
hodin v jídelně Městského centra sociálně
rehabilitačních služeb v Domažlicích,
Baldovská 638.
Vystoupí oddíly rodiče a děti a taneční
skupina Hanka Sokola Domažlice a jako
hosté děti z mateřské školy č. II., Poděbradova ul. Domažlice pod vedením Miroslavy Kůstové.
Srdečně zveme všechny příznivce tělocvičné jednoty a obyvatele z Domažlic na
vystoupení našich členů a hostů. Vstup:
zdarma.
Za pořadatele: TJ Sokol Domažlice,
Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory, Baldovská
638, Domažlice
(mcsrs)

www.wpauto.cz (Domažlice – Plzeň)

Centrum pro zdravotně postižené
v Domažlicích a Svaz tělesně postižených
v Domažlicích pořádají ve čtvrtek 29.
května 2008 od 10 do 16 hodin v MKS
Domažlice III. ročník výstavy Den pro
zdraví – Podané ruce.
Náplní bude prodejní výstava zdravotnických pomůcek pro všechny skupiny
zdravotně postižených, potravinových
doplňků a výrobků zdravé výživy. Dále
budeme zdarma poskytovat základní
a odborné sociální poradenství. Každý
návštěvník si též bude moci nechat změřit krevní tlak, tuk nebo hladinu cukru.
Součástí výstavy bude i prezentace všech
svazů pro jednotlivá zdravotní postižení,
které působí na Domažlicku.
Samozřejmou součástí je bezbariérový
vstup a WC. Vstupné bude dobrovolné ve
prospěch zdravotně postižených.
Zveme nejen zdravotně postižené, ale
celou širokou veřejnost!
M. Blahutová

v

Možno i pro cizince s povolením k pobytu!

Den pro zdraví
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Tel: 777 800 830

Připravujeme
Neděle 1. 6.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 7.52 hod do Poběžovic. Trasa: Sedlec,
Tasnovice, Štítary, Hostouň (15 km). Vede
M. Senohrábková.

květen 2008

Nevadí, volejte na

vlakem do Domažlic (17 km). Svačinu
s sebou. Vede K. Bílek.
Sobota 24. 5.
Účast na turistickém pochodu Klatovský
karafiát. Odjezd z nádraží ČD do Klatov.
Start v klatovské Sokolovně od 7 do 10.30
hod. Trasy 15, 25 a 40 km. Cíl v hostinci
Fořtovna v Tupadlech. Startovné 10,– Kč
pro členy KČT, 20,– Kč ostatní. Vede
M. Senohrábková.
Neděle 25. 5.
Turistická vycházka „Dmoutem s ornitologem“. Sraz ve 13 hod na zastávce ČD.
Trasa: bývalý můstek, studánka, zámeček,
„K obrázku“, Na vyhlídce, Stráž a zpět do
Domažlic (8 km). Vede A. Zdeborová.
Sobota 31. 5.
Celodenní výlet v rámci Česko-bavorských
dnů partnerských měst Domažlice - Furth
im Wald. Pro pěší odjezd ze zastávky ČD
v 8.28 hod do České Kubice. Trasa: Spáleneček, Spálenec, hraniční přechod, Prennetriegel, Daberg, jezero Stausee, Furth im
Wald (11 km). Vede P. Matějka. Ve Furthu
účast na slavnostech. Návrat individuální
kyvadlovým autobusem nebo vlakem.
Cyklisté z Domažlic po cyklostezce na
Babylon, dále do Pasečnice, na Starou Huť
a do České Kubice. Pokračování jako pěší
turisté (24 km).

v

hotovost?

