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Američané na Chodsku

Výstava v prostorách Chodského hradu potrvá až do 17. května. Fotogalerie z vernisáže je k vidění na www.domazlice.eu.
Foto: (bub)
Zajímavá výstava u příležitosti oslav osvobození byla ve středu 1. dubna slavnostně zahájena v prostorách Chodského hradu v Domažlicích. Jmenuje se „Thank you, boys! Nezapomeneme“ a připomíná právě 70. výročí ukončení druhé světové války. K vidění jsou
zbraně, uniformy, ale také třeba cigarety, vojenské sirky, armádní švihadlo, toaletní papír,
žiletky, sůl v tabletách nebo originální čokoláda Nestlé. Kromě dobových předmětů a dokumentů byl v rámci výstavy zpracován také téměř hollywoodský příběh Matta Konopa,
jehož předci odešli do Ameriky a on se díky působení v armádě dostává do rodiště svých
předků. Do zajímavého děje návštěvníky zasvětí zhruba dvacetiminutová audionahrávka.
„Je nutné poděkovat čtyřem mužům, kteří mi velmi pomohli a bez nichž by výsledek
nebyl takový,“ upozornila hned v úvodu autorka výstavy Kristýna Pinkrová. „První dík
patří Bohuslavu Balcarovi, který se dlouhodobě věnuje postupu amerických jednotek na
Domažlicku. Amar Ibrahim nám zase zapůjčil zbraně a poskytl informace k příběhu plukovníka Konopa, Jan Novák mi pomohl s audionahrávkou a sběratel František Šmerda ze
Kdyně nám poskytl všechny ty zajímavé dobové předměty,“ uvedla Pinkrová.
Vernisáž výstavy hudebně doprovodily Ježkovy stopy kvintet a podpořit ji přišli i oba
domažličtí místostarostové. Město Domažlice chystá na 5. května k oslavám osvobození
bohatý kulturní program a celou řadu novinek. Výročí osvobození se v Domažlickém
zpravodaji podrobně věnujeme na stranách 15 - 18.
(bub)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 25. 5. 2015
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 20. 5. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
připomínáme
si
70. výročí konce
druhé světové války
v Evropě a tři dny
před tím osvobození
našeho města. Při
této příležitosti jsme
připravili důstojný program oslav. V úterý 5. května jej zahájíme pietními akty
hned na pěti místech. Ve 12 hodin potom na domažlickém náměstí přivítáme
osvoboditele. Účast přislíbili tři muži,
kteří Domažlice před 70 lety skutečně
osvobozovali - Robert Gilbert, Herman
Geist a James Duncan.
Výročí osvobození našeho města si
navíc připomínáme v letoším jubilejním
roce, kdy Domažlice slaví 750 let od
založení.
Těším se na setkání s Vámi nejen na
oficiální části programu, ale i večer,
kdy bude na náměstí probíhat promítání fotografií přímo na věž kostela a také
koncert legendární country skupiny
Taxmeni.
Ing. Miroslav Mach, starosta Domažlic

Pamětní medaile
k výročí založení města
Od května je v
Městském
informačním
centru
k dispozici nová
pamětní medaile k
příležitosti 750 let
založení města Domažlice Přemyslem Otakarem II. Ražena byla v nákladu 500 ks a její cena činí
80 Kč. Jde o mimořádnou edici, město
Domažlice vydává podobné pamětní
medaile u příležitosti pořádání Chodských slavností již od roku 2009. (bub)
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Děti z Furth im Waldu navštívily Domažlice Krátce z radnice:

V loňském roce se předškoláci z Domažlic podívali do Furthu, nyní se zase děti z Německa vydaly do Domažlic. Na domažlické radnici je přímo v obřadní síni přivítal starosta
Miroslav Mach a místostarosta Stanislav Antoš. „Jsem velmi rád za spolupráci naší mateřské školy a školy z partnerského města Furth im Wald. Máme k sobě přeci jen velmi
blízko a měli bychom se osobně znát,“ uvedl Miroslav Mach. Němečtí i čeští předškoláci
na oplátku předvedli několik hudebních vystoupení.
Text a foto: (bub)

Chodské slavnosti: Výzva pořadatelům

Vyzýváme všechny podnikatele, kteří mají zájem o uvedení svých doplňkových kulturních akcí v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2015 (hudební produkce,
výstavy atd.) na propagačních materiálech vydávaných městem Domažlice, nechť se neprodleně obrátí na programové oddělení MKS v Domažlicích, telefon 379 722 631.
Příprava Chodských slavností je totiž v plném proudu. Sešel se již nejen Přípravný výbor,
ale MKS v Domažlicích v únoru uspořádalo také schůzku programové rady, které se účastní
režiséři a vedoucí folklorních souborů. „Program se v těchto týdnech finalizuje, neboť musí
být uzavřen do termínu vydání brožury Kulturní léto 2015. Už zbývá doladit poslední detaily a dílčí programy,“ uvedl ředitel MKS v Domažlicích Kamil Jindřich.
Od prvního ročníku uplynulo 60 let
a Chodské slavnosti mají opravdu velký
Provozní doba redakce DZ v budově
Tiskárny MKS, U Nemocnice 358, Doohlas. Letošní zvláštností bude i to, že v den
mažlice je: ÚT a PÁ od 9 do 14 hodin.
zahájení 14. 8. proběhne slavnostní odhalení sochy - Kalicha na Baldově, kde bude
připraven také kulturní program. O podrobnostech k této významné a neopakovatelné
události budeme informovat v příštím čísle.
Přímým účastníkem Chodských slavností bude letos i Plzeň - Evropské hlavní
město kultury 2015, která by měla svůj
dvoudenní program připravit v zahradě
Měsíčník informací a zajímavostí ze
augustiniánského kláštera.
(red)
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 735 170 484,
e-mail: bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Kristýna Bublová. KoVe čtvrtek 23. dubna bylo uvedeno do
rektury Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
provozu nově opravené dopravní hřiště v
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
Domažlicích v lokalitě U Jezera. Stalo se
v předchozím měsíci. Grafické zpratak v rámci okresního kola dopravní soucování a tisk tiskárna MKS Domažlice
těže mladých cyklistů pro žáky základních
– zdarma. Registrační číslo MK ČR
škol. V rámci rekonstrukce areálu dopravE 11540.
ního hřiště bylo opraveno svislé a vodorovRedakční rada ne vždy souhlasí s názoné dopravní značení a také systém světelné
rem pisatele, neručí za kvalitu služeb
signalizace. Kompletní informace včetně
a zboží nabízeného inzercí.
fotogalerie na www.domazlice.eu. (bub)

Dopravní hřiště bylo
slavnostně otevřeno

l Přípravy stavby památníku na Baldově
pokračují. Radní nyní schválili také zřízení
informační tabule a pořízení propagačních
materiálů. Mezi ně patří pozvánky, letáky
nebo kniha Společnosti pro památník bitvy u Domažlic.
l Další žádost rybářů o pronájem Jezera
museli odmítnout domažličtí radní. Důvodem jsou dotační podmínky, podle kterých
nesmí být Jezero po dobu 10 let komerčně
využíváno. Protože jde již o druhou žádost
rybářů, kterou muselo vedení města odmítnout, bude nyní požádán Krajský úřad
o zrušení rybářského revíru Jezera.
l 18. března bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci školní kuchyně ZŠ
Komenského 17. Zda se ale práce podaří
realizovat v letošním roce, záleží na dotacích. Reálnější je spíše příští rok, a to i
proto, že se počítá s nejméně čtyřměsíční
odstávkou kuchyně.
l Finanční a investiční plán Domažlické
správy nemovitostí počítá v letech 2016
až 2017 s revitalizací panelových domů
ve vlastnictví města. Půjde o kompletní
rekonstrukci, která si vyžádá 60-70 milionů korun. Náklady budou hrazeny z úvěru,
který by město mělo splácet z příspěvků
DSN. Ta by měla ročně ze své hospodářské
činnosti vykázat 15 milionů korun.
l Domažličtí radní na svém březnovém zasedání vzali na vědomí, že proběhlo kolaudační řízení Muzea J. Jindřicha. K vidění by
tam mimo jiné měla být stálá expozice unikátní sbírky lidových podmaleb na skle. Ta
je ve vlastnicví města, které na její realizaci
poskytne příspěvek ve výši 50 tisíc korun.
l Svatováclavská jízda se v letošním roce
vrátí do Domažlic. Uskuteční se 26. září.
Město Domažlice tuto akci finančně podpoří částkou 14 tisíc korun.
l Provozovatelce obchodu se smíšeným
zbožím v Havlovicích město Domažlice
každoročně přispívá částkou 48 tisíc korun, a to na základě nájemní smlouvy, neboť jsou tak pokryty ztráty. „Chceme, aby
obchod fungoval, bereme to jako službu
tamním občanům,“ vysvětlil místostarosta
Stanislav Antoš.
l Radní schválili další uzavírky náměstí
Míru, a to v rámci pořádání akcí Hudba na
náměstí (28. 6., 26. 7., 30. 8. od 13 do 21
hodin), Bohemi Jazz fest (9. 7. 19 hodin
- 11. 7. 4 hodiny) a Česko - bavorský rockový most 28. 8. od 8 hodin do 29. 8. do 2
hodin. 1. 6. bude od 7 do 20 hodin uzavřena také Vojtěchova ulice v rámci konání
akce Město dětem.
l Příspěvek města na zajištění regionální
obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou pro rok
2015 činí 333 300 Kč.
(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu
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DTS již sváží bioodpad z hnědých popelnic

