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Památník vězněným v koncentračním táboře

Před novým sborovým domem Českobratrské církve evangelické v domažlické
Fügnerově ulici byl odhalen památník věnovaný zdejším občanům, kteří byli jako
rukojmí vězněni v koncentračním táboře Flossenbürg. Celkem jich tam bylo bez
soudu zavřeno 149, z nich se devět už domů nevrátilo.
„Památník není okázalý a velký, ale je důstojným připomenutím našich vězněných spoluobčanů, na které bychom neměli zapomínat,“ řekl mimo jiné při
odhalování pomníku starosta města ing. Miroslav Mach. Celou slavnostní akci
uváděla předsedkyně výboru SPOZ Libuše Matějková, k přítomným hovořila
i zástupkyně Čs. obce legionářské Marie Tykalová i předseda spolku KT Flossenbürg Hans Simon Pelanda. Kromě jmenovaných položili kytice k památníku ze
žuly dovezené z táborového kamenolomu zástupce armády z Plzně, místostarosta
P. Wolf a další. Početný dav přítomných mohl kromě oficiálních projevů vyslechnout i vystoupení folklorního souboru z místní základní umělecké školy.
Na desce umístěné na žulovém kvádru je napsáno: Kámen z apelplatzu KT
Flossenbürg věnovaný památce 149 občanů Domažlic vězněných nacisty v KT
Flossenbürg v letech 1940–1942.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 17. 5. 2010
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 26. 5. 2010 od 16 hodin v malém sále MKS.

Minulý měsíc byla v několika domažlických ulicích zahájena rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v rámci akce Čistá Berounka. V květnu se stavební ruch
rozšíří i do těchto ulic: Čapka Choda,
Erbenova, Mánesova, Tyršova, Hradská,
Petrovická, Tylova, Kovařovicova a Srnova.
(toš)

Domažlické pivní slavnosti

Na prvého května připravila radnice
pivní slavnosti v domažlickém pivovaru.
V historické budově se představí devět
minipivovarů, přichystán bude i hudební
program a několik přednášek.
„Kdo bude mít chuť zopakovat si legendární tancovačku z poválečných let, má
příležitost,“ řekl nám starosta M. Mach
a dodal, „při akci nejde jen o popíjení,
ale o seznámení se s produkcí minipivovarů, které mají jinak svoji prezentaci do
jisté míry omezenou.“ Celkem je k vidění
produkce devíti pivovarů, které přivezou
zhruba 28 druhů piv.
Vstup na akci je zdarma. Přítomní budou mít možnost zakoupit si pamětní medaili (za 50,– Kč), čímž získají zajímavý
upomínkový předmět a podpoří založení
této tradice. „Medaile slouží i jako sonda
zájmu o konání podobných akcí,“ uzavírá
starosta M. Mach.
(toš)

Chcete propagovat akce o pouti?

Vyzýváme všechny podnikatele, kteří
mají zájem o uvedení svých doplňkových
kulturních akcí v době konání Chodských
slavností a Vavřinecké pouti 2010 (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
2010 je 14. května 2010.
(MěÚ)

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
NOVĚ PRODEJ KÁVY

DO DOMÁCÍCH KÁVOVARŮ

COFFEE PORTIOLI

PRO RŮZNÉ OSLAVY
K DISPOZICI SALONEK
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 117. schůzi
dne 15. 3. 2010:
- vzala na vědomí dopis obyvatelů bytového domu
čp. 518, Mánesovy ul., Domažlice a paní Boženy
Řepové a odložila výkon rozhodnutí 5132 a) do
doby seznámení se s odborným posudkem zdravotního stavu stromu
- uložila OSM zajistit opravu stánku – budovy bez
č.p./č.e. na st.p. č. 384, k.ú. Babylon v nejnutnějším rozsahu do 10. 5. 2010
- neschválila záměr pronajmout vývěsní skříně
umístěné v podloubí domu čp. 56, ul. Branská,
Domažlice společnosti NEXT REALITY.CZ
s.r.o., pobočka Plzeň, za účelem zveřejňování
propagačních a reklamních materiálů v souladu
s předmětem podnikáni společnosti
- uložila OKS odstranit vývěsní skříňky umístěné
v podloubí domu čp. 56, ul. Branská, Domažlice
- vzala na vědomí informaci TDI o zajištění stavby
„Havlovice, vodovod a kanalizace“, která se dotýká nezbytné potřeby provést pokácení stromů
pro zajištění této stavby, a schválila pokácení
stromů o obvodu kmene ve výšce 1,3 m, – 1 x
bříza – 130 cm, 3 x olše – 75 až 110 cm, 1 x
hloh – 85 cm, 1 x javor a 1 x olše – 140 cm, 1 x
smrk – 130 cm v lokalitě Havlovice – Valcha na
pozemcích v majetku města č 40/1, 45/, 234/1,
679/1, vše k.ú. Havlovice u Domažlic, z důvodu
zajištění stavby „Havlovice, vodovod a kanalizace“ za podmínky náhradní výsadby
- vzala na vědomí informaci OSM o stavu přípravy
projektové dokumentace zřízení přechodu pro
chodce v ulici Poděbradova, Domažlice
- uložila řediteli ZŠ Domažlice Msgre B. Staška
232 Mgr. Petru Jansovi připravit ve spolupráci

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.
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s OSM podklady pro výběrové řízení na pořízení
kondenzačního kotle
Rada města na své 118. schůzi
dne 18. 3. 2010:
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Revitalizace kaštanové aleje“ s p. Ing. Jaroslavem Králem, Zadní 343, Kladruby u Stříbra
za cenu 537.148,50 Kč vč. DPH
Rada města na své 119. schůzi
dne 29. 3. 2010:
- schválila zadání zakázky „Oprava chodníků u čp.
595,596 a 614 v ulici Michlově v Domažlicích“
firmě Ptáčník - dopravní stavby s.r.o. Domažlice
za cenu 148.465,– Kč vč. DPH
- schválila zadání zakázky na provedení opravy ulice Cihlářská firmě Ptáčník Dopravní stavby, s.r.o.
Domažlice, se sídlem Cihlářská 522, 344 01
Domažlice v rozsahu etapy II.
- souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy
mezi o.s. sídliště Šumava, Čerchovská 494,
34401 Domažlice a Sportovním klubem Šumava
Domažlice, ul. Haltravská, Domažlice na podnájem pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24
a části pozemkové parcely č. 962/2, vše v k.ú.
Domažlice za účelem provozování sportovní činnosti a klubové činnosti včetně občerstvení
- nesouhlasila s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 5 t – pro domíchávače betonu a to na náměstí Míru a do přilehlých ulic za
účelem zásobování staveb tansportbetonem pro
společnost AGROPODNIK Domažlice a.s., Masarykova 523, Domažlice
- souhlasila s povolením výjimky z Pravidel pro
povolování předzahrádek poskytovatelů nabízejících služby v oblasti pohostinství v bodu 2.2.
– mezi sousedícími předzahrádkami nebude zachován průchod v šíři jednoho oblouku podloubí,
společnosti BIO CRYSTAL, s.r.o., – provozovna
náměstí Míru čp. 47, Domažlice
- souhlasila s povolením výjimky z místní úpravy
– ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 5 t – pro vjezd tří autobusů
na náměstí Míru z důvodu zajištění přepravy
účastníků akce „Republikový festival přípravek“,
SDH dne 17. 10. 2010 od 7.00 do 17.00 hodin
pro Sbor dobrovolných hasičů Domažlice
- vzala na vědomí žádost nájemníků z Petrovické
ulice čp. 257, Domažlice o řešení problémů
s holuby
- souhlasila s pokácením 4 kusů stromů – jedné
břízy o obvodu kmene 170 cm a tří jasanů o obvodu kmene 210, 180 a 160 cm na p.p.č. 274/
2 v katastrálním území Domažlice u tenisových
kurtů v areálu Střelnice a uložila DTS provést
odstranění a zajistit náhradní výsadbu
- souhlasila s budoucím využitím objektu - budovy
č.p. 87 na stavební parcele č. 441, Hořejší předměstí, Domažlice (vila na Střelnici) - za účelem
zřízení kluboven pro sportovní oddíly, kluboven
pro volnočasové aktivity neziskových organizací,
výstavních prostor
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- schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace a na zajištění inženýrské činnost na akci „Revitalizace území U Jezera“ s firmou Atelier stavebního inženýrství s.r.o.,
Karlovy Vary za cenu 750.000,– Kč s DPH
- vzala na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování dotace, poskytnuté
TJ Jiskra Domažlice, na zajištění údržby fotbalového hřiště, atletické dráhy a správy Městského
stadionu Střelnice
- schválila položkový plán oprav městských bytových a nebytových domů na rok 2010
- souhlasí se záměrem Mateřské školy Domažlice,
příspěvkové organizace, na navýšení kapacity
mateřské školy ze stávajících 355 na 373 dětí
s účinností od 1. 5. 2010
Zastupitelstvo města na svém
41. zasedání dne 24. 3. 2010:
- schválilo poskytnutí částek z grantů: „Podpora
činnosti dospělých – sport a tělovýchova“,
„Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“, „Podpora činnosti dospělých – sociální
oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“,
pokračování na str. 3