Čtvrtek 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi (30.
ročník). Start u ZŠ Msgre B. Staška od
13.30 do 14.30 hod Trasa: Svatá Anna, pod
Vavřinec a dále k vodárně pod Vavřincem
(cíl). Délka 4 km. V cíli pamětní list
a možnost opékání donesených uzenin.
Akce KČT „Za toulavým náprstkem“, po
splnění podmínek získání figurky toulavého náprstka.
Sobota 3. 5.
Zájezd na Šumavu. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6.00 hod
do Kubovy Huti. Program: Kubova Huť,
výstup na Boubín a zpět, Chalupská slať,
Františkov (elektrárna a galerie), Jezerní
slať. Pěšky 10 km. Oběd na Kubově Huti
dle vlastního výběru. Cena 250,– Kč pro
členy KČT, 300,– Kč pro ostatní. Přihlášky a peníze přijímá paní Marie Senohrábková, Havlíčkova 225, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714. Nutno uhradit do 20.
4. Vede K. Bílek.
Sobota 3. 5.
Výlet na Plzeňsko. Odjezd z nádraží
ČD v 6.06 hod do Pňovan. Trasa: Jezná,
Malá Jezná, Plešnice, hrad Buben, přehrada Hracholusky, Čtyři sudy, Myslinka
(15 km). Vede M. Senohrábková.
Čtvrtek 8. 5.
Účast na turistickém pochodu Májový
senior puchýř. Pořádá oddíl turistiky
„Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň. Start 7.30
až 12.00 hod v Klubu důchodců, Kaznějovská 51, Plzeň. Trasy 3, 5, 10, 15 a 20
km. Senioři zdarma startovné a odznak
akce, měření tlaku, tepu a tuku. Informace
p. Valach tel.: 777 740 250.
Neděle 11. 5.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.30 hod do České Kubice. Trasa:
bývalá plovárna, Perlová studánka, Česká
Kubice (8 km). Vede Ing. S. Krejsa.
Sobota 17. 5.
Celodenní výlet na naučnou stezku okolo
starého Plzence (10 zastávek, 11 km). Odjezd z nádraží ČD v 6.06 hod do Starého
Plzence. Trasa: rotunda sv. Petra, slovanské hradiště Hůrka, Sedlecké železárny,
Starý rybník, Jezevčí skála, hrad Radyně,
buližníkové skály Andrejšky, Starý Plzenec. Návrat v 17.45 nebo 19.44 hod. Vede
P. Matějka.
Neděle 18. 5.
Turistická vycházka k pramenům Radbuzy. Odjezd ze zastávky ČD v 7.30 hod do
Nového Kramolína. Trasa: Valtířov, Vranov, prameny Radbuzy, Hora sv. Václava
(oběd). Autobusem do Poběžovic a odtud
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a nemáte

Turistické akce
v KVĚTNU

v

Potřebujete AUTO
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc KVĚTEN

Čtvrtek 1. května – podíl na MÁJOVÉ VYCHÁZCE RODIČŮ S DĚTMI společně s KČT Domažlice. Start od 13.30 do 14.30
hodin u bývalého sídla Autoškoly Pod Vavřincem.
Sobota 17. května – BAVÍME SE NA KOLEČKÁCH od 14 do 16 hodin na dopravním hřišti.
Sobota 24. května – POHÁDKOVÝ LES start od 15 do 16 hodin pod Vavřincem.
Sobota 24. května – výlet pro děti a pro rodiče s dětmi na koňskou farmu ve Svržně na COUNTRY ŠOU hry pro děti, projížďka
na koních, ukázky westernového ježdění, country hudba. Odjezd autobusu: ve 13 hodin z Poděbradovy ulice v Domažlicích.
Přihlášky jsou přijímány do 16. května.
Pátek 30. května – podíl na akci MĚSTO DĚTEM společně s MKS a solnou jeskyní Pod Věží. Zábavné odpoledne pro děti od
14 hodin v letním kině.
Tip DJMINA na letní tábory:

Termín
30. 6.–
6. 7.
14.–20. 7.