Nové svozové vozidlo na bioodpad již Domažlické technické služby využívají naplno.
Poprvé do ulic města vyjelo 3. dubna. Sváží biologický odpad rostlinného původu (listí,
tráva, potravinářský a kuchyňský odpad), který občané ukládají do speciálních hnědých
popelnic. Ty si do současné doby pořídily již desítky lidí. Svoz probíhá jednou týdně až
do 31. října. Další zájemci, kteří se rozhodnou pomoci životnímu prostředí, si mohou popelnice objednávat u DTS na tel.: 379 722 394. Domažličtí zastupitelé na svém dubnovém
zasedání schválili také Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 2/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice. Tato vyhláška již
zahrnuje i zmíněný bioodpad a určuje také například, jaký odpad je možné vyvážet do
Sběrného dvora. K dispozic je na www.domazlice.eu.
(Text a foto: bub)

Zájemci o značení jízdních kol syntetickou
DNA se mohou hlásit městské policii
Počet krádeží jízdních kol stále roste, a i když majitelé bicyklů znají výrobní či
evidenční čísla kol a k dispozici mají i fotografie, není pátrání po odcizených kolech
vždy úspěšné. Domažličtí městští strážníci proto nyní přichází s další možností, jak
jízdní kola chránit. V druhé polovině roku zahájí projekt „Forenzní identifikační značení
jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“, na který se podařilo získat dotaci z Programu prevence kriminality na rok 2015 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR.
„Na rám kola bude nanesena syntetická DNA, která bude po zaschnutí pouhým
okem neviditelná. Značení se pozná použitím UV lampy. Kolo bude také vyfoceno a
zaneseno do lokálního i celostátního registru,“ popsal místostarosta Zdeněk Novák,
který je pověřen řízením městské policie. Samotné kolo bude také opatřeno samolepkou s informací o způsobu zabezpečení. I to může zloděje od krádeže odradit.
„Průkopníkem v registracích a značení jízdních kol je Městská policie v Ostravě, kde
od roku 2001 zaregistrovali 2065 jízdních kol, přičemž z tohoto počtu bylo odcizeno
pouze 40 kol. Značit pomocí metody DNA začali až v posledních letech a počty krádeží jízdních kol klesly na úplné minimum,“
uvedl strážník MP Domažlice Václav Kubaň, který má na starosti
prevenci kriminality. Mimo Domažlice bylo úspěšných s žádostí
o dotaci dalších sedm měst. V projektu je počítáno s označením
100 jízdních kol, přičemž dle zájmu občanů o tuto službu může
být na příští rok tento počet navýšen. Výše dotace činí 31 tisíc korun. Náklady na realizaci projektu přitom pokryje přibližně z 90%.
Případní zájemci se již nyní mohou evidovat do pořadníku na
služebně Městské policie Domažlice. Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách www.mpdomazlice.cz. (bub)
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Seminář programu
Nová zelená úsporám
Státní fond životního prostředí ČR připravil ve spolupráci s městem Domažlice
seminář pro potencionální žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Seminář o možnostech čerpání podpory
z programu Nová zelená úsporám je určen
široké veřejnosti a bude se konat dne 6.
5. 2015 od 14 do 17.30 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu, náměstí Míru
1, Domažlice. Odborníci SFŽP ČR představí podmínky tohoto dotačního programu
a sdělí informace, jak o dotaci požádat.
Prostor bude i pro dotazy žadatelů a přímé
individuální konzultace. Program MŽP administrovaný SFŽP ČR podporuje: opatření
ke snížení energ. náročnosti budov, efektivní využití zdrojů energie, výstavbu budov
s velmi nízkou energ. náročností. Zájemci
se mohou dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný. Více na
www.novazelenausporam.cz nebo www.domazlice.eu
(red)

Strážníci připravili
bezplatné kurzy sebeobrany
MP Domažlice v rámci programů prevence kriminality, připravila pro seniory a ženy,
tedy nejrizikovější skupinu obyvatel ohrožených násilnou trestnou činností, bezplatné
kurzy sebeobrany. Během osmi jednohodinových bloků se účastníci formou besedy
dozví zejména jak předcházet rizikovým
situacím, a pokud se stanou obětí agresora,
jak se nejlépe a účinně bránit. Praktická část
bude doplněna o ukázky a nácviky jednotlivých technik sebeobrany pod vedením válečného veterána a mistra republiky v Judu
Waldemara Janečka. Stálí účastníci kurzu
budou na závěr odměněni bezpečnostním
balíčkem. Jarní část kurzu bude zahájena v
sokolovně ve středu 20. května od 16 hodin,
Benešova 281, Domažlice. Vhodné je sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. Bližší
info na www.mpdomazlice.cz, případně u
preventisty MP na e-mailové adrese vaclav.kuban@mpdomazlice.cz.
(kub)
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TURISTICKÉ AKCE V KVĚTNU ČČK DOMAŽLICE
společně s Transfúzní

Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Pátek 1. 5. - Májová vycházka rodičů
s dětmi. Start v ZŠ Msgre B. Staška od 13.30
hod. do 14.30 hod. Trasa: Sv. Anna, rozcestí
pod Vavřincem, vodárna u cvičiště TJ Start.
Po trase zastávky se soutěžemi, v cíli diplom
a možnost opékání donesených uzenin.
Sobota 2. 5. - Účast na pochodu „Za
Kdyni štíhlejší“. Trasa 16 km. Odjezd nádraží ČD do Kdyně v 7.48 hod. Pořádá
OKČT Kdyně.
Pátek 8. 5. - Účast na pochodu „Májový
senior puchýř a Duhová cesta“ v Plzni.
Trasy 6, 10, 15 a 20 km. Odjezd z nádraží
ČD v 7.31 hod. nebo v 8.10 hod. do Plzně.
Vede M. Senohrábková. Pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň.
Neděle 10. 5. - Turistická vycházka.
Odjezd z nádraží ČD v 11.48 hod. do
Kouta na Šumavě. Trasa: Kout na Šumavě, „klobouk“, Spáňov, Smolov, Nevolice,
Domažlice (9 km). Vede P. Matějka.
Sobota 16. 5. Komentovaná prohlídka
arboreta v parku u OA v Domažlicích.
Sraz u vchodu do parku ve 13 hod. Zajišťuje J. Lásková.

Sobota 16. 5. - Účast na pochodu Chodská bůta v Chodské Lhotě. Bližší informace na www.chodskalhota.cz .
Sobota 23. 5. - Účast na pochodu „Klatovský karafiát“. Odjezd z nádraží ČD
7.48 hod. do Klatov. Trasy 10, 25 a 40 km.
Pořádá OKČT Klatovy.
Sobota 23. 5. - Účast na pochodu „Staňkovský nezmar“. Odjezd z nádraží ČD 7.31
hod. do Staňkova. Trasy 10, 15, 25 a 30 km.
Pořádá oddíl turistiky TJ Sokol Staňkov.
Neděle 31. 5. - Turistická vycházka.
Odjezd ze zastávky ČD v 10.18 hod. do
Postřekova. Trasa: Postřekov, Oslí mlýneček, Valtířov, Vraní vrch, Nový Kramolín
(10 km). Vede M. Ryšánek.
Připravujeme

Sobota 13. 6. - Zájezd do Franckého
Švýcarska. Odjezd v 6 hodin z autobusového nádraží v Poděbradově ulici. Program: Vojenské muzeum v Grafenwöhre,
Čertova jeskyně v Pottensteinu, jeskyně,
hrad a muzeum dráhy v Streitburgu, Čertova propast. Cena: 480 Kč pro členy KČT,
500 Kč pro ostatní. S sebou 20 – 25 euro
na vstupenky do muzeí a jeskyní. Přihlášky a peníze přijímá p. Senohrábková, tel.
723 331 714 nebo 379 724 113. Vede K.
Bílek.

stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 25. 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.

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)
PO–PÁ 7.00–15.30

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

Uvedené produkty lze zakoupit v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice
nebo v prodejně Energy v Domažlicích.
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Výstavy: Byl to zvuk?

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny:
Městská knihovna Boženy Němcové

pořádá v úterý 12. května 2015
školení

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům.
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042.

V květnu vám představíme díla, která připravili Kristýna Cinterhofová a
David Vonášek. Na výstavě budou (dle
vyjádření autorky) především fotografie,
nějaký obraz, všehochuť, bez zaměření
na konkrétní téma. Výstava ve vestibulu
knihovny potrvá od 4. května do 29.
května 2015 a přístupná bude v provozní době knihovny.

Čtěte a vyhrajte vstupenky do zoo
Městská knihovna B. N. a ZOO Plzeň
vyhlásili II. ročník soutěže pro dětské
čtenáře. Každý čtenář, který v období od
května do prosince tohoto roku navštíví
knihovnu nejméně 12x a vypůjčí si knihy o přírodě, obdrží dětskou vstupenku
do Zoologické a botanické zahrady
Plzeň na rok 2016. Podrobné informace
soutěže v odd. pro děti a mládež.
Bc. Lenka Schirová

OBSAZENÍ PROSTOR MKS
4. 5. IV. abonentní koncert - Lubomír Brabec/kytarový recitál, 7. 5. Koncert, 8. 5. Klubová scéna KHALIF WAILIN‘ WALTER BLUES BAND (USA), 9. 5. Oslava svátku
Sv. Floriana, 12. 5. Prodej obuvi, 15. 5. Taneční akademie, 19. 5. Členská schůze Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 20. 5. Zasedání zastupitelstva
města, 21. 5. Divadlo v rámci předplatného - 3 VERZE ŽIVOTA,
25. 5. Koncert ZUŠ, 28. 5. Shromáždění delegátů SBD, 29. - 30.
5. Celostátní setkání zástupců kruhů přátel hudby, 29. 5. Koncert
EBEN TRIO.

Obec Babylon

vyhlašuje konkurzní řízení

na ředitele/ku MŠ Babylon
Písemné přihlášky do 29. 5. 2015.
Více na www.babylon-obec.cz nebo 724 287 936.
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Vyšetření znamének
ZDARMA
V úterý 12. května bude možné nechat
si zdarma vyšetřit mateřská znaménka, a
to v rámci Mezinárodního dne melanomu.
Vyšetření provádí Chirurgická ambulance
v budově FÚ od 7 do 15 hodin. Bližší informace tel. č. 379 725 900.
(red)

DRUŽINA BENJAMÍNEK
Nezbylo na vaše dítě místo v
družině? Máme pro vás řešení!