Domažlický zpravodaj - str. 3
dokončení ze str. 2
„Podpora činnosti mládeže – sociální oblast,
kultura a ostatní zájmové činnosti“, „Reprezentace města“, „Podpora významných počinů“,
„Jednorázové akce pro mládež“ (výše příspěvků
je na www.domazlice.info)
- schválilo uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemků p.č.2473/1, 2473/2, 2475, 2477,
2478, 2479, 2480 a 4959 vše parcely původního pozemkového katastru v k.ú. Domažlice do
majetku města Domažlice
- schválilo uzavření Dodatku č. 1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou,
uzavřené dne 22. 11. 2005 mezi městem Domažlice a Plzeňský krajem ve výši 328.380,– Kč
- schválilo dohodu o poskytnutí dotace na údržbu
fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu
Městského stadiónu Střelnice na rok 2010 mezi
městem Domažlice a TJ Jiskrou Domažlice.
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Když zastupitelstvo města Domažlice schválilo udělení stříbrné pamětní
medaile členům legendární Konrádyho
dudácké muzice, nikdo netušil, že jejímu členu Vladimíru Baierovi jistě rozhodnutí udělá radost, ale předání ceny
se nedožije. Život Vladimíra Baiera se
totiž 21. dubna náhle uzavřel. Jmenovaný– známý kulturní pracovník našeho
regionu - pracoval jako ředitel Muzea
Chodska, pro které, stejně jako pro
folkor, udělal hodně záslužného. Čtenáři Domažlického zpravodaje si jistě
vzpomenou na nedávno vydávaný seriál
o obyvatelích části města zvané Čouch.
V něm vtipně a podrobně popsal zdejší
rázovité lidi, k nimž se nečekaně připojil.
(toš)

prodávají kapry. Zájemci mají možnost navštívit rybárnu v Hanově parku
každý pátek od 12 do 16 hodin. (ML)

ROZBORY VOD
Pitné vody - od 718,– Kč
Odpadní vody - od 588,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, 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.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

BŘETISLAVOVA 230

Nabízíme

(VEDLE HASIČÁRNY)

skladování a překládku zboží
na paletách v krytých halách
včetně spedičních služeb

Domažlice 344 01
Zejména horní část domažlického náměstí v posledních letech zaplnily veřejností hojně využívané venkovní restaurace a hlavně
kavárny. Provozovatel nejvýše z nich položené ale prostor nově upravil v rozporu s vyhláškou. Část předzahrádky vybočuje
do podloubí. Proto jej navštívili strážníci a dali mu lhůtu na odstranění závady. „Předpokládáme, že každý solidní podnikatel
respektuje vyhlášky a vše upraví dle pravidel,“ řekl nám starosta města Miroslav Mach. Případ, o němž se mezi lidmi poměrně
hodně mluví, se dostane na program zasedání rady města. O výsledku vás budeme informovat.
Foto (toš)

Možnost využití vlastní vlečky
V průmyslové zoně Domažlic

Kontakt: 724 022 623

Stadion gymnázia je pro mládež
opět otevřen

- chiptuning
- servis non-stop
po tel. domluvě
- pneuservis přezutí celého
vozu za 400,– Kč
Jaroslav Růžek
( 731 940 900
Jiří Hála
( 604 189 559

květen 2010

RYB
Zemřel Vladimír Baier PRODEJ
Domažlické městské lesy pravidelně

AUTO-PNEU SERVIS

- veškeré mechanické práce
- veškeré klempířské práce
- zajištění a příprava vozu
na STK
- dovoz vozidel ze zahraničí
na zakázku
- příprava motocyklů na letní
sezonu
- montáž autodoplňků
- autoelektrika

v

Město Domažlice ve spolupráci s gymnáziem nechalo v ulici propojující sídliště 28. října s Kozinovou ulicí kolem školního
hřiště pod PDA odstranit starou kasárenskou panelovou zeď.
„Na toto rozhodnutí nemáme žádný negativní ohlas. Zmizel další kus kasáren, padla bariéra mezi částmi města,“ říká starosta M. Mach a upozorňuje na výhody tohoto řešení. „Zvýšila se zde bezpečnost, protože zchátralá zeď už nemůže na nikoho
padnout, řidiči a chodci mají lepší rozhled. Nyní můžeme pokračovat v další úpravě, to znamená ve výstavbě chodníku a stezky
pro cyklisty. Tak se nám podaří propojit Kozinovu ulici přes sídliště 28. října ke staré nemocnici.
Foto (toš)

V pondělí 19. 4. se rozběhl již čtvrtý
ročník projektu Centrum volného času.
Akce, kterou finančně zajišťuje město
Domažlice, má za cíl umožnit sportování
co největšímu počtu dětí. Každý všední
den je od 16.00 do 20.00 stadion gymnázia otevřen zdarma pro mládež do 18
let. Ve středu probíhá navíc od 16.00 do
17.30 kroužek volejbalu a ve čtvrtek ve
stejný čas kroužek atletiky. Po celou dobu
průběhu akce je na stadionu přítomen
správce, který dbá na pořádek a bezpečnost dětí. Projekt byl zahájen atletickými
závody pro žáky nižšího stupně základní
školy Atletika s gymnáziem, jejíž výsledky jsou uvedeny na stránkách gymnázia
www.gymdom.cz.
Jan Anderle
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Pozvánka k přijímacím zkouškám a zápisům do ZUŠ Domažlice
Hudební obor: 17. 5. 15–17 hod - koncertní sál 1. patro, náhradní termín 26. 5. 15–17
hod, Výtvarný obor: 20. 5. 13–16 hod - přízemí č. 28, Literárně dramatický obor: 11.
5. od 13:30 hod pro děti 6–10 let, 12. 5. od 15 hod pro děti 11–18 let - č. 10, Taneční obor:
24. 5. a 25. 5. 15–17 hod - 1. patro č. 14
Klenčí pod Čerchovem - odloučené prac. ZUŠ Domažlice - budova ZUŠ Klenčí
Hudební obor: 19. 5. 15–17 hod, Výtvarný obor: 19. 5. 13–15 hod (nebo po domluvě)
Vystoupení, koncerty a soutěže:
9. 5. od 10 hod - Kulturní přeshraniční hudební a taneční akce v Alžbětíně, 12. 5. Předávání medailí Konrádyho dudácké muzice na radnici, 8. 5. - tanečníci se zúčastní
soutěže MČR v Plzni a 9. 5. - Pohárové soutěže v Horní Bříze. 21. 5. od 15:30 hod a od
17:30 hod: Taneční akademie v MKS Domažlice, 27. 5. Absolventské koncerty žáků ZUŠ
v koncertním sále ZUŠ, 31. 5. od 17:30 hod Jarní koncert v MKS.
(je)
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 3. 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.

l AKCE PŮJČKY 724 528 636

www.rychle-penize.cz
l Vyměním krásný RD u Klatov za
dům v Domažlicích, Tel. 607 961 432
Prodám RD u Stoda, terasa, garáž,
dílna, zahrada, 890 000 Kč,
tel. 606 441 831
Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 650 000 Kč,
tel. 722 070 577
l Koupím byt nebo domek v této
lokalitě a okolí tel. 722 690 245

l PŮJČKA BEZ ÚROKU
736 138 888

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P
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Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty, diplomy
l pozvánky, novoročenky
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l knihy, brožury
l zpravodaje
l noviny
l
l

a další (vše včetně grafického zprac.)

v

číslo 5

v

květen 2010

Výstava: Irena Hromádková – Žváčková: Obrazy – kresby – ilustrace

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Přednáška:

Josef Nejdl: Řím – procházka
věčným městem
Procházky evropskými městy budou po
Lisabonu, kam nás ředitel Muzea Chodska
zavedl v únoru, pokračovat tentokrát Římem, jedním z nejstarších měst Evropy.
Poznáme Řím starověký, renesanční i barokní, prostřednictvím fotografií budeme
mít možnost vstřebat atmosféru centra
antického Říma - náměstí Forum Romanum s jeho nesčetnými chrámy, basilikami
či oblouky. Zavítáme na Kapitol, nejznámější a nejvyšší ze sedmi pahorků města.
Jeho první chrám podle legendy zasvětil
po vítězné bitvě Romulus bohu Jupiterovi.
Nevyhneme se Koloseu, největšímu amfiteátru římské říše, který byl kdy postaven .
Dotkneme se osobností, jejichž osudy byly
s věčným městem spjaty.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie
bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové zvou na příjemné setkání ve
čtvrtek 13. května 2010 v 17. 00 hodin do
Galerie bratří Špillarů.