Místo
Postřekov
I. běh
Postřekov
II. běh

Ubytování

Zaměření

Motivace

Cena

budova ZŠ

přírodověda, turistika, sport

Tajuplný ostrov

1300,–

budova ZŠ

tradiční svátky ve výtvarné
a rukodělné činnosti

Pestrý kolotoč

1300,–

Příměstský tábor „LETEM SVĚTEM“

18.–23. srpna 2008 od 9 do 16 hodin v DDM DJMINJ. Rodiče, kteří nebudou mít v závěru srpna
dovolenou, si nemusí lámat hlavu jak zabavit své ratolesti. Od pondělí 18. do soboty 23. srpna je mohou
přihlásit na příměstský tábor „LETEM SVĚTEM“ s celodenním programem.
Ráno předají děti v Dominu a po pracovní době si je odvedou zpět domů. Očekáváme vaši návštěvu
v Domě dětí a mládeže v Domažlicích do 30. května nejpozději však do 13. června, nebo nám můžete
zavolat na telefonní číslo 379 722 811.
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Veřejné akce ZUŠ v květnu

1. 5. Festiválek – dětské folklorní soubory, letošní ročník v Postřekově
5. 5. Oslava osvobození – na náměstí vystoupí COMBO, dechový orchestr, pěvecké sbory
17. 5. Přehlídka tanečních oborů ZUŠ západočeského kraje
v MKS od 14:00 hod. Hostem bude baletní škola DJKT Plzeň
Celostátní kola vítězů krajských soutěží – taneční obor, sbor
DUHA, sólisté lidové písně
Ocenění v kraji:
Pěvecký sbor DUHA (sbormistr Mgr. Jitka Mentová, klav. Doprovod J. Eretová) – Zlaté pásmo s postupem do celostátního kola
v Pardubicích 31. 5.–1. 6.
Rokycany – lidová píseň – sólo zpěv:
žáci učitelky L. Kotlanové: Dominika Seidlová – 2. kat. – 1. místo Anna Černá – 2. kat. – 2. místo Jakub Ošmera – 3. kat. – 1. místo
s postupem do celostátního kola ve Velkých Losinách 8.–10. 5.
žáci učitele Mgr. K. Jindřicha: Josef Štefan – 4. kat. – 1. místo
(náhradník do celostátního kola) Jaroslav Dolejš – 4. kat. – 1. místo
Houslisté v kraji: Anna Kejvalová, Filip Vrba – oba 2. místo,
Marie Kupilíková – čestné uznání
Západočeský region v Plzni – taneční soutěž: (taneční obor
vedený Václavou Hruškovou) juniorská kategorie – 1. místo s postupem na Mistrovství ČR v České Lípě 17. 5.
Hlavní věková kategorie – 1. místo s postupem na Mistrovství
ČR v Plzni 24. 5.
Literárně–dramatický obor pod vedením Dany Žákové obdržel
čestné uznání v soutěži Dětská divadla ve Stříbře.
(zuš)

JSME PARTNEREM NEJVĚTŠÍ BANKY V ČR
A právě nyní rozšiřujeme naši obchodní
skupinu, která nabízí produkty
finanční skupiny ČS, a.s., POJIŠŤOVNY ČS, a.s.,
KOOPERATIVY
a navíc prodej nemovitostí u REALITNÍ
SPOLEČNOSTI ČS, a.s.

VÝHODA PRO VÁS?
Vynikající provize i při neexkluzivní spolupráci.