Od pondělí do pátku

6:00 - 9:00 a 12:00 - 18: 00
Včetně letních prázdnin.
Na děti od 1. do 5. třídy se těší
kvalifikovaný personál.
II. patro ulice Komenského 4
v Domažlicích.
Více na telefonu 720 110 410
nebo na e-mailu:
druzinabenjaminek@seznam.cz
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23. Odemykání České studánky

v

květen 2015

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledám byt nebo dům ke koupi nedaleko Domažlic. Tel: 722 690 245

l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Odeberu - odvezu i koupím motory,
pračky a jiné kovové pomocníky i šrot,
noviny, časopisy, tiskoviny, knihy,
kartony aj. Tel.: 606 122 345

52. ročník Ceny Chodska
Klub českých turistů – odbor Domažlice pořádal v sobotu 11. dubna již 23. ročník tradičního Odemykání České studánky. Vzhledem ke krásnému jarnímu počasí se této turistické
akce zúčastnily stovky lidí. Více na www.domazlice.eu.
Foto: (bub)

Přijďte oslavit Mezinárodní den rodiny v Domažlicích

Diakonie Západ si dovoluje pozvat všechny rodiny s dětmi v pátek 15. května do Domažlic
na náměstí Míru u věže, kde proběhne druhá společná oslava Mezinárodního dne rodiny. Cílem akce je zprostředkovat rodinám zážitek ze společných aktivit celé rodiny. Začátek akce s
bohatým programem je naplánován na 11.00 a společně se budeme bavit až do 17.00. Těšit se
můžete např. na vystoupení kluků a holek z Klubu Fontána pro děti a mládež v Domažlicích,
které proběhne v 15.00. Dále na výstavu obrázků dětí s názvem „Jak si představuji rodinu.“
Aktivity budou určené pro rodiny. Celý den bude plný her a aktivit nejen pro děti, chybět nebude ani představení soc. služeb Diakonie Západ poskytovaných na Domažlicku. V. Stahlová
MěÚ v Domažlicích vydává dle vydává
dle § 7, odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb.,
o užívání státních symbolů ČR ve znění
pozdějších předpisů - p o k y n - k vyvěšení státní vlajky ČR u příležitosti
konání oslav osvobození v Domažlicích.
Státní vlajka ČR se vyvěsí dne 4. května 2015 v 16 hodin, sejmuta bude dne 9.
května 2015 v 8 hodin.
MěÚ

Rekondice

Městská organizace svazu tělezně postižených v Domažlicích přijímá přihlášky
na rekondici - Mariánské Lázně - hotel
Krakonoš, která se koná od 19. 7. do 26.
7. Přihlásit se je možné do 15. 5. 2015 v
Centru služeb v Domažlicích nebo na tel.:
379 798 070 nebo 602 176 286.
Výbor MO STP Domažlice

Ve dnech 30. - 31. 5. pořádá TJ Start Domažlice - jezdecké závody - Cenu Chodska.
Jezdci budou soutěžit o Memoriál MVDr. J.
Rojta, v Obl. mistrovství Západočeské oblasti
- Plz. kraje, v jezd. seriálu Západočeské Jump
Tour 2015 ve všech kategoriích - od dětí po
seniory. Vyvrcholením bude nedělní soutěž o
Chodský čakan v 52. ročníku Ceny Chodska.
Začátek je po oba dny v 9 hodin.
(bub)

POZOR! Město Domažlice
– Odbor kanceláře starosty
MěÚ vyzývá všechny zájmové spolky, sdružení, občanské iniciativy aj. působící ve
městě k zaslání kontaktních
údajů na e-mail:

podatelna@mesto-domazlice.cz
Termín uzávěrky: 31. května 2015
Údaje budou využity k vytvoření databáze na webu města Domažlice.

Inzerujte u nás
v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

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

(225 cm2) 2 970 Kč
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!
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Změny v registru vozidel v roce 2015
Novela zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.)
přinesla od 1.1.2015 řadu změn. Ne všechny jsou
ale pro každého vlastníka vozidla důležité, a proto
jsme vybrali na základě našich zkušeností jen ty
nejdůležitější, o kterých bychom chtěli širokou
veřejnost informovat. Ostatní informace můžete
získat na internetových stránkách Města Domažlice (www.domazlice.eu) v sekci životních situací.
Pozor na „polopřevody“, hrozí nevratné vyřazení
vozidla z provozu!
V současné době nejaktuálnější změnou je
ukončení způsob přeregistrací vozidel formou tzv.
„polopřevodů nebo-li odhlášek“. V registru je mnoho vozidel, u kterých převod dle původního zákona
nebyl dokončen, tzn. že původní vlastník sice vozidlo odhlásil, ale nový registraci nedokončil.
Zde se nabízí otázka: „Jak to poznám?“ Zjistit
stav vozidla je možný z dokladů k vozidlu (malý a
velký technický průkaz). V obou dokladech musí
být zapsán aktuální provozovatel. Nestačí být uveden v položce „Vozidlo převedeno-odhlášeno….“.
V případě nejasností nezbývá vlastníkovi nic jiného,
než navštívit s příslušnými doklady registr vozidel.
Co se stane, když „polopřevod“ nedokončím?
Pokud si každý splnil svoji zákonnou povinnost
a registraci dokončil, následující opatření se jej

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme, že uplynula splatnost místního poplatku ze psů, která byla do 31. 3. 2015.
Držitelé psů, kteří do současné doby neuhradili
poplatek, mají možnost zaplatit v náhradním
termínu do 15. 5. 2015. Následně všem dlužným
poplatníkům bude vyměřen poplatek platebním
výměrem a navýšen. Včas nezaplacený nebo
neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vyzýváme všechny držitele psů, kteří nesplnili
svoji ohlašovací povinnost a nenahlásili vznik
své poplatkové povinnosti správci poplatku MěÚ
Domažlice, odboru finančnímu, aby tak učinili
bezodkladně. Tomu, kdo nesplní ohlašovací nebo
jinou oznamovací povinnosti stanovenou zákonem
č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších
změn a doplnění, nebo správcem poplatku, může
správce místního poplatku uložit pokutu až do výše
500.000 Kč.
Odbor finanční MěÚ

Alobalová koule

Město Domažlice zaštítilo již XXII. ročník
soutěže „O největší alobalovou kouli“. Sběrači
z Domažlicka mohou v týdnu od 4. do 11. května
2015 svůj sebraný čistý obalový hliník odevzdávat na Městském úřadě Domažlice, pracoviště
U Nemocnice 579 (budova Komerční banky).
Odevzdaný alobal musí být čistý (bez zbytků
másla, sýra, tuků) a bez nalepených papírů. Více
na www.domazlice.eu.
MěÚ Domažlice, odbor ŽP

netýká. Ale pozor! Kdo má vozidlo v polopřevodu
a nedokončí tento převod do konce června, o vozidlo nenávratně přijde. K vyřazení vozidla dojde ze
zákona a úřad nemá možnost z žádných důvodů
lhůtu prominout. Z toho vyplývá, že pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel
pouze odhlášeno předchozím provozovatelem,
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost
o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo
administrativně zanikne a již nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá:
l Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
l Doklady k vozidlu
l Doklad o pojištění vozidla
l Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla vydaný na nového provozovatele, který není
starší než 14 dní
l Doklad o platné technické prohlídce
Pro splnění této povinnosti není důležité, zda
vozidlo je provozováno nebo je dočasně vyřazeno
(v tzv „depozitu“). V obou případech, pokud nebude dokončena registrace, vozidlo trvale zanikne.
Pokud je vozidlo vyřazeno z provozu (v „depozitu“)
nemusíte samozřejmě dokládat platnou technickou
prohlídku a zelenou kartu.
Osobní návštěva nebo úředně ověřený podpis
Další důležitou změnou je způsob zápisu vozidla
do registru a změna vlastníka či provozovatele.
Toto vlastník vozidla pocítí vždy při prvním zápisu
do registru (nového nebo dovezeného vozidla), při
prodeji vozidla, při změně vlastníka při ukončení leasingu, při dědictví apod. Zásadním předpokladem
pro provedení úkonu spočívající v zápisu či změně
vlastníka nebo provozovatele je osobní přítomnost
žadatele nebo v případě zastupování na základě
plné moci musí být podpis na plné moci úředně ověřen. Zákon umožňuje taktéž podepisování se zaručeným elektronickým podpisem, které se řídí vlastními
zákony, ale i v takovém případě si doklady k vozidlu
nový provozovatel musí vyzvednout osobně.
Prodej vozidla na původním registračním místě
Výrazně se změnil způsob při prodeji vozidla. Postup by se dal charakterizovat sloganem „Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad“, i když dle našich
zkušeností to někdy přináší žadatelům problémy.
Změnu vlastníka nebo provozovatele v registru
vždy vyřídíte na úřadě, který je příslušný z pohledu

prodávajícího, tj. zapsaného provozovatele. Nový
i původní vlastník (provozovatel) podávají jednu
společnou žádost. Nový vlastník (provozovatel) již
nemusí na jiný úřad, vše proběhne na původním
místě. Registrační značky se již nevyměňují.
Nezbytné doklady a dokumenty:
l Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
(doklad o pobytu – pouze pro cizince)
l Společná žádost původního a nového
vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru
silničních vozidel
l Doklady k vozidlu
l Doklad o pojištění vozidla
l Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla vydaný na nového provozovatele, který není
starší než 14 dní
Evidenční kontroly
Další změnou je, že při každé změně vlastníka
nebo provozovatele (tzn. i v případě ukončení
leasingu, dědictví apod.) musíte předložit protokol
o evidenční kontrole vystavený stanicí technické
kontroly. Tento protokol musí být vystaven na nového provozovatele a nesmí být ke dni podání žádosti
starší než 14 dní. Samozřejmě není evidenční kontrola nutná v případě prvního zápisu nového vozidla.
Nahlášení vyřazení vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu do 31.12.2014 (je v tzv „depozitu“)
musíte do konce roku 2015 nahlásit na příslušném
registračním místě, kde se toto vozidlo nachází a jaký
je účel jeho využití. Je třeba upozornit, že vozidlo
musí na uvedeném místě být umístěno a že vlastník
vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit
toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo
nebo nepoškozovalo životní prostředí, a nesmí
odstraňovat podstatné části vyřazeného silničního
vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.
Pokud bylo vozidlo dočasně vyřazeno před 30. 6.
2013 (zjistíte v technickém průkazu) a nenahlásíte
požadované údaje, pak vozidlo k 1.1.2016 administrativně zanikne a již nepůjde znovu uvést do provozu.
Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem (není dokončena registrace) a zároveň dočasně
vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost
v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody). Odbor dopravy MěÚ Domažlice