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 11. května 2010 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

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

Malířka Irena Hromádková – Žváčková z Nové Vsi na Kdyňsku představí své obrazy v domažlické knihovně již podruhé.
Poprvé to bylo před deseti lety. Tentokrát se vrací s 15 obrazy malovanými technikou olejomalby a pastelu, které jistě zaujmou
návštěvníky a vzbudí zasloužený obdiv stejně jako práce vystavované při výstavě předchozí.
Absolventka Střední odborné výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze pochází z malířské rodiny. Oba její rodiče byli
akademičtí malíři – jak matka Helena Šindelářová, tak otec František Žváček.
Irena Hromádková – Žváčková měla svou první vlastní výstavu před více jak dvaceti lety. Za tu dobu vystavovala často v Praze, ale také v Adamově, Bakově nad Jizerou, Brně, ve Zlíně. Opakovaně v Domažlicích a ve Kdyni. Inspiraci ke svým obrazům
čerpá z přírody Šumavy a okolí Kdyně. Inspirovat se nechá i květinami ze své zahrádky. Sama říká, že možná její umění není
moderní, ale na obrázcích je poznat, o čem to je. A o čem její obrazy jsou, se můžete přesvědčit celý květen.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 4. do 31. května. Slavnostní vernisáž se uskuteční 6. května v 17. 00 hodin.
Přístupná bude v provozní době knihovny.

Počteníčko – čtenáři doporučují čtenářům (Anketa pořádaná v Březnu – Měsíci čtenářů)
Jednou z akcí domažlické knihovny v březnu – poprvé věnovanému po knize a internetu čtenářům – byla anketa nazvaná
Počteníčko. Na anketním lístku měli naši čtenáři uvést název knížky, která je poslední době zaujala a kterou by doporučili
dalším k přečtení. Anketa probíhala v oddělení pro děti i pro dospělé. Anketní lístky nám ve větší míře vyplnily dívky a ženy, ale
našlo se i pár mužských respondentů. Věkové složení obsáhlo čtenáře od deseti do 85 let. Výstupem této ankety jsou 4 letáky
s doporučovanými tituly pro dívky, chlapce, ženy, muže - každý pro snazší orientaci s věkovým určením toho, kdo kterou knihu
doporučil. Výstupem je i doplnění fondu o knižní tituly, které čtenáři doporučují, ale přečetli si je jinde než u nás. No, a my o ně
naše čtenáře nechceme ochudit.
Co zaujalo ženy? Všechno nebo nic - otevřený příběh lásky, která začala seznámením přes internet slovenské spisovatelky
Evy Urbaníkové. Rodinčení – humorně laděné příběhy o příhodách členů rodiny Čechových plzeňského autora Milana Čechury.
Strom v srdci – příběh rozdělených dvojčat s odlišným osudem a nerovnými podmínkami na startu do života americké autory
Kim Edwardové. Milostí prezidenta – společenský román, ve kterém nedávno zesnulá Zdena Frýbová nastavuje s humorem
a ironií sobě vlastní zrcadlo polistopadové době. To je jen taková malá ochutnávka z dlouhé řady titulů, které domažlické
čtenářky doporučují.
A co muži? Zalíbil se jim Saturnin Zdeňka Jirotky – vítězná kniha celostátní ankety České televize Kniha mého srdce z loňského roku. A také Osudy dobrého vojáka Švejka Jaroslava Haška - tato knížka ve stejnojmenné anketě obsadila desáté místo.
Z jiného soudku je Loď bláznů německého autora Sebastiana Branta. Je to vlastně historická satira, která kritizuje záporné
lidské vlastnosti. A Účtování Pavla Jansy je hořký a ironický román o lékaři, který se po letech strávených v cizině vrací do Čech
zúčtovat sám se sebou, s minulostí i s lidmi, kteří se podepsali na jeho osudu.
Děvčata doporučují samozřejmě Stmívání Stephenie Meyer a jeho další pokračování, ale také Čtyři a půl kamarádů – sérii
humoristických příběhů s detektivní zápletkou německého autora Joachima Friedricha, dívčí román Holka bez minulosti Marie
Řeháčkové, Trosečníky z Vlaštovky od anglického spisovatele Arthura Ransome nebo příběh pro dívky i jejich matky Zápisky
Georgie Nicolsonové Louise Rennison.
No, a kluci – tady vede a plné čáře rakouský spisovatel Thomas Brezina a jeho Loď duchů a Pomsta červené mumie, anglická spisovatelka Jacqueline Wilson a její humoristický příběh Pohřben zaživa či fantasy příběh Ztracený svět v podzemí autorů
R. Gorgona a B. Williamse.

Ocenění SKIP domažlické knihovnici
V úterý 23. března na valné hromadě regionální sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků v Plzni bylo
předáno 6 čestných uznání za výjimečnou nebo dlouholetou práci v knihovnictví. Je potěšitelné, že tři z těchto šesti uznání
skončila na Domažlicku. Čestné uznání z rukou předsedkyně krajské organizace SKIP Mgr. Hany Hendrychové převzala
Marie Gillová, dlouholetá vedoucí knihovny ve Staňkově, Jana Čechová z Horšovského Týna a bývalá ředitelka domažlické
knihovny v letech 1991–2000) a Vlasta Hauserová, vedoucí oddělení knihovnických služeb Městské knihovny Boženy
Němcové. Ta v domažlické knihovně pracuje od roku 1976 a vedle domažlických čtenářů ji velice dobře znají knihovníci
76 knihoven bývalého okresu Domažlice, kterým od roku 1981 ve všech jejich odborných činnostech pomáhá.

Upozornění na změnu provozní doby knihovny 28. května 2010
Z důvodu zřízení volební místnosti ve vestibulu Městské knihovny Boženy Němcové pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28.–29. května 2010 bude knihovna pro
čtenáře a uživatele všech oddělení otevřena v pátek dne 28. května 2010 pouze do 12.00 hodin.

Nové možnosti webové stránky knihovny
www.mekbn.cz - adresa naší webové stránky je zase o něco bohatší. U sekce online katalog najdete
nové odkazy na „Nejčastěji kladené dotazy“ a samozřejmě i jejich vysvětlení, „Značení literatury“ pro
snazší orientaci ve fondu, podrobný seznam třídníků mezinárodního desetinného třídění „MDT“, podle
něhož je řazen fond naučné literatury v domažlické knihovně, a hlavně „Vaše tipy na nákup“, kde pomocí
jednoduchého formuláře můžete odesílat přímo pracovnici pověřené doplňováním fondu své náměty na
knihy, které by podle vás v knihovně neměly chybět. A věřte, že se každým z vašich námětů bude velice
pečlivě zabývat.
Mgr. Hana Mlnáříková
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS

4. 5. Divadlo v rámci předplatného „Veřejné oko“, 7. 5. Divadlo mimo předplatné
„Pravda o zkáze Titaniku“ 10. 5. Divadlo
v rámci předplatného – „Je úchvatná“, 11.
5. Pohádka „Obušku z pytle ven“, večer
koncert Václava Neckáře, 12. 5. Josef
Pospíšil, koncert - ČSSD, 13. 5. Školení

volby 2010, 17. 5. Prodej, 18. 5. Prodej,
19. 5. IV. abonentní koncert – Dominika
Hošková, Jiří Hošek – violoncello, 21.
5. Taneční akademie, 24. 5. Prodej, 25.
5. Prodej, 26. 5. Zasedání zastupitelstva
města, 27. 5. Školení k volbám, 31. 5. ZUŠ
– jarní koncert.

CK-Computer Kinesiologie

Agentura Harmonika Pospíšil

Počítačový systém pro diagnostiku
a léčbu funkčních poruch.
Odhalí příčinu bolestí zad. Metoda
je vhodná při zdravotních potížích neznámé příčiny, problémech s nadváhou,
nervozitou, nespavostí, depresemi. Zlepší
fyzickou i psychickou kondici. Program
vám vybere speciální jógové cviky ušité
přímo na vaše potíže. Objednávky na tel.
777 226 640 večer.
Konrádyová Jana, odb. terapeut.

zve na populární pořad

pod záštitou poslance PČR Jana Látky

„S harmonikami kolem světa“,
kterým provedou manželé

Renata a Josef Pospíšilovi
- „originální HARMONIKA DUO“
Kdy a kde:

12. května od 16.00 hodin v sále MKS
Domažlice
Vstup ZDARMA

Kácení stromů na sídlištích

v

květen 2010

10. května od 17 hod koná se přednáška PhDr. Zdeňka Vyšohlída s následnou diskusí,
a to ve sborovém domě evangelické církve (v Domažlicích, Tyršově ul. 690).
Hřích jako provinění před Bohem se stal součástí tradice myšlení. „Všude tam, kde
panuje křesťanství, nebo kde křesťanství panovalo: ´Hřích´ je křesťanský cit a židovská
smyšlenka“, říká Nietzsche. Je tedy něčím, co pociťujeme, prožíváme, zakoušíme a co
patří ke způsobu, jak myslíme a jak rozumíme sobě i světu. Překvapivé souvislosti, také
s filosofickou recepcí marxismu ve XX. stol., slibuje úvodní přednáška tohoto květnového setkání.