VÝHODA PRO KLIENTY?
Naši klienti s větší jistotou nikde peníze neuloží
ani nemovitost nekoupí či neprodají.
Věříme, že si každý, kdo bude mít zájem
o spolupráci, z naší jedinečné
nabídky vybere.
Partner ČS, a.s.
Komenského 4
344 01 Domažlice
Tel: 379 776 777,
Mob. 723 842 615
po–pá 8:00–17:00 hod.
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CO ODNESL ÈAS
Vladimír Baier (pokračování)
Otec měl také povícero zákazníků v Luženičkách, Luženicích,
Třebnicích a Bozdíši. Když bylo na polích nejvíce práce, chodil
v neděli s ruksakem plným příhodného zboží do uvedených obcí
a tam je prodával dům od domu – „hauzírem“. To aby nemuseli
„vesnický“ při plné práci chodit do města, protože v uváděných
i dalších obcích Domažlicka žádné prodejny nebyly.
Také při silnici vedoucí úvozem k městským jatkám, cihelně
a dále do Horšovského Týna, žilo v nuzných domcích několik pravověrných Čoucháků. Než je začnu blíže charakterizovat, musím poznamenat, že po této tehdy štětované vozovce jezdili od jara do zimy
hospodáři s vozy taženými kravami na svá políčka poblíž cihelny
a za Pančákem. Tak se říkalo nevelkému rybníku za městem, který
nám, dětem, v létě často sloužil ke koupání a k válkám na neckách.
Zmiňovanou cestou projelo každý den několik malých čtyřkoláků
tažených párem velkých psů. Na nich odváželi řezníci z jatek maso
do svých krámků roztroušených po celém městě.
Jezdil tudy i „náš řezník“ Holý, provozující svoji živnost v Kostelní ulici. Tento obtloustlý a dosti nesrozumitelně mluvící pán k nám
jednou v zimě přiběhl a prosil matku, aby došla k nim domů pro
jiné kalhoty a spodky. Když prý se šel při cestě na jatka vyčůrat pod
kaštan stojící za námi u Kulhánkovic stodoly, spletl si v promrzlých
prstech tlustou tkaničku od podvlékaček se svým „Chcípáčkem“
a v tu ránu byl od kolen dolů mokrý.
Aut touto silničkou projelo velmi málo. Zato tudy přicházeli od
Horšovského Týna dráteníci, šumaři s houslemi, harmonikou, někdy
i niněrou a také šlejfáři s pojízdným brusem. Občas přijelo i několik
zvláštních vozů tažených vychrtlými koni, plných cikánů.
Vpravo od cesty se prostíral dnes již zrušený hřbitov „svatýho
Jána“. V jeho rohu se krčil mrňavý domek, v němž bydleli Ledvinovi. Paní do práce nechodila, on vyráběl v Královcojc fabrice tkalouny, tkaničky, prýmky a knoty. Hrál dobře na kontrabas a bubny. Ve
velkých dechových kapelách břinkal na činely. Jejich dcera Vlasta
s nikým nekamarádila. Na „svatým poli“ jsme mívali v podzimním
čase „eldorádo“. Házeli jsme do korun tam rostoucích kaštanů kameny a pomáhali nedozrálým plodům spadnout na zem. Většinou

Vzpomínka na pana profesora dr. Josefa Kotala

Při slavnostním křtu Chodského slovníku Jindřicha Jindřicha
zazněla slova chvály a obdivu o významné kulturní osobnosti
Chodska PhDr. Josefu Kotalovi, který slovník sestavil a připravil k vydání.
Vzpomněl jsem si na svá studentská léta, v nichž důležitou
roli sehrál i pan profesor dr. Kotal. Byl nejen znalcem našeho
kraje, ale i výborným pedagogem. Působil na domažlických
středních školách hlavně jako profesor českého jazyka a literatury. Nás, studenty, zaujal vynikajícími znalostmi a zvláště jeho
hodiny literatury byly velkým zážitkem. Vzbudil v nás zájem
o literární historii, ovlivnil naši četbu, a dokonce u některých
z nás i životní zaměření. Pověstná byla zejména jeho jemná ironie, kterou hodnotil naše nedokonalé znalosti i události kolem
nás. I to často přispělo k vytváření našich názorů a postojů.
Bohužel minulá doba přála průměrným, a tak není divu, že
osobnost profesora dr. Kotala nebyla doceněna ...
Při křtu Chodského slovníku v přeplněné obřadní síni domažlické radnice byla také přítomna řada jeho bývalých studentů,
kteří s vděčností vzpomínali na svého profesora češtiny. Měl by
jistě radost ze zájmu o Chodsko, chodské nářečí, které tolik miloval, o kterém toho tolik věděl a předal nám všem.
Za to vše, pane profesore, díky!
Petr Faschingbauer