Placení místního poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme obyvatele města Domažlice - poplatníky místního poplatku za komunální odpad, kteří
dosud nezaplatili, že v měsíci březnu byla provedena distribuce poštovních poukázek k úhradě místního
poplatku za komunální odpad na rok 2015. Poplatek byl splatný 30. dubna 2015. V případě neuhrazení
do 31. 05. 2015 bude zahájeno vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladnách MěÚ Domažlice (náměstí Míru 1 a U Nemocnice 579),
poštovní poukázkou nebo bezhotovostně na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu
přiděleného správcem poplatku.
Bližší informace lze získat v Obecně závazné vyhlášce města Domažlice č. 6/2012, v platném znění,
a to na internetových stránkách města Domažlice v sekci samospráva - vyhlášky a nařízení města nebo
na tel. 379 719 166.
Odbor finanční MěÚ Domažlice
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc KVĚTEN

AKCE PRO VEŘEJNOST:

úterý 26. května – Vystoupení sportovních kroužků DDM Domino - mažoretky, street dance, jóga od 15.30 hodin.
sobota 30. května – Cesta pohádkovým lesem - u příležitosti Dne dětí - start od 9.30 do 10.30 hodin, sraz pro všechny účastníky je na
začátku cesty na Vavřineček („u koníčků“) - cestou děti čekají pohádková stanoviště s úkoly a na konci cesty odměna pro každého,
možnost opékání donesených uzenin, za vytrvalého deště se akce konat nebude.
Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz.
LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
6. 7. – 12. 7.
letní tábor Mrákov - Šťastné a veselé přejí chobotnice
20. 7. – 24. 7.
příměstský tábor Máme rádi zvířata
27. 7. – 31. 7.
příměstský tábor S angličtinou za zábavou
3. 8. – 7. 8.
Sportovní příměstský tábor
10. 8. – 14. 8.
příměstský tábor Putování s Machem a Šebestovou

V Poběžovicích vyhlásili nejlepší sportovce okresu
Vyhlášení ankety Sportovec Domažlicka 2014 se konalo 10. dubna v hotelu
Hubertus v Poběžovicích. Za Domažlice a
domažlické sportovní kluby a oddíly byla
nominována celá řada sportovců. Konečné
výsledky: nejlepší mládež (bez pořadí):
L. Kobes (cyklistika - Trhanov), D. Kolář
(zápas - Holýšov), J. März (judo - Újezd),
J. Matulková (vodní slalom - Borovice/H.
Týn), K. Nováková (plavání - Luženičky),
M. Novotný (silový trojboj - Klenčí), T.
Plojhar (triatlon - Domažlice), L. Staňková
(atletika - Domažlice), Z. Šimáčková (ka-

Sklenářství pod

rate - Kdyně), V. Vychopeň (atletika, tenis
- Domažlice). Nejlepší kolektivy - mládež:
1. FbC Jiskra Domažlice (florbal - junioři), 2. TJ Jiskra Domažlice (fotbal - starší
žáci), 3. Judo Club Domažlice (družstvo
dorostenek), 4. FC Dynamo H. Týn (fotbal
- přípravka), 5. SK Chodsko (kolová - st žáci
a dorost). Nejlepší kolektivy - dospělí: 1.
Volejbalisté Jiskry Domažlice, 2. TS Avanti
Domažlice, 3. AC Domažlice - štafeta 4 x
400 m / J. Šnajdr, J. Ledvina, M. Pivoňka
a J. Čiviš, 4. Basketbal Jiskra Domažlice A
- muži, 5. TJ Sokol Kdyně - muži.
Sportovec čtenáŠkarmanem, a.s. řů Domažlického
deníku: fotbalista L.

Zasklívání u zákazníka včetně dopravy
l
l
l
l
l
l
l

veškeré sklenářské práce
rámování, vrtání, broušení
zasklívání bezpečnostním sklem
akvária, terária; polykarbonáty, plexi
keramické sklo do krbů a kamen
autozrcátka parabolická
prodej skleníků a pařníků

Rohova 124, Domažlice,
tel. 379 778 402, mobil: 774 648 402
Jsme plátci DPH

Leitl - Jiskra Domažlice. Nejlepší sportovci - dospělí: 1. J. Záhořová (judo - Poběžovice), 2. L. Šeller (cyklistika - Chodov), 3.
M. Kobes (cyklistika - Trhanov), 4. O. Kupilík (volejbal - Domažlice), 5. J. Brantlová
(triatlon, atletika - Domažlice), 6. K. Rada
(silový trojboj - Staňkov), 7. K. Beroušková
(běh na lyžích, atletika - Postřekov), 8. D.
Dopirák (požární sport - Holýšov), 9. K. Trněný (rallye - Meclov), 10. P. Trhlík (fotbal
- Staňkov).
Síň slávy: A. Stanček (stolní tenis
- Kdyně), J. Vogeltanz (stolní tenis - Poběžovice), J. Doktor (fotbal - Poběžovice),
J. Horský (fotbal - Poběžovice), J. Kudrna
(volejbal - Poběžovice).
(red)

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu !!
Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 149–180 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční: v sobotu 23. května 2015
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

Případné bližší informace: PO–PÁ 9–16 hodin
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS
zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce
Přijmeme středoškolsky vzdělaného zahradníka

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Pondělí 4. května 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
IV. abonentní koncert

LUBOMÍR BRABEC - KYTAROVÝ RECITÁL
Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům současnosti. Odborné kritiky jej považují za
hudebníka vybraného vkusu, tónu a techniky a řadí jej k nejbrilantnějším kytaristům světa.
Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 5. května 2015 na náměstí a v kině Čakan Domažlice

OSLAVY OSVOBOZENÍ
Kompletní program na straně 18.
Pátek 8. května od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Klubová scéna

KHALIF ´WAILIN´ WALTER
BLUES BAND (USA)

Američan Khalif Wailin’ Walter, synovec slavného bluesového kytaristy Carla Weathersbyho a bývalý člen doprovodné kapely Lonnieho Brookse. Walterova vlastní tvorba je ovlivněna bluesovými klasiky Albertem Kingem, Freddiem Kingem a Albertem Collinsem,
jeho styl zpěvu má blízko k neworleanskému rhythm’n’blues. Americký kytarista a zpěvák Khalif Wailin´ Walter je jedním z do
budoucna nejslibnějších představitelů nejmladší bluesové generace.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 15. května 2015 od 15.30 a 18.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a MKS v Domažlicích

11. TANEČNÍ AKADEMIE

Taneční akademie Venduly Brettschneiderové
V dopoledních hodinách dvě uzavřená představení pro žáky ZŠ Domažlice.
Dvě představení pro veřejnost: od 15.30 a 18.00 hodin.
Vyprodáno!

Čtvrtek 21. května 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného

Agentura AP PROSPER

Yasmina Reza:

3 VERZE ŽIVOTA

Režie: Thomas Zielinski, překlad: Michal Lázňovský
Hrají: David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková
Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou
výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak.
Yasmina Reza je uznávaná evropská autorka, která brilantně spojuje tragikomické prvky se situačními zápletkami, které umožňují hercům využít celou škálu psychologických proměn. K jejím nejčastěji inscenovaným hrám patří například Kumšt nebo Bůh Masakru.
Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 29. května 2015 od 19.30 hodin v sále MKS v Domažlicích
Bonusový abonentní koncert v rámci Celostátního setkání KPH

EBEN
TRIO
Terezie Fialová - klavír, Roman Patočka - housle, Jiří Bárta - violonceloo
Předprodej zbylých vstupenek od 5. 5. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
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PØIPRAVUJEME
Pondělí 1. června 2015 od 14.00 do 18.00 hodin v letním kině v Domažlicích

MĚSTO DĚTEM - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

Program - kolotoč, houpačky, skluzavka, balonky, zábavné soutěže. 14.00 hodin - zahájení dětského dne, od 15.00 do 17.00 hodin dětská diskotéka.
Soutěže zajišťuje: DDM DOMINO Domažlice, sdružení PIONÝR, BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs Domažlice, BESIP, Charita
Domažlice. VSTUP ZDARMA!
Pátek 5. června 2015 od 20.00 hodin v letním kině v Domažlicích
Koncert dvou skupin

ALEŠ BRICHTA TRIO A NOVÁ RŮŽE

Ing. Aleš Brichta v roce 1982 založil s Jiřím Urbanem a Miroslavem Nedvědem legendární skupinu Arakain, kterou opustil
po dvaceti letech v roce 2002. Souběžně s působením v kapele vydal několik sólových nahrávek pod
svým jménem, ale v roce 2005 založil kapelu ABBAND. V roce 2011 se ABBAND přetransformoval
do Aleš Brichta Projektu. Paralelně vystupuje se Zdeňkem Vlčkem a Davidem Vaňkem v komornější
sestavě pod názvem Aleš Brichta Trio. Aleš Brichta se podílel na celkem 41 albech. Prodal přes milión
zvýukových nosičů. Vedle Vedle coverů Slečna závist a Dívka s perlami ve vlasech patří k jeho
nejznámějším písním třeba Barák na odstřel, Nechte vlajky vlát, Deratizér, Zemřít je nepovinný
a Lásky jedný plavovlásky.
Kapela Nová Růže se přichystala po více než dvaceti letech na návrat. Seskupení muzikantů, jež je považováno
za jednu z prvních českých supergroup, se na pódu sejde celá v původní sestavě. O hlavní zpěv se podělí baskytarista
Vilém Čok s klávesistou Otou Balage, na kytarový post se vrátí Petr Roškaňuk a za bicí usedne František Hönig.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pondělí 8. června 2015 od 19.00 hodin - refektář kláštera augustiniánů (budova ZUŠ)
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Domažlicích

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ

Jako sólisté a členové komorních souborů účinkují učitelé ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
Pátek 19. června 2015 od 20.00 - v alejích u náměstí Míru v Domažlicích
HUDBA V ALEJÍCH

JEŽKOVY STOPY

Swingový orchestr zabývající se předválečnou a válečnou českou swingovou hudbou.
VSTUP ZDARMA!
Pátek 26. června 2015 v letním kině v Domažlicích
Koncert

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncert regionálních kapel + host skupina IMODIUM
VSTUP ZDARMA!