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
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude přiúčtována 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)

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

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

květen 2010

KVĚTEN 2010

l Celá strana 18 x 25 cm

(225 cm2) 2 970 Kč

v

číslo 5

v Domažlickém zpravodaji

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

Diskusní filosofický kroužek u evangelíků

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

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

Je smutným faktem, že na domažlických sídlištích byly v minulosti vysazovány dřeviny
často na nevhodných místech. Proto se dnes na město obracejí obyvatelé, kterým vzrostlé
stromy už příliš stíní v oknech. Například obyvatelé z ulice Kosmonautů se před několika
lety obrátili na radnici. „Pozemky donedávna nebyly ve vlastnictví města, jakmile se
naším vlastnictvím staly, začaly jsme jednat,“ říká starosta Miroslav Mach a pokračuje:
„Výbor životního prostředí nám doporučil postupnou obměnu. Protože na jeho doporučení dbáme, postupujeme tak, že část necháme nahradit novou výsadbou a až trochu vzroste, postoupíme dál.“ Cílem je mít v daném sídlišti stromy vzrostlé i mladé.
(toš)
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Sobota-neděle
1.–2.

Český film

MAMAS & PAPAS
m Vstupné 80,– Kč 110 min.

Středa-čtvrtek
5.–6.

Americké romantická komedie s titulky

PŘESTUPNÝ ROK
m Vstupné 60,– Kč 99 min.

Pátek
7.

Americké sci-fi s titulky

LEGIE

m Vstupné 75,– Kč 100 min.

Sobota-neděle
8.–9.

Středa-čtvrtek
12.–13.

Pátek
14.

Anna chtěla 29. února požádat svého přítele o ruku. Ten kluk, co stojí vedle ní, není její přítel. V Irsku
mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě 29. února požádat holka kluka o ruku (normálně
to jde jen naopak). V romantické komedii Ananda Tuckera zjistíte, co všechno je moderní mladá žena
ochotná podstoupit, aby si tenhle obyčej mohla vyzkoušet na vlastní kůži.
Zaprášená restaurace v poušti Mojave se stává ve filmu Legie velice originálním a děsivým zpracování
Apokalypsy od režiséra a scenáristy Scotta Stewarta dějištěm poslední pozemské bitvy. Zatímco se
lidstvo samo ničí v záchvatech divoké zuřivosti, chystá se skupinka lidí, uvězněných kdesi v pustině,
na poslední zoufalý pokus o odpor. Pomoci se jim dostává od tajemného a mocného cizince.

Film Německo, Rakousko, Francie s titulky Skutečný příběh o cestě z africké pouště na světová přehlídková mola. Film Květ pouště vznikl podle

stejnojmenné autobiografické knihy autorky Waris Dirie. Dechberoucí životní příběh popisující neuvěřitelnou cestu somálské dívky od kočovného života v poušti na nejznámější světová přehlídková
mola. V New Yorku, na vrcholu své kariéry, Waris poprvé v rozhovoru otevřeně promluvila o problému
r Vstupné 70,– Kč 124 min.
ženské obřízky, kterou sama vytrpěla, když jí bylo teprve 5 let...
Film Švédsko, Německo, Dánsko s titulky JENOM ŽIVOT, KTERÝ ŽIJEME PRO OSTATNÍ, STOJÍ ZA TO. Příběh nového filmu Lukase Moodyssona
(Láska je láska, Lilja4ever) se točí kolem úspěšného newyorského páru - Leo (Gael García Bernal)
a Ellen (Michelle Williams). Leo je tvůrcem vzkvétajících webových stránek a vkročil do světa peněz
a velkých rozhodnutí. Během pracovní cesty do Thajska Leo bezděčně spustí řetězec událostí, které
m Vstupné 70,– Kč 121 min.
budou mít dramatický dopad na všechny.

KVĚT POUŠTĚ
MAMUT

Americké drama s titulky

PEVNÉ POUTO
m Vstupné 60,– Kč 134 min.

Sobota–neděle
15.–16.

Scenáristka a režisérka Alice Nellis. Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého
nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace
kterékoliv jednotlivé postavy.

Americký hudební film s titulky

NINE

r Vstupné 75,– Kč 120 min.

Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm. Susie (Saoirse Ronan) je obyčejná čtrnáctiletá holka,
která udělala tu chybu, že šla jednoho dne ze školy domů zkratkou přes pole. A tam potkala pana
Harveyho (Stanley Tucci). A z tohohle nenápadného souseda se vyklubala zrůda, která ji připravila
o život. V jejím případě ale smrtí všechno nekončí.
Muzikál, který si nemůžete nechat ujít! Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago, se režisér Rob
Marshall pouští do další velkolepé podívané. Excelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava
dominují této filmové verzi proslulého broadwayského muzikálu Nine.

Od 17.–31. 5. Filmové prázdniny

V ÚTERÝ 1. 6. ZAHÁJÍME PROMÍTÁNÍ
V LETNÍM KINĚ
MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: 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 2010: Nine, Muži, co zírají na kozy, Alenka v říši divů, Exmanželka za odměnu, Škola
života, Moon, Robin Hood a další.

Nové publikace zdarma v Městském informačním centru

Městské informační centrum v Domažlicích získalo od státní agentury Czechtourism několik druhů publikací, které nabízí zdarma na svých pultech na nám. Míru 51 v Domažlicích. Obyvatelé Domažlic a návštěvníci tak mohou bezplatně získat materiá- ly, které jsou určené jen pro vybraná
informační centra v krajských městech anebo na veletrhy cestovního ruchu.

Katalog lázní a wellnes (publikace a CD ROM)
Tento katalog obsahuje ucelenou nabídku lázní, hotelů a penzionů pro zájemce o léčebné pobyty nebo rodinné dovolené v některém z lázeňských míst České republiky. Celobarevný katalog umožňuje vyhledat to nejideálnější místo k zotavení
podle místa, způsobu procedur a indikace léčené choroby. Katalog lázní a wellnes je možno získat také v digitální podobě.
Receptury krajových jídel Publikace s názvem „Ochutnejte Českou republiku“ nabízí mnoho receptů a komentáře ke
krajovým specialitám ze všech krajů v ČR. Celobarevná publikace nabízí kromě fotografií vybraných pokrmů také tipy na
výlet v jednotlivých regionech.
K. Jindřich, MKS Domažlice
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Úterý 11. května 2010 v 8.30 a v 10.00 hodin
divadelní pohádka pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Úterý 4. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále
NÁHRADNÍ TERMÍN pro uvedení březnového divadelního představení
v rámci předplatného

Peter Shaffer VEŘEJNÉ OKO

Hrají: Ivana Jirešová, Lukáš Vaculík, Hynek Čermák. Režie: Ondřej Zajíc

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
Předprodej zbylých vstupenek: Městské informační centrum, nám. Míru 51, Domažlice
Středa 5. května 2010 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 Obětem nacismu na Chodském náměstí
13.00 hodin – položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí Míru
17.00 hodin – položení kytic u pomníku obětem světových válek v Havlovicích

Kulturní program se uskuteční na domažlickém náměstí před radnicí:
12.15 hodin – dechový orchestr ZUŠ Domažlice LIDUŠKA pod vedením Jiřího Huřťáka
12.45 hodin – příjezd veteránů CONVOY OF REMEMBRANCE 1945–2010
12.45 hodin – UNIVERSITY OF NEBRASKA BRASS QUINTET (dechový kvintet – USA, Nebraska)
13.00 hodin – oficiální část programu – slavnostní přivítání
13.20 hodin – UNIVERSITY OF NEBRASKA BRASS QUINTET (dechový kvintet – USA, Nebraska)
13.50 hodin – pěvecké sbory VRABČÁCI, SKŘIVÁNCI a DUHA ZUŠ Domažlice pod vedením Ivany Havrusevičové
14.15 hodin – Študácká a Chasnická dudácká muzika a folklorní soubor ZUŠ Domažlice pod vedením Jiřiny Holoubkové, Vlastimila
Konrádyho a Josefa Kuneše
15.00 hodin – dixielandová kapela BRASS BAND
16.30 hodin – taneční oddělení ZUŠ Domažlice pod vedením Venduly Brettschneiderové
16.40 hodin – COMBO ZUŠ Domažlice pod vedením Václava Cibulky
18.00 hodin – kapela NA STARÝ KOLENA BAND
Paralelně bude probíhat projekce filmu ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY DO POLSKA (14.00, 15.30, 17.00) ve velkém sále MKS,
vstup zdarma.