však vyběhla z domku „Ledvinka“ a prohnala nás až za dívčí školu.
Na jaře jsme tam chodili na fialky. Dodnes tam stojí malá kaple zasvěcená sv. Janu a díky tomu měl Čouch každý rok v květnu svoji
pouť. Na prostranství před Heldovnou se vždy od časného rána objevilo několik plachtových stánků s cukrovím, uzeninami a nápoji.
Na svatojánskou pouť chodili lidé z celého města. Za c.k. Rakouska
– Uherska tam pořádala ostrostřelecká dechová hudba koncerty.
Na opačné straně silnice, proti vysoké hřbitovní zdi, stálo několik
nízkých domků. V prvním bydleli „starý Královcojc“. Na polích už
nedělali a v nevelké stodole měli složeno nářadí a barvy jejich syni,
kteří byli vyhlášenými malíři pokojů. Často na Čouchu pobývali
jejich vnuci bydlící jinak u kostela – dvojčata Karel a Pepík, kteří se
přidávali k naší partě. V dalším domečku bydleli Kacerovských. To
byli domkáři, a jak se živili, už nepamatuji. V následující barabizně
žil „děrek Martinovskejch“, který byl mnohými spoluobčany považován za „Velkýho kance“. Ač mu bylo počátkem války kolem padesáti let, míval u sebe neustále nějakou mladší ženskou. Nejdéle u něj
asi vydržela „Pochcaná Manka“, která tuto přezdívku dostala podle
kolem ní se linoucí „vůně“. S Martinovským se občas hádala a při
tom si na ulici i nafackovali. Jednou ji dokonce proháněl se sekerou.
Ale nakonec ji k našemu velkému zklamání „neťafl“.
(pokračování příště)

REALITNÍ KANCELÁŘ
MARIE NĚMEČKOVÉ

REKAN

v DOMAŽLICÍCH,
Spálená 156
v rámci oslav 15. narozenin kanceláře
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Vítání ptačího zpěvu

Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí
vás zvou na 17. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Sraz účastníků je dne 4. 5. 2008 v 5.30
hodin v areálu městského parku u bývalé nemocnice v Domažlicích před sochou Petra
Hany. Akce se koná za každého počasí, je vhodné se teple obléci a vzít si s sebou dalekohled. Účastníci obdrží i propagační materiály s tematikou ochrany ptactva a dozví se
několik zajímavostí o racku chechtavém, který je v letošním roce vyhlášen ptákem roku.
První ročník této mezinárodní akce proběhl v anglickém Birminghamu v roce 1984.
Vznikla tradice, která se postupně ujala v celém světě. Jejím cílem je seznámit veřejnost
se zajímavým světem ptactva, jeho životními projevy, zvláště zpěvem. Těšíme se na vaši
účast.
ČSO a MÚ Domažlice, odbor životního prostředí.

PODĚKOVÁNÍ

PRODEJ
stavebních pozemků
Obecní úřad Pařezov
okr. Domažlice

nabízí k prodeji

všem svým bývalým i novým klientům

stavební pozemky

I nadále poskytujeme kompletní seriozní služby
v oblasti zprostředkování prodeje, koupě, nájmů všech
typů nemovitostí. Pro vás zajišťujeme sepsání kupních,
nájemních, směnných i darovacích smluv. Pomáháme
se zprostředkováním úvěru, s geometrickými plány, se
znaleckými posudky, s přiznáním daně na FÚ a jiné.
Kontakty:
tel: 379 799 379, mobil 0042 603 520 547,
e-mail: rekan@post.cz
Prohlížecí stránky realitní kanceláře:
www.reality.prodejce.cz

o rozloze

2x 1050 m2
1x 1315 m2.
Pozemky jsou situovány na mírném západním
svahu s výhledem na hraniční pohoří.
Obec Pařezov je obklopena lesy a loukami
bez průmyslového znečištění.

květen 2008

OV KSČM v Domažlicích
zve občany

NA OSLAVU 1. MÁJE
do zahrady Chodského hradu
od 10.00 hodin.
Hudba k poslechu,
občerstvení zajištěno.