Neděle 28. června 2015 od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na domažlickém náměstí

HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert dechové hudby HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka.
VSTUP ZDARMA!
Pátek 3. a sobota 4. července 2015 vždy od 18.00 hodin v zahradě pdo Chodským hradem

HUDBA POD HRADEM

Multižánrový festival v rámci sochařského sympozia TUSTA SCLUPTA - sochy pro sochařskou stezku na Baldově.
VSTUP DOBROVOLNÝ!
Pátek 10. července 2015 od 17.00 hodin na náměstí v Domažlicích

BOHEMIA JAZZFEST
VSTUP ZDARMA!

Neděle 23. srpna 2015 od 20.00 hodin v letním kině v Domažlicích
Koncert

FRANTIŠEK NEDVĚD ZPÍVÁ ZLATÉ NEDVĚDOVKY

Koncert známého zpěváka s doprovodnou skupinou. Zazní největší hity od bratrů Nedvědů.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
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Rok 2014 na Valše
Dovolte mi, abych v těchto jarních dnech
připomněla loňský rok 2014 mezi útuláři na
Valše. Začněme z konce roku předvánoční nadílkou na Valše, která byla opětovně nadmíru
vydařená. Počasí nám přálo, malou návštěvou
nás poctilo i sluníčko, teplota tak akorát a naši
pejskové vytušili, že se bude něco dít. A dělo.
Nadílka byla jednoduše obrovská, téměř okamžitě byl prostor okolo stromečku zaplněn nejrůznějšími dárečky pro naše chlupáče - čestné
místo zaujímaly ponejvíce granule, konzervy,
kapsičky, uzle na přetahování a pozornosti
neušly ani misky, obojky, vodítka a další
maličkosti. Prostor dostaly taktéž děti, které
stromeček ozdobily psími pamlsky, řetězy z
psích dobrůtek a na špičce se pyšnily špekáčky. Svému osudu však neunikly a posléze byly
spravedlivě rozděleny mezi naše chovance a
beze zbytku sežrány. Pochlubit se se svými
novými člověčími rodinami přišli i někteří naši
bývalí čtyřnozí svěřenci. A musím konstatovat,
že se jim daří nadmíru dobře.
Svůj dárek v podobě granulí pro seniory
obdržel i náš 17 letý starý pán Artur, který má
již 8 let trvalý domov na Valše a jehož typický chraplavý štěkot vítá každého příchozího.
Artur stárne, ale chuť do života mu nechybí a
chuť k jídlu už vůbec ne. Připomíná černou
díru, která vcucne vše, co je k snědku, a pořád
nemá dost.
Pes je schopen pro svého pána udělat velmi
mnoho i nasadit za jeho záchranu svůj život. A
co děláme my, lidé, pro své čtyřnohé kamarády? Setkáváme se se psy různě přivázanými či
přehozenými k nám přes plot (loni 4), vyhozenými z aut či ponechanými na parkovištích u
supermarketů (3 případy) nebo odebíranými z
naprosto nevyhovujících podmínek (1 mladík
v loňském roce). Ostatní se většinou potulovali
opuštěni po ulicích Domažlic či Havlovic. Tak
jim někteří z nás oplácejí jejich bezmezou lásku. Počet přijatých psů na Valchu činil v roce
2014 57 včetně jedinců odchycených městskou
policií (v roce 2013 byl počet identický). Z
tohoto počtu bylo 35 tuláků navráceno svým
páníčkům (v roce 2013 24 uprchlíků). Vstříc
radostným dnům v nové lidské smečce se od
nás vydalo 22 psích šťastlivců (v roce 2013 se
poštěstilo 17 pejskům).
Loňský rok byl zase trochu jiný než ty předešlé. Fenoménem bylo navracení psů zpět z
adopce po různě dlouhé době (i po půl roce)
a z různých příčin - pes je již přestal bavit,
přestěhovali se a nemají ho kam dát, měli o
zvířeti jiné představy, pes utíká a nevrací se,
zdravotní problémy atd. Budoucí adoptivní
majitelé jsou upozorněni, aby si pejska vybrali s rozmyslem, že má své potřeby, že stojíme
pouze o trvalý domov pro naše svěřence, jsou
seznámeni se specifickými charakterovými
vlastnostmi a vlastně podrobeni lehkému
výslechu do jakých rodinných poměrů a do
jaké péče naše čtvernožce vypouštíme. Ale
ne vždy se zadaří najít pro ně „ty pravé“.

Přestože nás vítají jako staré známé, je jejich
návrat pro nás vždy malou prohrou. Nutno
ale podotknout, že téměř všichni navrácení
chlupáči (kromě Maxe a Peryho) již natrvalo
zakotvili v nových rodinách.
Těsně před Štědrým dnem byl MP přivezen
mladý menší kříženec, kterému chyběla levá
zadní končetina, stal se nechtěným a byl vyhozen na hřbitově. Obavy, co s ním bude dál, byly
na místě. Starosti byly zbytečné, téměř okamžitě, bez nároků na vzhled, byl „Toník Beznožka“
přijat rodinou, která mu nechala operovat
nepěkně vyhlížející pahýl. Je fešák a vyklubal
se z něj pěkný raubíř, který se snaží šéfovat i
ostatním psům. I se 3 nožkami se dá hrát velké
divadlo!! Musím vyjádřit velké poděkování
těmto bezvadným lidem, kteří bez velkého váhání poskytli zázemí a jistotu dalším nechtěným
a jejichž rodina se rozrostla o 4 kluky a holky
z Valchy. Postaráno je taktéž u nových páníčků
o 10 letého německého ovčáka Endyho s pohybovými problémy (přivázán u plotu kotců),
vzdáleného gordonsetra Lorda (uvázaného na
parkovišti u Svazarmu), Lisu, křížence něčeho
loveckého (ponechána v zahradě mateřské školky), amerického pitbulteriéra Ronyho (uvázán u
plotu), kříženku yorkshiráka Anetku (přehozena
přes plot do areálu kotců), chlupatého křížence
Matěje, křížence labradora Gaspyho, Montyho,
Bena, Nelinku...
Pevně doufáme, že naše „stálice“ kříženec
staforda Max a jagdteriér Pery nejsou odsouzeni k dožití v útulku. Žádnému z nich nebylo
štěstí ani trochu
nakloněno a byli z
nevydařené adopce
vráceni. Max u nás
již strávil 3. Vánoce, což je trochu
moc na něj i na nás.
Je smutné s jistotou
najít Peryho vždy,
když se mu podaří zdrhnout, na
benzínce, kde byl
vyhozen, jak pobíhá od auta k autu
a neustále urputně
Max
hledá svého páníčka.
Nechceme, aby
nás považovali za
svoji rodinu a kotce
za
svůj
d o m ov.
Oba jsou
k umístění
vhodní a
Pery
netušíme, proč se těmto krasavcům nedaří oslovit toho „pravého
páníčka“. Nemá chuť někdo z Vás jejich osud
změnit????

A abychom se v tomto roce nenudili, byly
k nám „odloženy“ 2 fenky s vážnými zdravotními problémy (jedna postarší s obrovským
nádorem na mléčné žláze, druhá mladice
s prasklou cystou s vytékajícím obsahem
korespondující s páteřním kanálem). Obě jsou
již zotaveny po náročných operacích a lebedí
si v nových rodinách.
Děkujeme za celoroční podporu a přízeň
všem sponzorům, kolektivům, rodinám i jednotlivcům, kteří nejenom v období adventu,
ale i v průběhu celého roku pomohli vylepšit
jídelníček našim čtvernožcům a zkrátili jim
někdy i dost dlouhé čekání na nový domov
procházkami po okolí, ať už ve dnech otevřených dveří či mimo ně. Vaše dárky jsou pro
nás vítanou pomocí a pro psy velkým potěšením. Psa nemůže potkat nic lepšího, než starostlivý majitel, který jej bude mít rád. Proto
obzvláště vroucně děkujeme především těm,
kteří poskytli plnou misku, klidné zázemí a
láskyplný domov opuštěným, ztraceným či
nechtěným psím dušičkám. Některé svěřence
máme téměř za rohem, jiní se těší z nových
domovů o kousek dál za hranicemi a ten nejodvážnější odcestoval do ciziny, ke Mnichovu. Více informací o současných i bývalých
obyvatelích najdete na www.domazlice.eu.
Za kolektiv z Valchy Lucie Císlerová