Klasická pohádka podle K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém zpracování
Úterý 11. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Agentura Country DJ Aleš Trdla ve spolupráci s MKS Domažlice

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY

Legendární hvězda se vrací. Zavzpomínejte na evergreeny 60. a 70. let jako Doktor Dam Di Dam, Lékořice,
Stín katedrál aj.
Středa 19. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále
IV. abonentní koncert

DOMINIKA HOŠKOVÁ – violoncello
JIŘÍ HOŠEK – violoncello

Dominika Hošková začala hrát na violoncello ve čtyřech letech pod vedením svého otce violoncellisty doc. Jiřího Hoška. Studovala na pražské
konzervatoři ve třídě prof. Václava Jírovce a poté u prof. Vladana Kočího i na soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla. Od roku 2003 studovala
na hudební fakultě AMU v Praze ve třídě doc. Jiřího Hoška.
Jiří Hošek je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Hru na violoncello studoval u Pravoslava Sádla na
konzervatoři v Praze a prof. Miloše Sádla na hudební fakultě AMU. Jako stipendistu Českého hudebního fondu jej vedli Alexandr Večtomov a Josef
Chuchro, absolvoval i Bartókův seminář v Szombathely. Je docentem hudební fakulty AMU v Praze.
Pátek 21. května 2010 od 9.00 a 11.00 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro žáky ZŠ
Pátek 21. května 2010 od 15.30 a 17.30 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro veřejnost
MKS Domažlice a ZUŠ Domažlice

TANEČNÍ AKADEMIE Venduly Hruškové-Brettschneiderové
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

Úterý 1. června 2010 od 14.00 do 18.00 hodin – Letní kino Domažlice

MĚSTO DĚTEM
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI - KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA, SKÁKADLO, BALONKY, SOUTĚŽE
15.00-17.00 hod. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE ZPĚVAČKY INKY RYBÁŘOVÉ A NEZBEDNÉHO KLAUNA RYBIČKY
Vstup zdarma

Pátek 7. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále

Sobota 5. června 2010 od 20.00 hodin – velký sál MKS

Divadelní představení mimo předplatné

KLUBOVÁ SCÉNA

František Ringo Čech PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU

Příběh, který se odehrál v šeru dávných věků
Účinkuje: Ochotnický spolek při SDH Černíkov „Černoch“
Vstupné: 50,- Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
Pondělí 10. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále
Divadelní představení v rámci předplatného
DIVADLO KALICH PRAHA

Peter Quilter JE ÚCHVATNÁ

Hrají: Jaroslava Kretschmerová, Jan Maxián, Ladislav Potměšil, Naďa Konvalinková, Daniela Bakerová, Lilian Malkina/Jaroslava Brousková. Režie: Jana Kališová.
Komedie Petera Quiltera „JE ÚCHVATNÁ“ se odehrává v roce 1944 v New Yorku. Je to příběh skutečně žijící osoby, Florence Jenkinsové. Tato pozoruhodná, poněkud výstřední dáma byla přesvědčena, že vládne výjimečně krásným sopránem. Síle její představy
a kouzlu její osobnosti nebylo možno vzdorovat a tak se stalo, že Florence s pomocí hrstky nejvěrnějších (její životní partner St.
Claire - neúspěšný anglický herec, džentlmen se slabostí pro dobré jídlo, pití a humor, svérázná přítelkyně Dorothy, oddaný klavírista Mac Moon a španělská kuchařka María) uskuteční svůj sen.
Přesto či možná právě proto, že její zpěv byl vskutku dost příšerný (jak dokazují dochované gramofonové nahrávky), stane se proslulou a svou zvláštní uměleckou kariéru zakončí nezapomenutelným koncertem v beznadějně vyprodané Carnegie Hall, zahrnuta potleskem, květinami a přízní publika. Hra o životní radosti, o fantazii, o podivuhodné síle přátelství a citu, o lidské noblese,
toleranci, hravosti i bláznovství.

JOEL LARUE SMITH TRIO - české turné americko-kanadské skupiny
Neděle 6. června 2010 od 18.00 do 20.00 hodin – U kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert dechové hudby VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce, vstup zdarma
Středa 9. června 2010 od 19.30 hodin – v rajské zahradě
HUDBA V KLÁŠTEŘE - UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE
ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice
Úterý 15. června 2010 od 19.30 hodin – velký sál MKS

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Diriguje: KOJI KAWAMOTO, šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Pátek 18. června 2010 od 20.00 hodin – Zahrada pod Chodským hradem
VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU - SCHOVANKY 70. let - dámská country skupina
Pátek 25. června 2010 od

16.00 – Letní kino Domažlice

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Vstup zdarma
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OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a převodu
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice oznamuje, že
v budově Katastrálního pracoviště Domažlice (Benešova 377), místnost číslo 17,
bude v období od 14. 6. 2010 do 25. 6. 2010, vždy v pracovních dnech:
pondělí, středa: od 9 do 17 hod,
úterý, čtvrtek, pátek: od 9 do 14 hod
vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát katastrálního území Domažlice v části katastrálního území obnovený přepracováním na digitální katastrální
mapu a ve zbylé části katastrálního území Domažlice převedený na digitální katastrální mapu.
Podrobnější informace lze získat na úředních deskách Města Domažlice a Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Domažlice.
(KÚ)

PAVEL MIKULENKA TETOVÁNÍ AIRBRUSH
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

Horšovský Týn
www.majklgraphic.wz.cz
objednávky na tel.

728 443 731
l PRODÁM BYT na Kozinově Poli, 1+1,
40,2 m2, 3. patro (bez výtahu).
Tel. 607 244 637 po 18. hod.

Turistické akce V KVĚTNU
Sobota 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi. Start u ZŠ Msgre. B. Staška od 13.30 do 14.30 hod.
Trasa: Svatá Anna, rozcestí pod Vavřincem, vlevo po vyhlídkové cestě k vodárně pod Vavřincem – cíl (4 km). Po trase zastávky se sportovními disciplínami. Spolupořadatelé: Dům dětí
a mládeže Domino a domažličtí skauti. V cíli diplom a možnost opékání donesených uzenin.
Po splnění podmínek lze získat figurku Toulavého náprstka. Tato akce se koná s finanční
podporou města Domažlice.
Sobota 8. 5.
Pochod Za Kdyni štíhlejší – pořádá KČT Kdyně – informace M. Frei, tel. 604 573 044.
Sobota 8. 5.
Májový senior puchýř – pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň – informace J. Valach, tel.
774 944 370. Odjezd z nádraží ČD Domažlice do Plzně v 6.03 hod. Trasy 4–20 km. Vede
M. Senohrábková.
Sobota 15. 5.
Výlet do Pošumaví. Odjezd z nádraží ČD v 6.09 hod. přes Janovice a Klatovy do Nemilkova.
Trasa: Nemilkov, hrad Velhartice, Hory Matky Boží, Kolinec (15 km). Vede P. Matějka. Návrat
ve 21.20 hod.
Sobota 15. 5.
Pochod Chodská bůta – podrobnější informace v tisku.
Sobota 22. 5.
Zájezd do SRN. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6.00 hod. Trasa:
Bad Reichenhall (procházka), Obersalzberg – Orlí hnízdo, návrat okolo Královského jezera
a jezera Chiemsee. Pěšky asi 2 km. Jídlo s sebou. Cena pro členy KČT 650,– Kč, děti 550,– Kč,
ostatní 800.– Kč. S sebou 15 eur na vstupy. Přihlášky a peníze přijímá do 15. 5. M. Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo 723 331 714. Vede K. Bílek.
Neděle 30. 5.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod. do
Kouta na Šumavě. Trasa: Kout, „Klobouk“, Spáňov, Domažlice (8 km). Vede H. Šimovičová.
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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

v
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CENTRUM DVEŘÍ A OKEN
Husova 40 (proti PENNY), DOMAŽLICE

DVEŘE, ZÁRUBNĚ, OKNA, KLIKY
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR, NEJLEPŠÍ CENY!
Mobil: 606 131 432
www.centrumdveri.cz

O. s. Nové obzory – Rodinné a mateřské centrum Kráčmerka
Vás zve na Domažlické slavnosti rodiny
V sobotu 15. Května od 14 do 17 hodin proběhnou v prostoru
před RMC Kráčmerka na adrese Branská 1, Domažlice – objekt
„Branka“ Domažlické slavnosti rodiny. Akce probíhá v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center „Přijďte pobejt“ a ve
spolupráci s Komunitním centrem Fazole. V Kráčmerce jsme pro
Vás připravili veselý program:
•
Kdo si hraje, nezlobí aneb rodinná klání a soutěžení
•
Strom života
•
Zpívá celá rodina s vílou pohádkou
•
Den otevřených dveří
Přijďte, vezměte s sebou nejen své děti, ale také rodiče a prarodiče, rodinná fota… a hlavně dobrou náladu! Občerstvení zajištěno.
Marie Koutná, předsedkyně o. s. Nové obzory