Plzeňská krajská rada a Okresní
výbor KSČM v Domažlicích
pořádají 24. 5. 2008 od 12.30 hodin
v Letním kině

MÁJOVÝ MÍTINK

Velikonoční svátky už máme za sebou, ale naši jídelnu v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb v Baldovské ul. donedávna zdobila překrásná velikonoční výzdoba.
Ta vznikla zásluhou dětí a učitelek ze VI. MŠ v Michlově ul. pod vedením p. Hanky
Svobodové. Chtěli bychom za nás i za obyvatele Městského centra služeb dětem a učitelkám poděkovat.
Stalo se již tradicí, že děti a senioři se pravidelně scházejí. Ať už je to v zařízení Městského centra služeb, nebo přímo v mateřských školách, kde své kulturní vystoupení předvedou senioři dětem. A věřte, že pokaždé sklízí veliký obdiv malých capartů, jako tomu
bylo i při posledním vystoupení ve III. MŠ v Palackého ul. Děti i senioři si mezi sebou
vytvořili tak pěkný vztah, že na každou podobnou akci se těší všichni, a my děkujeme
všem mateřským školám a zařízením, která se na podobných akcích podílejí. Moc bychom si přáli, aby rozzářené dětské oči dávaly svou sílu seniorům a moudrost a zkušenost
seniorů byla přínosem pro naše nejmenší.
Předjarní období nám přišly zpříjemnit děti ze VI. MŠ v Michlově ul. spolu se svými
učitelkami p. K. Hájkovou a D. Pauerovou.
V. Klimentová, ředitelka Městského centra služeb

DĚKUJE
a těší se na další spolupráci.
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Vystoupení kandidátů do Krajského
zastupitelstva Plzeňského kraje, kulturní program i pro děti. Hraje dechová
hudba F. Opla. Občerstvení zajištěno.
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice,
příspěvková organizace, ve spolupráci se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR,
územní pracoviště Domažlice
pořádají pravidelné

sobotní plavání zdarma
pro pojištěnce VZP ČR
Vstup zdarma bude umožněn
po předložení průkazu pojištěnce.
Akce trvá od soboty 12. 4. 2008
do soboty 28. 6. 2008

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice,
příspěvková organizace
pořádá celoročně

Plavání a cvičení

ve vodě pro těhotné maminky
každý čtvrtek 18–19 hodin
l diskrétní prostředí
l 45 minut metodicky vedených
l vstupné na jednotlivé hodiny: 80,– Kč
organizace lekce:
l rozplavání–zahřátí organismu
l statické cvičení s pomůckou
l vyplavání
l prvkové plavání
l závěrečné vyplavání–uvolnění
Maminky, přijďte si zacvičit a strávit příjemnou hodinu,
nepotřebujete žádné potvrzení.

Cena: 400,– Kč/m2

Vodní aerobic

Kontakt:
606 454 011, obec@parezov.cz

pravidelná cvičení se budou konat vždy
v úterý a čtvrtek od 20.00 do 21.00 hodin.
První cvičení bude 6. 5. 2008. Vstupné činí 80 Kč/hod.
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
l velký výběr semen zeleniny a květin
l hnojiva: Cererit - NPK - Kristalon - superfosfát
- síran draselný - ledek vápenatý - tekutá
a granulovaná hnojiva
l postřiky: Kuprikol - Ridomil - Baycor - Novozir Discus - Karathane - Rubigan - Optikombi - Previcur
- Decis - Calypso - Sulka - Mospilan - Delan - Sillit
l lepové desky - na mšice, molice, smutnice, vrtule
l zeminy - na výsev - Pelargonie - pokojové - palmy
l kaktusy - zahradnický substrát - rašelina mulčovací kůra - substrát na okrasné keře - Perlit
- Keramzit - mramorová drť
l netkané textilie - černá, bílá
l zahradnické nářadí a rozprašovače
l travní semena: hřištní - parková - rekreační jetelotravní
l praktické květináče, truhlíky
l bazénová chemie
l bazénové příslušenství
– teploměry, síťky, plováky

Přijďte si vybrat z 50 druhů stáčených výrobků za bezkonkurenční ceny!

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

STŘEŠNÍ KRYTINY
KLEMPÍŘSKÉ
VÝROBKY A PLECHY

OKNA A DVEŘE

VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