Přijímací talentové

zkoušky pro šk. rok 2015/16
HUDEBNÍ OBOR - Domažlice
1. termín: 15. 6. 2015, 15.00 - 18. 00, ZUŠ
v Dom., Koncertní sál č. 8 - I. patro
2. termín (náhradní): 24. 6. 2015,
15.00 - 18.00, Koncertní sál č. 8 - I. patro
HUDEBNÍ OBOR - Klenčí
termín: 19. 6. 2015, 15.30 - 18.00,
budova ZUŠ v Klenčí, I. patro
VÝTVARNÝ OBOR - Domažlice
termín: 12. 6. 2015, 13.00 - 17.00,
budova ZUŠ v Domažlicích, třída
č. 28 - přízemí
VÝTVARNÝ OBOR - Klenčí
termín: 10. 6. 2015, 13.00 - 17.00,
budova ZUŠ v Klenčí p. Č., přízemí
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
termín - ml. děti (1. - 4. tř.): 2. 6., 14.00,
budova ZUŠ v Dom., třída č. 10 - I. patro
termín - st. děti (5. - 9. tř.): 4. 6. 2015,
15.30 hodin, budova ZUŠ v Dom.,
třída č. 10 - I. patro
TANEČNÍ OBOR
1. termín: 5. 6. 2015, 14.00 - 17.00,
budova ZUŠ v Dom., třída č. 14 - I. patro
2. termín (náhradní): 18. 6. 2015,
14.00-17.00, budova ZUŠ v Dom.,
třída č. 14 - I. patro
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Sněhaři se svých závodů nakonec dočkali

Zlepšené sněhové podmínky během února a března umožnily domažlickým Sněhařům
uspořádat dva závody pod Čerchovem. Chodská 30, která je nejstarším závodem v Evropě
společně s Vasovým během, se původně měla konat na konci ledna, ale kvůli nepříznivým
podmínkám závod proběhl až 7. 3. 2015. Den na to pak domažličtí lyžaři uspořádali tradiční
Krňoulův memoriál s tratí kolem vrcholu Českého lesa Čerchov.
94. ročník Chodské 30 byl zároveň krajským přeborem dospělých na 30km klasickou
technikou. Vítězem v hlavní kategorii se stal Martin Šimurda ze Ski klubu Šumava v čase
1:13:40, o 21s za ním zaostal Oldřich Kovařík, startující za OaS Český les. Bronz bral Josef
Veber z LK Tatran Chodov, jenž ztratil na vítěze bez sekundy jednu minutu. Během sobotního dopoledne panovalo nádherné sluneční počasí, rtuť teploměru se pohybovala kolem 0
stupňů. Závod dokončili všichni závodníci. V neděli 8. března se na startu Krňoulova memoriálu sešla podobná sestava jako v sobotu. Nechyběli tak zástupci Sněhařů Domažlice,
LK Tatran Chodov, SC Plzeň, ale i borci z AC Súarta Praha. Borce čekala poloviční trať a na
té byl nejrychlejší znovu Šimurda (42:48), který tak pod Čerchovem během víkendu získal
double. Porážku ze soboty oplatil Kovaříkovi Veber a projel cílem v čase 43:16 na druhém
místě. Stejně jako v sobotu mezi sebou až do posledních metrů bojovali chodovští Královec,
Höll, Beroušek a Maník. Na „Signálce“ bylo k vidění spousta zajímavých soubojů a výkonů. V neděli závodníky slunce ozařovalo ještě silněji a teplota dosahovala 5 stupňů.
„Závody proběhly hladce, jen nás mrzí slabší účast závodníků, ale v termínu prvního
březnového víkendu jsme museli bojovat s konkurencí Českého poháru v Jablonci nad Nisou
a dalších závodů, kde potenciální startující závodili,“ uvedl ředitel závodů Martin Janovec.
Sněhaři věří, že v příštím roce budou sněhové podmínky natolik příznivé, že své závody
uspořádají v tradičních termínech. Veškeré aktuality a informace jsou k dispozici na webových stránkách www.snehari.cz, kde je mimo jiné možnost sledovat sněhové zpravodajství z
Čerchova a okolí.
Ondřej Váchal (redakčně zkráceno)

Modernizace železnice městské pozemky a lesy neohrozí

Ve středu 8. dubna se v Holýšově konala prezentace současného stavu přípravy investiční
akce „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN“. Této akce se zúčastnil také
místostarosta Domažlic Stanislav Antoš a jednatel Domažlických městských lesů Jan Benda.
V uplynulých týdnech zaplavily média zprávy o připravované modernizaci železniční trati,
která by výrazně zabrala okolní pozemky. Obavy měli občané Holýšova, ovšem podle některých
projektů Správy železniční dopravní cesty měla nová dvojkolejná trať zasahovat i do pozemků
města Domažlice, zabrat měla především lesy. Zástupci SŽDC ovšem takové plány vyvrátili.
„V územních plánech měst a obcí se počítá s velkolepými projekty a přestavbou tratě z Plzně
do Domažlic na dvojkolejnou trať, po které by mohly vlaky jezdit rychlostí 200 km/h. Realizace
takového koridoru ovšem v příštích 50 letech není reálná. Přesto, že v územních plánech bude
toto území stále ohroženo,“ uvedl za SŽDC náměstek ředitele pro techniku Pavel Paidar.
A co to znamená v praxi? Pro modernizaci trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN
má SŽDC připraveno několik projektů. V letech 2019-2025 ale počítá s variantou 4e, v rámci
které bude celá trať optimalizována a elektrifikována. Přesto, že si stavba vyžádá drobné záběry
pozemků především kvůli protihlukovým opatřením, zůstane trať jednokolejná a ve většině
případů na stávajících pozemcích. Doba jízdy z Domažlic do Plzně by měla trvat pouhých 35
minut. Náklady činí 9,5 mld. Kč a na financování by se měla podílet Evropská unie.
S novou výstavbou železnice pro nákladní dopravu počítá SŽDC v úseku Plzeň – Líně
– Zbůch. Co se týká Domažlic, v některých úsecích dojde také k výstavbě dalších kolejí. Například v úseku Radonice –Domažlic nebo u zastávky Domažlice – město, a to zejména z důvodu
křížení vlaků. Přestavby se dočká také kolejiště na domažlickém nádraží, kde mimo jiné vznikne podchod s bezbariérovým přístupem. Tyto stavební úpravy by se ale okolních pozemků měly
dotknout jen minimálně. Kompletní informace získají občané přímo u SŽDC.
(bub)

Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás všechny zve na:

JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE:
Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
KDY: SOBOTA 16. 5. 2015 OD 9 - 18 HODIN
NEDĚLE 17. 5. 2015 OD 9 - 18 HODIN
PONDĚLÍ 18. 5. 2015 OD 9 - 16 HODIN

Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv,
bytový textil, hračky, domácí potřeby, bytové doplňky aj.

v

květen 2015

Sněhové podmínky přály
běžeckému lyžování
Během prvních zimních měsíců to v našich končinách pro nadšence běžkování nevypadalo moc přívětivě, ale na přelomu ledna a
února se „paní Zima“ ozvala v plné parádě a
dopřála tak lyžařům příhodné podmínky.
Pravidelná údržba stop v Caparticích pod
Čerchovem probíhala v letošní zimě od 29.
1. do 15. 3. Úprava lyžařských stop byla zajišťována OAS Český Les a domažlickými
Městskými lesy s.r.o. Finanční podporu poskytlo město Domažlice a DML. Aby mohli
lyžaři využívat trasy v okolí Čerchova a na
známé „Signálce“, museli mít k dispozici
parkoviště v blízkosti tratí, a to se letos díky
Lesům ČR povedlo, jelikož byla možnost
parkování Pod rozcestím. Trasy byly využívány výkonnostními lyžaři nebo sportovci,
ale objevila se zde i spousta „hobíků“ a lidí,
kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas. I
podle pozitivních reakcí na www.snehari.cz
lze vypozorovat, že si dobře připravenou
oblast pro lyžování oblíbili nejen běžkaři
z Domažlic, ale i z Plzně a Prahy. Sněhaři
společně s DML letos připravili i novinku
v podobě nově vzniklé trasy z Malinovky
přímo k Lesní chatě pod vodárnou. „Chtěl
bych tímto poděkovat vedení města Domažlice za podporu běžeckému lyžování pod
Čerchovem a pomoc při vyjednávání o zimním parkovišti pro lyžaře blíže k běžeckým
trasám,“ shrnul místopředseda lyžařského
oddílu Sněhaři Domažlice Martin Janovec.
Všichni pevně věříme, že i v příští zimní sezoně 2015/2016 budou sněhové podmínky lyžařům svědčit a budou hojně využívat kvalitně
připravené stopy. O. Váchal (red. zkráceno)

NĚMECKÁ LETNÍ
KONVERZACE PRO
DOSPĚLÉ A MLADISTVÉ
Wo?: Grundschule, Česká
Kubice
Wann?: July + August, jeden
Mittwoch ab 18.00 und ab
19.00 Uhr
Preis: 80,- CZK / 60 Min.
Ammeldung + Info:
zsamskubice@seznam.cz
Standardní jazykové kurzy
začínají opět v září.
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Celostátní setkání Kruhu přátel hudby
Městské kulturní středisko a Kruh přátel
hudby Domažlice se stanou ve dnech 29. 31. května hostiteli 22. celostátního setkání
Kruhů přátel hudby. Z celé České republiky
se do Domažlic sjedou reprezentanti KPH,
aby si během konference KPH vyměnili
své zkušenosti s pořádáním abonentních
cyklů a pohovořili o novinkách i úskalích
organizování koncertů klasické hudby.
Vrcholem víkendového setkání bude
slavností koncert předních českých interpretů – EBEN TRIO (Terezie Fialová
- klavír, Roman Patočka - housle, Jiří Bárta
- violoncello).
V sobotním programu pak proběhne
prezentace interpretů z „Listiny mladých

EBEN TRIO. Koncert 29. května od
19:30 hodin, velký sál MKS.