9. května
9–17 hodin

PRODEJNÍ DEN

se slevou

v

Prodej permanentek
na koupaliště Babylon

byl pro letošní rekreační sezónu zahájen
na pokladně plaveckého bazénu v Domažlicích. Prodej zde bude probíhat až
do konce června. Od 1. července 2010
se budou permanentky prodávat přímo
v pokladně koupaliště.
J. Houška

KRÁČMERKA A FAZOLE
zvou na výstavu a workshop o aktivním otcovství

Kromě komplexního vzdělávacího programu usnadňujícího
překonat klientkám a klientům bariéry, kterým čelí při vstupu na
trh práce, připravili partneři projektu „Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého“ Rodinné a mateřské centrum Kráčmerka a Komunitní centrum Fazole ve spolupráci se ZŠ Komenského
17 v Domažlicích výstavu a workshop na téma aktivní otcovství.
Putovní výstava „Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové“,
kterou do Domažlic zapůjčila organizace NESEHNUTÍ Brno,
potrvá v ZŠ Komenského 17 od 10. do 21. 5. 2010 a bude ji
možné navštívit v otvírací době školy, tj. v pracovní dny od 7:30
do 16:30. Výstava ukazuje jaké to je, když se o děti starají jejich
tátové, ale také upozorňuje na některé stereotypy a předsudky, se
kterými se tito otcové, ale i jejich ženy-matky dětí, každodenně
setkávají.
V souvislosti s výstavou proběhne 20. května 2010 od 16:30
do 18:00 v Komunitním centru Fazole (Branská 1, Domažlice)
workshop „Táta v centru“, zaměřený na problematiku aktivního
otcovství, přednášet přijede lektor Ligy otevřených mužů (LOM).
Martin Jára, ředitel LOMu, k problematice uvádí: „Aktivní otcovství vidíme jako jeden ze zdrojů kvality života dnešních mužů.
Kontakt s dětmi a péče o rodinu je něco, co má trvalou hodnotu.
Muži už na to pomalu přicházejí. Zároveň potřebují informace
a podporu okolí – v rodinných centrech i médiích.“
Na výstavu i workshop jste srdečně zváni! V případě zájmu
o účast na workshopu je nutné se předem přihlásit elektronickou
poštou na adresu marie.koutna@ekopolitika.cz nebo telefonicky
na tel. 379 428 320, a to nejpozději 18. 5. 2010. Počet účastníků
je omezen kapacitou učebny KC Fazole.
Za realizační tým M. Přibylová a M. Koutná

přikrývky
polštáře
syntetika, vlna, peří – čištění

STRÁŽ u Domažlic
tel.: 379 768 318
malé občerstvení – srdečně vás zveme!

květen 2010

OBUJETE U SUKA

v

Domažlický zpravodaj - str. 12

číslo 5

v

květen 2010

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

Sobota 1. května – podíl na MÁJOVÉ VYCHÁZCE RODIČŮ S DĚTMI společně s KČT Domažlice
čtvrtek 13. května – podíl na akci DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM společně
se složkami IZS v areálu ZŠ Msgre B. Staška
čtvrtek 13. května – O kouzelné jehle divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v kině Čakan
sobota 15. května – Soutěž o nejlepšího koulaře – bowling zahájení v 9 a ukončení ve 12 hodin v domě dětí
od pondělí 17. do pondělí 24. května – CHODSKO A TRADICE NA OBRAZECH JAROSLAVA ŠPILLARA
výukový program pro žáky čtvrtých tříd ZŠ ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů od 10 hodin v galerii
sobota 22. května – zájezd pro veřejnost do Komorního divadla v Plzni na komedii Antonína Procházky Ve státním zájmu, odjezd
autobusu v 17.15 hodin z Poděbradovy ulice
Přehled letních a příměstských táborů DDM Domino naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Ke stažení.
VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH TÁBORECH
Termín:

Místo:

Ubytování:

Zaměření:

Motivace:

1. 7.–7. 7.

Postřekov I.

budova ZŠ

Přírodověda, turistika, sport, výtvarná a rukodělná činnost

Škola lesní moudrosti

12.–18. 7.

Postřekov II.

budova ZŠ

Přírodověda, turistika, sport, výtvarná a rukodělná činnost

Škola lesní moudrosti

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín

Místo:

Zaměření:

16. –20. 8.

Domažlice

Eldorádo

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
Středa 5. 5.

Sportovní hry žáků ZŠ
praktických a speciálních

Horšovský
Týn

TŘÍDĚNÍ SKLA

Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás začala
sbírat pomocí zvláštních nádob umístěných na veřejných prostranstvích. V oněch historických dobách se jednalo většinou
o dvě nádoby, jedna na čiré a jedna na barevné sklo. Nyní je na
sklo většinou nádoba jedna, zelené barvy na sklo smíšené, ale
návrat kontejnerů na čiré sklo je nejspíš nezadržitelný.
Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice)
a tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo
v nádobě bylo co nejméně rozbité.
Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo
s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika a porcelán. Ideální je,
pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.
Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí jednou za měsíc. Hmotnost obsahu 1100 litrového kontejneru se pohybuje okolo 270 kg.
Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze z něj vybírají největší
nečistoty a skladují ve velkokapacitních kontejnerech. Sebrané
sklo se následně převáží na speciální třídící linky, které upravují
sklo podle potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví
velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým
čidlům. Ty každý střep prosvítí, a pokud střep nelze prosvítit, nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota odfoukne pryč
z pásu. Pro sklárny je pak připravena skleněná drť požadovaných
parametrů. Z vytříděného skla se vyrábějí opět skleněné výrobky.
Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie než při
výrobě z přírodních zdrojů, velké množství písků, živce a dalších
nerostů, jejichž těžba hyzdí krajinu. Recyklace skla je teoreticky
neomezená, ale pro speciální výroby se používá větší podíl primárních surovin.
V naší obci se sklo třídí do zelených nádob. Sklo lze odevzdat
i ve sběrném dvoře DTS Domažlice, p. o. v Chrastavické ulici.
Odpad sváží firma EKOSEPAR, s.r.o., Nýřany.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice
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ZAPOMENUTÉ STRÁNKY HISTORIE MĚSTA

Bratrské dílo a evangelický odboj v Domažlicích v letech 1939–1940

dokončení z min čísla
19. března v podvečer zhasl v Domažlicích elektrický proud. Další v řadě obětí
gestapa, Václav Waldheger, dal před zatčením přednost dobrovolné smrti v trafostanici elektrárny. Obětoval život, aby kryl
druhé, jak při vstupu do odboje slíbil.
Po Wadhegerově smrti se dva zbývající
vedoucí domažlického odboje Mathes
a Bič radili o dalším postupu. Oba byli
nejdříve rozhodnuti uprchnout, pak ale své
rozhodnutí změnili. Bylo třeba chránit před
perzekucí rodiny i spolupracovníky. Další
události dostaly rychlý spád. Ve středu 20.
března přišlo klatovské gestapo zatknout
Jana Smudka. (Kvůli zbraním, tehdy ještě
gestapáci nevěděli nic o tom, že na Kladně
zastřelil vrchního strážmistra Wilhelma
Kniesta. K tomu se přiznal jeho společník
František Petr až 29. března při výslechu
na kladenském gestapu.) Smudkovi se
podařilo prchnout, když předtím postřelil
gestapáka Neubauera. O dva dny později,
přesně na velikonoční svátky 22. a 23.
března, odvlekli nacisté 149 domažlických
občanů jako „rukojmí za Smudkův čin“.
Všichni nakonec skončili v koncentračním
táboře Flossenbürg.
Akce proti domažlickému odboji zatím
pokračovala dál. Počátkem dubna zatklo
gestapo Karla Mathese. Ten ale v Praze
při převozu k výslechu utekl z vězeňského auta, šťastně se dostal za hranice a do
osvobozené vlasti se vrátil jako kapitán
naší západní armády. V Domažlicích teď
už zůstal na svobodě pouze Miloš Bič. Ani
ten ne nadlouho. 28. května je zatčen i on.
V dubnu 1941 se sice nakrátko z vězení
vrátil, ale už 17. května putoval do žaláře
znovu. Prošel několik věznic, posléze
skončil v koncentráku v Dachau, odkud ho
osvobodil až příchod americké armády.
Zatčením Miloše Biče a Karla Mathese
činnost domažlické evangelické a junácké
odbojové buňky zanikla. Oba její vedoucí
se sešli až po válce. Třetí, Antonín Žlábek,
chyběl. Spolu s Otou Bartoškem a Janem
Procházkou byl popraven pro „velezrádnou činnost proti Říši“ 23. dubna 1943 ve
věznici v Berlíně-Plötzensee.
Tolik dobové prameny. Jak z nich lze
vyvodit, evangelický a junácký odboj
v Domažlicích se zatýkáním rukojmích ve
Smudkově aféře souvisel jen velice okrajově. Abychom rozmotali spletité klubko
příčin a následků z oné doby, musíme se
spíše ještě jednou vrátit do Domažlic roku
1939 ke slavné Vavřinecké pouti. Už tehdy
nacisté slibovali Domažlicím za mohutnou
protinacistickou manifestaci, ve kterou se
pouť proměnila, pomstu, zvláště když Jan
Masaryk z Londýna hlásil, že pouť se stala

pro londýnský exil prvním signálem o síle
odporu proti okupaci doma. Nacistický list
Volkischer Beobachter v této souvislosti
označil pouť jako nebezpečí pro Říši a volal po odplatě. Oleje do ohně přilila ještě
i nebojácná oslava 28. října 1939 v našem
městě. Kdo četl pozorně vzpomínky domažlického lékaře MUDr. Vladimíra Böhma
na KT Flossenbürg, zveřejněné v knize
Život za pravdu, všiml si možná drobné
poznámky o tom, že od vězňů, kteří se dostali v táborové kanceláři k příslušným spisům, se Domažličané dozvěděli, že už 10
dní před Smudkovým výstřelem avizovalo
klatovské gestapo 150 lůžek. Zdá se tedy
pravděpodobné, že nebýt Smudka, bylo by
si gestapo k pomstě na odbojných Domažlicích vymyslelo něco jiného. Smudkův
čin se mu ovšem stal vítanou záminkou.
Možná by bylo gestapo běsnilo ještě víc,
kdyby vědělo o Smudkově činu v Kladně.
To se však dozvědělo až týden po domažlickém zatýkání, 29. března.
Pokud se osoby Jana Smudka týká,
setkáváme se v poslední době s výtkami,
že Domažlice na „nepolapitelného Jana“,
zapomněly a dostatečně ho neocenily. Lze
chápat, že 149 domažlických rukojmích
a jejich rodin dávalo, a snad i potud dává,
vinu za svoje útrapy právě jemu. Je také
patrně pravdou, že Smudkovo jednání
při jeho útěku bylo přinejmenším lehkomyslné (vynikne to zejména ve srovnání
podobným útěkem Karla Mathese) a jeho
vyjadřování a činy těsně po válce poněkud
zvláštní (viz článek Josefa Hofmana Život
za kamaráda v knize Život za pravdu, památník chodského hrdinství, Domažlice
1949 a také vzpomínky pamětníků). Cejch
dobrodruha mu nevtiskli komunisté, jak se
nyní občas můžeme dočíst. Pro svoji zálibu
v dobrodružstvích dostal už ve skautském
oddílu přezdívku „Indián“. Obecně známého hrdinu udělal z Jana Smudka film
sovětského režiséra Vladimíra Petrova
„Nepolapitelný Jan“. Předchozí režim
Smudka určitě nemiloval, ale už vzhledem k citovanému filmu přinejmenším
toleroval, když se o Janu Smudkovi psalo.
Dokladem jsou například studie Vojtěcha
Laštovky Nepolapitelný Jan a Smudkova
dobrodružná anabáze zveřejněné v letech
1980 a 1988 ve sborníku Minulostí západočeského kraje a práce jiných autorů.
Některé otazníky kolem Smudkova poválečného konání, především rozpory v jeho
tvrzeních a jeho podivné jednání s rodiči
Ladislava Vojtěcha, o kterém se v našem
městě po leta mluvilo, zůstávají nezodpovězené dodnes a mimo samotného Jana
Smudka, který ale 17. 11. 1999 zemřel, je
ani nikdo zodpovědět nemůže. (Ladislava

Vojtěcha, syna bývalého domažlického
evangelického staršího, popravili nacisté
za varování Smudka před gestapem v Praze.) Proto výtky Domažlicím za chladný
vztah k hrdinovi nejsou, soudím, tak zcela
na místě.
Sestaveno pro Kroniku města Domažlic
2009 z těchto pramenů a literatury:
Zápisy ze schůzí staršovstva ČCE v Domažlicích od 18. 3. 1934 do 21. 11. 1941.
Prof. ThDr. Miloš Bič: Odboj. Rkp.
Poznámky z besed prof. ThDr. Miloše Biče
v Husově Domě v letech 1991–2001
Poznámky z rozhovoru s Karlem Mathesem
v roce 1967 na anglickém velvyslanectví
v Praze
Život za pravdu. Památník chodského hrdinství. Domažlice 1949.
Odvody, Vladimír: KL Flossenbürg, tábor
Domažlických. 1940–1945–1995. Praha
1995.
Věra Závacká

WWW STRÁNKY

sleva 50 %
Využijte zaváděcí ceny a pořiďte si
během května www stránky.
Obdržíte:
- moderní grafiku
- profesionální www stránky
- doménu
- optimalizaci pro vyhledávače
- redakční systém
tel: 721 825 290
www.internetovestranky.com