umělců“, kteří se do sálu MKS sjedou
z celé České republiky, aby se jako nově
vycházející hvězdy klasické hudby představili pořadatelům koncertů KPH.
Přítomni setkání budou také členové
rady KPH v čele s předsedou a klavírním
virtuozem Ivanem Klánským a někteří členové Správní rady Nadace Českého hudebního fondu, která celou akci podpořila.
Na koncert je zvána široká veřejnost,
abonentní vstupenky KPH zůstávají v platnosti včetně rezervace míst. Připomínáme,
že žáci ZUŠ Jindřicha Jindřicha mají také
na tento koncert vstup zdarma.
Mgr. Kamil Jindřich
ředitel MKS v Domažlicích

Městská rada seniorů v Domažlicích
Městská rada seniorů (MRS) v
Domažlicích, která spadá pod krajskou a následně republikovou radu, se
v Domažlicích poprvé sešla 5. února
2014. Jejím předsedou je JUDr. Josef
Fidrant. Je to jediná městská rada, kterou se v uplynulých letech podařilo v
České republice založit a která funguje
na více než 100 %. „Sdružujeme deset
klubů seniorů nejrůznějších organizací v Domažlicích. Jsou to sokolové, turisté, policisté, oba penziony seniorů,
zahrádkáři, svaz tělesně postižených
nebo chovatelé. Nyní se k nám přidají
ještě senioři z Horšovského Týna,“
uvedla Jaroslava Kaucká, členka Krajské rady seniorů a jednatelka MRS
Domažlice.
Kromě toho, že si senioři navzájem
pomáhají, má MRS ve své kompetenci
také celou řadu nejrůznějších projektů.
Jmenovat můžeme například projekty:
Aktivní senior, Kulturní senior, Senoři
pomáhají seniorům, Šikovný senior
nebo Vzdělaný senior.
Mezi dlouhodobé projekty patří
také projekt Senior Pas. Jde o legitimaci, jejíž držitelé mají ve svém městě
výhody v podobě nejrůznějších slev.
„V Domažlicích máme tyto výhody
již v osmi obchodech a další budeme
přidávat. Legitimaci tady má přes
400 seniorů. Od května je možné si
další kartičky vyzvedávat v knihovně
domažlické sokolovny každou středu
od 9 do 12 hodin,“ upřesnila Kaucká.
Domažlické obchody, kde je možné se
Senior Pasem nakupovat jsou: Drogerie Podskalská 2x, Lékárna U Zlatého
Jelena, Petr Witz - bytový textil, Jafa

H&S, Schneiderová - kadeřnictví,
Axel Optik a Muzeum Chodska.
Mezi další důležité projekty patří
Bezpečný senior, v rámci kterého
MRS úzce spolupracuje s Policií
ČR, hasiči a také Městskou policií
v Domažlicích. Strážníci pro seniory
pořádají nejrůznější přednášky nebo
besedy. Na květen připravili i bezplatné kurzy sebeobrany (více informací
na str. 3).
MRS v Domažlicích pořádala 9.
dubna také turnaj v bowlingu dvoučlenných družstev (kluby seniorů ČČK,
KČT, ČSCHO, Sokola, Policie, ČZS a

CSS). Nejlepší byl tým Čs. svazu chovatelů Domažlice, druzí byli zástupci
Čs. zahrádkářského svazu Domažlice
a třetí klub seniorů Policie. V příštích
měsících se v rámci projektu Senioři
- hýbejte se! plánuje turnaj v šipkách,
sportovní odpoledne, petang a kuželky.
„Chtěla bych tímto ještě poděkovat
především našim sponzorům a také
městu Domažlice za příspěvek na činnost, který snad obdržíme i v letošním
roce. Velmi také vítáme novou vyhlášku, v rámci které byl zrušený podomní
prodej,“ uvedla závěrem Kaucká.
(bub)

AKCE (NEJEN) PRO SENIORY
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
06. 05. 14.00 hod.
20. 05. 14.00 hod.

Přednáška – Pohybový aparát - MUDr. Miroslav Kubiska
Přednáška – Narození v lidové tradici - PhDr. L. Kalousová

Prokopa Velikého 689
05. 05. 15.00 hod. Mše svatá
Břetislavova 84
07. 05. 13.15 hod. Den matek - vystoupení z MŠ v Domažlicích
13. 05. 14.00 hod. Přednáška - První pomoc - p. Zdeňka Bohmannová
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Se sídlem Baldovská 638, Domažlice 344 01, oddělené pracoviště
Prokopa Velikého 689, Domažlice 344 01, tel: 379 484 510
Nabízí pracovní příležitosti na pozici:
pracovníka v sociálních službách - přímá obslužná péče
Nutný ukončený kvalifikační kurz. Zaškolení provedeme.
Rovněž přijmeme vyučenou kuchařku.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 379 725 853
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70. OSLAVY OSVOBOZENÍ
Oslavy osvobození americkou armádou
v Domažlicích budou letos slavnostnější.
Od konce poslední války totiž uplynulo 70
let a město Domažlice si letos navíc připomíná 750 let od svého založení. 5. května
tak bude v Domažlicích připraven bohatý
kulturní program, přijede celá řada hostů
a chystá se i několik novinek.
Neodmyslitelnou součástí oslav osvobození jsou pietní akty a kulturní program

na domažlickém náměstí. Do Domažlic
přijedou bojovníci, kteří město před 70
lety skutečně osvobozovali. Mezi nimi
například i pan Robert Gilbert, kterému je
neuvěřitelných 100 let. Společně s dalšími
veterány pozdraví Domažličany z pódia na
náměstí a následně bude odhalena pamětní
deska pplk. M. Konopa. V kině Čakan
bude od 17 hodin připravena multimediální
prezentace (divadlo jednoho herce) The

Accidental Hero - Náhodný hrdina v podání vnuka amerického osvoboditele Matta
Konopa. Vstup na tuto akci bude zdarma.
Novinkou letošních oslav bude večerní
program na domažlickém náměstí od 20
hodin, jehož součástí bude hudební vystoupení skupiny Taxmeni a také promítání
krátkých filmů a snímků přímo na domažlickou věž. Kompletní program najdete
na straně 18.
(bub)

Památku Matta Konopa uctí pamětní deskou
Je to skutečně hollywoodský příběh. Pro Matta Konopa - Američana s českými kořeny, podplukovníka 2. pěší divize - se totiž
válka stala osudnou záležitostí. Na jeho počest proto bude na domě
č.p. 58, ze kterého pochází Konopovi předci, slavnostně odhalena
pamětní deska.

Plukovník Matt Konop. Na bronzové pamětní desce bude tento nápis: „4. května 1945 Konop přivedl předvoj 2. pěší divize armády
USA na Chodsko, země jeho prarodičů“. Foto: archiv A. Ibrahim

Vraťme se teď ale na začátek celého příběhu, který se začal psát
již v roce 1850, kdy Češi Josef Konop a Mery Hruška odešli z Domažlic až do vzdálené Ameriky. Jejich vnuk Matthew Konop se
jich na Čechy hodně vyptával a česky se také naučil mluvit. Přesto, se vždy styděl za to, odkud pochází, a to i proto, že v Americe
byl „jen takový Čecháček“.
Během 2. světové války se Matt Konop dostal do armády, přesto, že ji sám vůbec neměl rád. Okolnosti jej dostaly až do bojů při
osvobozování Evropy. Na konci dubna 1945 se jeho 2. pěší divize
utábořila blízko Lipska v Německu, a když jeho generál Robertson
zjistil, že Konop mluví česky, vyslal ho přímo do Československa.
Shodou nejrůznějších náhod se tak Matt Konop dostává do svého
rodiště a ocitá se také před domem č.p. 58 v Domažlicích, na kterém
je napsáno Hruška, tedy babiččino dívčí jméno. Lidé v Domažlicích
Konopa při osvobozování přijali za svého hrdinu. Mimo jiné proto,
že mluvil česky, byl jim blízký. V jednom okamžiku jej dokonce
nesou po náměstí na ramenou. A právě tento obraz byl zachycen
jako fotografie a nyní vyobrazen jako bronzová pamětní deska, která
bude slavnostně odhalena při oslavách osvobození 5. května.
A kdo přišel s tímto nápadem? Amar Ibrahim, který z domu č.p.
58 pochází, a vnuk Matta Konopa Patrick Dewane. „Před dvěma
lety jsem byl při oslavách osvobození v Plzni na představení Patricka, který vyprávěl příběh svého dědečka v rámci multimediální
prezentace The Accidental Hero - Náhodný hrdina. Uchvátilo mne
to, a hlavně jsem při tom viděl fotografii se svým rodným domem.
Dali jsme se proto do řeči a od té doby se přátelíme. Vytvořit pamětní desku nás napadlo společně,“ vypráví Ibrahim.
Patrick Dewane v Domažlicích vystoupil již v loňském roce
a na Domažlicko pochopitelně přijede i letos. Jeho první kroky
povedou do Klenčí pod Čerchovem, kde stráví několik dní stejně
jako Matt Konop před 70. lety při osvobozování Domažlicka.
„V Domažlicích potom budou připravena dvě představení, a to
5. května v kině Čakan od 10 hodin pro studenty a od 17 hodin pro
veřejnost. Vstup je zdarma. Všechny bych chtěl pozvat, protože
jde o strhující podívanou,“ dodal Ibrahim.
Samotné odhalení Konopovy pamětní desky proběhne 5. května
ve 12.30 hodin na domažlickém náměstí v podloubí u domu č.p. 58.
Matt Konop se v 70. letech do Čech vrátil ještě dvakrát. V Americe jinak prodával pojištění a měl velkou rodinu. A co je nejdůležitější? Už se nestyděl za to, že je „Čecháček“. On totiž osvobodil
Čechy a Češi osvobodili jeho.
(bub)