V Městském centru služeb,
Baldovská 638 – v jídelně
se 12. 5. od 14.00 hodin koná přednáška
Vybrané kapitoly české historie
p. Hany Plzenské
a 13. 5. od 14.30 hodin je na programu
Svátek matek.
V Městském centru služeb, Břetislavova
84 – ve společenské místnosti
se 20. 5. od 14.00 hodin
můžete zúčastnit Reflexní terapie
p. Miroslavy Palkovičové.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Starosta města Domažlice podle § 15,
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve
dnech
pátek dne 28. května 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
sobotu dne 29. května 2010
od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: SOKOLOVNA,
Benešova 281
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hořejší předměstí
28.října (63, 82, 85, 99, 100, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167,
168, 169, 170, 180, 266, 268, 287, 289), Petrovická, U Nemocnice (290), V Pískovně,
U Zimního stadionu (291)
Týnské předměstí
28.října (280, 284, 290, 293, 309, 315,
316, 317, 325, 592, 645), Baarova, Benešova (165, 171, 281, 282, 297, 298, 343,
377, 378, 379, 380, 381, 425, 426, 427,
428, 619, 620, 621, 622, 623, 625), Čapka-Choda, Erbenova, Fügnerova, Luženická,
Máchova, Maškova, Nerudova, Nezvalova, Sadová, Tyršova, U Baldovské rokle,
U Luženické silnice, U Sídliště SČSP,
U Tří vrb, V Kolibkách, Vrbova,
ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost:
MATEŘSKÁ ŠKOLA, Michlova 565
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Benešova (65), Ladova, Mánesova (172,
191, 192, 193, 194, 203, 204, 272, 305,
339, 340, 512, 513, 514, 515, 527, 528, 529,
569), Michlova, Paroubkova, Švabinského
(338, 436, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 556, 557),
ve volebním okrsku č.: 3
je volební místnost:
MATEŘSKÁ ŠKOLA, Michlova 565
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Horní Baldov, Mánesova (516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533, 536,
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537, 538, 539), Švabinského (547, 548,
549, 550, 551, 552, 553, 558, 559, 560,
561, 562, 563, 566, 567, 568),
ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: KLUBOVNA
– „DŘEVÁK“, u č.p. 511, KUNEŠOVA ul.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Čerchovská (443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492, 493, 494, 581), Haltravská
(255, 261, 437, 438, 442, 471, 578, 580,
582, 590, 591), Kunešova, Mánesova (523,
524, 525, 526), Prokopa Velikého (63, 80,
81, 85, 86, 92, 100, 112, 147, 200, 238, 239,
300, 304, 307, 321, 351, 357, 570, 572, 640,
642, 643, 644, 646, 652, 653, 654, 657,
659, 661, 687), Švabinského (564, 618),
ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: DŮM-PENZION,
BYTY S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU, Baldovská 638
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dolejší předměstí
Dukelská (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 208, 210), Jindřichova (141, 142, 143, 146, 147, 148, 152,
155, 156, 157, 159, 162, 163, 169, 214),
Šumavská (172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 205, 219, 220, 221,
222, 223, 234),
Týnské předměstí
Baldovská, Benešova (12, 97, 99, 107,
279, 292, 639, 641), Císlerova, Čerchovská
(451, 452, 453, 454, 455, 456, 460, 461,
480, 481, 482, 483, 484), Dukelská (36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49,
50, 59, 66, 72, 82, 96, 169, 264, 334, 617,
631, 650), Fastrova (95), Haltravská (598,
599, 600, 601), Jindřichova (259, 260, 265,
270, 308, 312, 320, 330, 342, 439, 457,
458, 459, 633), Komenského, Kostelní (1,
93), Pivovarská (323, 440, 700), Poděbradova (53, 54, 55, 84, 88, 91, 145, 201, 302,
303, 658), Prokopa Velikého (22, 681, 682,
688), Šumavská (329, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 573, 574, 575), Thomayerova, Vrchlického,
ve volebním okrsku č.: 6
je volební místnost: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, Msgre B. Staška 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hořejší předměstí
17. listopadu, Kosmonautů (159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 176,
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181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192),
Kovařovicova,
ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, Msgre B. Staška 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Hruškova (137, 138, 402, 474, 574, 586),
V Potocích-čísla evidenční (54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 534 E)
Hořejší předměstí
Kozinova (43, 44, 45, 46, 48, 75, 83, 86,
87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116,
122, 124, 125, 126, 143, 144, 154, 155, 156,
157, 158, 166, 171, 177, 178, 226, 227, 233,
234, 235, 236, 259, 271, 292, 299, 305),
Palackého (132, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218),
V Potocích-čísla evidenční (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 219,
334), Vojtěchova,
ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost:
PLAVECKÝ BAZÉN, Palackého 230
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Doubova (438, 448, 468, 534), Dvořákova (442, 443, 446, 447, 455, 456, 457, 458,
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466,
467), Hruškova (214, 280, 352, 353, 354,
382, 384, 444, 445, 449, 450, 571, 578),
Janáčkova, Na Včelíně (čísla evidenční),
Nad Kavkazem-čísla evidenční (126, 127,
128, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 212, 213, 220,
221, 271, 313, 314, 508), Nad Tratí ČSD-čísla evidenční (232, 233, 275, 278), Pod
Vavřincem-čísla evidenční (124, 149), Sukova (396, 598), U Kloboučníkovic kaple
(čísla evidenční),
Hořejší předměstí
Palackého (193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 224, 230),
ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost: DOMAŽLICKÁ
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, Zahradní 513
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Doubova (294, 295, 298, 327, 374),
Dvořákova (436, 437, 439, 440, 441),
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Fibichova, Hájkova, Hruškova (52, 54, 55,
62, 63, 64, 65, 66, 87, 93, 121, 128, 152,
247, 270, 305, 330, 343, 345, 365, 366,
379, 506, 509, 524, 591, 592, 593, 601),
Chodská (38, 67, 94, 151, 173, 347, 512),
Jiráskova, JUDr. A. Žlábka, Klášterského,
Na Ostrůvku, Na Vavřinečku, Nad Kavkazem-čísla evidenční (113, 114, 115, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 528), Nad Tratí
ČSD-čísla evidenční (282), Pod Vavřincem (417), Pod Vavřincem-čísla evidenční
(116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 163, 164, 198, 199, 200, 201, 202,
266, 335, 494), Smetanova, Škroupova,
Špillarova, Tylova, U Zastávky, Vavřinecká, Vosmíkova, Waldhegerova, Zahradní,
Hořejší předměstí
Elišky Krásnohorské, Jana Procházky,
Msgre B. Staška, U Nemocnice (47, 77,
128, 269, 306, 307)
Týnské předměstí
U Nemocnice (16, 148, 306, 358, 579),
ve volebním okrsku č.: 10
je volební místnost: KNIHOVNA
BOŽENY NĚMCOVÉ, B. Němcové 118
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Břetislavova (1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 111,
516, 568), Havlíčkova (6, 27, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 112, 148, 149, 154, 186,
355, 357, 587), Nad Tratí ČSD-čísla evidenční (206, 207, 208, 210, 268), Voborníkova (25, 28, 34, 245, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 278, 279,
397, 500, 528, 577, 599, 603), Žižkova (8,
9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 86, 98, 101, 105, 115, 153, 160,
359, 369, 492, 572, 575, 590, 606),
Dolejší předměstí
Břetislavova (68, 69, 81, 82, 83, 84, 85,
88, 99, 144, 149, 158, 209, 213, 230, 243),
Husova třída (1, 3, 44, 89, 96, 105, 241),
Poděbradova (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 139, 238,
240), Vodní (71, 90, 115),
Hořejší předměstí
Npor. O. Bartoška,
Město
Boženy Němcové (115, 116, 117, 118,
119, 120), Branská, Fastrova (148, 149,
154, 181), Hradská, Chodská (74), Chodské náměstí, Kostelní (102, 103, 104, 105,
106, 168, 170, 171, 172, 173, 182), náměstí
Míru, Spálená, Školní, Vodní (2, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),
Týnské předměstí
Boženy Němcové (74, 89), Kostelní
(62, 90),
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ve volebním okrsku č.: 11
je volební místnost: STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Jana Roha 129
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Cihlářská, Havlíčkova (167, 168, 169,
223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
236, 264, 482, 508), Klímova, Masarykova (124, 130, 131, 132, 133, 140, 141,
143, 150, 156, 157, 158, 159, 162, 181, 182,
189, 194, 196, 197, 198, 210, 211, 212, 213,
234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 331E, 358, 373, 377, 383, 385, 388,
389, 390, 398, 401, 404, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 423, 424, 454, 475, 486, 501,
517, 523, 543, 545, 549, 569, 570, 588,
589), Na Milotově, Nad Milotovem (čísla
evidenční), Nad Tratí ČSD-číslo evidenční
(211), Nad Zastávkou-čísla evidenční, Pelnářova, U Elektrárny, Voborníkova (261,
262, 265, 266, 267, 268, 284E, 338, 488E,
526, 547, 550, 554, 555, 576), Žižkova (15,
16, 17, 18, 19, 20, 100, 102, 103, 113, 114,
116, 117, 123, 125, 126, 127, 129, 142, 166,
174, 202, 216, 222, 232, 317, 342, 350,
469, 514, 515, 521, 522),
Dolejší předměstí
Dukelská (28, 29, 30, 110), Husova třída
(31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 50,
51, 53, 58, 59, 60, 61, 97, 130, 136, 235,
237), Chrastavická, Jindřichova (137, 138,
164, 166, 168, 171, 206, 211, 227), Masarykova (45, 140, 207), Na Dlouhých mezích
(čísla evidenční), Na Hvízdalce (91, 92,
93, 101, 103, 104, 109, 242), Nad Lomem
(čísla evidenční), Rohova, Smolov (106),
Srnova, Staňkův Mlýn, Tovární, Vlčí Hrdlo-čísla evidenční (237, 238, 440, 527),
Vodolenka,
Týnské předměstí
Na Hvízdalce (299), Prokopa Velikého
(680), Vlčí Hrdlo-čísla evidenční (234,
235, 236, 301, 302, 303, 304, 342, 420,
428, 430, 433, 449, 454, 482, 522),
ve volebním okrsku č.: 12
je volební místnost:
KUŽELNÍK, HAVLOVICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Havlovice
čísla popisná
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66,
67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94
čísla evidenční
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
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l Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky nebo cestovním průkazem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
l Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
l K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise. Každý volič
se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.

Domažlice dne 21. 4. 2010
Ing. Miroslav Mach
starosta města v. r.

Dnešní domácí mléčná kuchařka:
lahodný domácí SÝR
Dnes bychom Vám rádi představili výrobu
chutného domácího sýra. Způsobů je vždy více
a naše šikovné hospodyňky si jistě najdou svůj
způsob, jak připravit ten nejchutnější. Výhodou je,
že takto vyrobený sýr je možné dochutit různými
ingrediencemi např. paprikou, šunkou, bylinkami,
česnekem, cibulí, houbami, slaninou atd.
Jsme také velice rádi, že nám píšete na e-mailovou adresu mlecnerecepty@manitec.cz vlastní
zkušenosti s mlékem, případně s mléčným
automatem v Domažlicích. Informujete o svých
nápadech a píšete také své vlastní recepty.
Dnešní recept je z dílny paní Lenky:
Sýrovotvarohová pomazánka na chléb či
pečivo typu známé Lučiny. Postup je shodný
s receptem jogurtu: K němu potřebujeme: 1 l čerstvého mléka, 1–2 kelímky bílého jogurtu s živou
kulturou (150g např. Activia). Syrové kravské
mléko zahřejeme na 80 oC (nemusí vařit) a sundáme z plotýnky. Necháme zchladnout na teplotu 35–40 oC, nemáme-li teploměr, teplota se dá
zkontrolovat tím, že udržíme v mléce ponořený
prst. Přimícháme připravený jogurt a nalijeme do
připravené nádoby, vhodný je větší hrnec s pokličkou. Vyrobený základ jogurtu v nádobách
přikryjeme utěrkou a postavíme do postele (nebo
na kamna). Nakonec vše přikryjeme vrstvou
peřin a necháme min. 78 hodin ležet. Takto vyrobený základ slijeme do utěrky a necháme řádně
odkapat (můžeme i několik hodin) tak, abychom
získali konzistentní hmotu dle našich představ.
Do ní pak můžeme vidličkou vmíchat připravené
bylinky, jemně nasekanou šunku či další přísady.
Tuto pochoutku je možné připravovat jak na sladko tak i na slano.
Příště další praktický recept.
(hš)
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DROGERIE-PARFUMERIE
PODSKALSKÁ
nám. Míru 56, ( 379 722 290
Nabízíme:
hnojiva - tekutá, granulovaná

postřiky - strupovitost

americké padlí

netkané textilie - černá, bílá
přípravky na slimáky, krtky
plastové truhlíky, květníky
číše, podmisky
Bazénová chemie
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Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!
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POROVNEJTE N
NAI
KONKURENCÍ
AI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ
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