Domažlický zpravodaj - str. 16

v

číslo 5

v

květen 2015

Osvobození Domažlicka americkou armádou

l Počátkem dubna 1945 se již západní
fronta přiblížila k naší západní hranici.
l V první etapě musely americké jednotky dobýt prostory v horském terénu
Českého lesa, což uskutečnily do 4. května
1945. Proto bylo Klenčí pod Čerchovem
osvobozeno již 1. května 1945, zatímco
Domažlice až 5. května.
l V noci na 5. května opustily domažlická kasárna poslední německé jednotky.
Den před tím do Domažlic v jeepu, opatřeným bílou parlamentářskou vlajkou, pouze
se svým řidičem dorazil člen velení 2. US
pěší divize, plukovník Matthew Konop,
přesvědčit velení německé posádky, aby
příštího dne nekladla odpor při vstupu US
Army do města.
l V ranních hodinách 5. května jednotky
V. a XII. sboru 3. US armády, vedené generálem G. S. Pattonem, zahájily postup do
nitra Čech.
l K městu Domažlice se nejdříve přiblížila americká vojska od Stráže a Nevolic,
takže jejich vojáci vstoupili do města od
jihu, kolem Chodského hradu. Další jednotky se přiblížily od západu, ze směru
Babylon - Havlovice a Klenčí - Draženov.
l V okolí města došlo pouze k ojedinělým přestřelkám, když Američané narazili
na zbytky ustupujících německých vojsk.
Samotné město bylo osvobozeno téměř
bez boje, když byl zlomen odpor několika
německých vojáků, kteří se bránili ve sklepě Sequensova domu.
l Domažlice byly prvním ryze českým
městem, tedy bez německy mluvícího obyvatelstva, osvobozeným armádou USA.
l Oddíly 2. US pěší divize pokračovaly
ve svém postupu z Domažlic směrem na
Chrastavice, Milavče, Blížejov, část jednotek postupovala směrem k nádraží na
Bořice a Zahořany.

l Američané vstupovali na naše území
jako na území spojenecké země, a proto
zde neustavovali vlastní správní orgány.
Dle instrukcí londýnského rozhlasu na
svobodném území vznikaly samostatné
orgány státní moci ve formě národních
výborů, jež se podřizovaly košické vládě
a prezidentu Benešovi. I v Domažlicích
se hned 5. května odpoledne, tedy jen
několik hodin po příchodu amerických
jednotek, ustavil revoluční národní výbor,
předsedou se stal národní socialista Jakub
Smazal, místopředsedou sociální demokrat
Jiří Tomandl.
l Na osvobození Domažlicka se podílelo
více amerických jednotek. Jednalo se o
jednotky obou armádních sborů 3. Pattonovy armády (V. a XII.), které byly pověřeny
bojovým úkolem dobýt české území:
2. jízdní průzkumná skupina – souvislost s Operací „Cowboy“ - absolvovala
nejdelší trasu při osvobozování naší země;
zjevovala se zcela neočekávaně, vysloužila
si hrdé pojmenování „Pattonovi duchové“.
90. US pěší divize - vylodila se v Normandii již 6. června 1944 a absolvovala
velice tvrdou bojovou cestu až k nám; osvobodila koncentrační tábor Flossenbürg; vybojovala všechny přístupy na Domažlicko.
97. US pěší divize - Tachovsko, Mariánsko-lázeňsko a Cheb, Bělsko a Hostouňsko.
2. US pěší divize - vylodila se v Normandii 7. června 1944; vedla tvrdé boje.
„17. prapor belgických střelců“ – vytvořený v Belgii, stejně jako další takové
jednotky z dobrovolníků.
l Mnoho amerických důstojníků i prostých vojáků obdrželo krátce po skončení
války vysoká československá vyznamenání.
Zdroj: Muzeum Chodska

Pamětní kniha uchovává vzácnou vzpomínku

Na snímku: uprostřed v taláru F. Nedbal, napravo od něj (směrem k silnici) klečí major
US Army William L. Doylston a vedle něj klečí reverend J. M. Knapp.

Vzácnou vzpomínku na dny osvobození
Domažlic uchovává Pamětní kniha Českobratrské církve evangelické v Domažlicích. V neděli 13. května 1945 ve 14 hodin
se v Husově domě, ještě poznamenaném
dělostřeleckým ostřelováním Domažlic
na konci války, uskutečnily Služby Boží
armády Spojených států amerických.
Zúčastnili se jich američtí vojáci, členové
amerických protestantských církví. Bohoslužbu vedl vojenský kaplan, duchovní
Church of Christ reverend John M. Knapp
z Michigenu, kázal diakon domažlického
sboru František Nedbal, jeho kázání do
angličtiny tlumočil člen zdejšího sboru,
domažlický obchodník J. A. Antoš.
PhDr. Věra Závacká
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Fotogalerie - Oslavy osvobození v Domažlicích

Pietní akty při oslavách osvobození v roce 2010.

Foto: S. Šebek, Domažlický deník

Přijetí amerických veteránů v Domažlicích v roce 2014.

Vzpomínka na 66.
výročí osvobození
Domažlic americkou armádou, psal
se rok 2011.
Foto 2x:
Josef Babor,
Domažlický deník

Foto: Josef Babor, Domažlický deník

Oslavy osvobození v Domažlicích v roce 2014. Na snímku vpravo sedí Herman GEIST a Robert GILBERT (zleva). Foto: Archiv S. Antoš

v
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Město Domažlice
Městské kulturní středisko v Domažlicích
pořádají v roce 750. výročí založení města

70. OSLAVY OSVOBOZENÍ
úterý 5. května 2015

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
12.00 hodin - položení kytic a věnců u pamětní desky
na radnici na náměstí Míru
14.30 hodin - položení kytic u pomníku obětem světových
válek v Havlovicích
KULTURNÍ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ:
Vystoupí soubory ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
11.00 hodin - Dechový orchestr „LIDUŠKA“
11.00 hodin - příjezd historických vojenských vozidel
11.45 hodin - pěvecké sbory SKŘIVÁNCI a VRABČÁCI
12.00 hodin - oficiální část programu: přivítání účastníků
osvobození, projevy, pietní akt položení kytic
a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí Míru
12.20 hodin - pěvecký sbor DUHA
12.30 hodin - odhalení pamětní desky Mattu Konopovi
na domě čp. 58, náměstí Míru
12.35 hodin - ŠTUDÁCKÁ a CHASNICKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA, FOLKLORNÍ SOUBOR

13.20 hodin - bicí ansámbl TEP
20.00 hodin - koncert country skupiny TAXMENI
na náměstí spojený s promítáním fotografií z osvobození
Domažlic na věž kostela
Doprovodné akce
Kino Čakan:
17.00 hodin - pro širokou veřejnost (od 10.00 hodin
pro studenty) – THE ACCIDENTAL HERO / Náhodný hrdina
- multimediální prezentace vytvořená na základě skutečné
události z 2. světové války (divadlo jednoho herce)
– vstup zdarma
Muzeum Chodska – Chodský hrad:
14.30 hodin - vernisáž k výstavě fotografií Třikrát hurá
americké armádě! v rámci stávající expozice Thank you, boys!
Nezapomeneme!
Muzeum Chodska bude dne 5. 5. 2015 otevřeno
od 9.00 hodin do 20.00 hodin.
Těšíme se na Vaši účast

Vzpomínková akce ve Flossenbürgu
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války navštívil v neděli 26. dubna
místostarosta Domažlic Stanislav Antoš
vzpomínkovou akci v bývalém koncentračním táboře Flossenbürg (Bavorsko).

Právě tam totiž bylo vězněno také 154 lidí
z Domažlic a okolí.
V letech 1938 až 1945 věznilo SS v
koncentračním táboře Flossenbürg kolem
100 000 vězňů. Minimálně 30 tisíc z nich

Součástí vzpomínkové akce byla také prohlídka bývalého koncentračního tábora. Foto: (bub)

přišlo během svého věznění o život přesto,
že Flossenbürg byl pracovním táborem
(vězni pracovali v žulových lomech). Ve
Flossenbürgu bylo uvězněno i 154 občanů
z Domažlic a okolí. Šlo o rukojmí z akce
„Smudek“. Domažličtí občané byli takzvaní čestní vězni. Zprvu byli zcela izolováni
od ostatních a později zařazeni mezi ostatní politické vězně do různých pracovních
komand. (Viz. strana 19)
„Je těžko uvěřitelné, jaké hrůzy lidé ve
Flossenbürgu prožívali. Za naše občany
jsme uctili památku obětí krutého věznění,“ uvedl domažlický místostarosta.
Podobně jako on, přijeli na vzpomínkovou
akci do Flossenbürgu stovky lidí z mnoha
států Evropy. Mezi nejvýznamnějšími
pozvanými hosty byli Jack Terry (bývalý vězeň koncentračního tábora), Horst
Seehofer (ministerský předseda bavorské
vlády), Monika Grütters (státní ministrině
kultury Německa) nebo ministr kultury
České republiky Daniel Herman.
Více informací na www.domazlice.eu,
kde najdete i kompletí fotogalerii. (bub)
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Koncentrační tábor FLOSSENBÜRG

Rok 2015 je pro velký počet domažlických
občanů významným výročím. Nejen, že oslavujeme 70. výročí konce druhé světové války,
ale zároveň uplynulo také 75 let od hromadného zatčení velké skupiny Domažličanů o
Velikonocích r. 1940 a jejich dlouhodobého
věznění v nacistickém koncentračním táboře
FLOSSENBÜRG. 145 domažlických občanů, bylo prvním velkým transportem do
tohoto tábora z okupovaných území Říše.
Celkem bylo v KL Flossenbürg vězněno 154
občanů z Domažlic a okolí, z toho 7 občanů
Domažlic během věznění zahynulo.

Seznam občanů hromadně zatčených v
Domažlicích 22. 3. 1940, kteří byli vězněni
do 20. 5. 1940 v samovazbě v Řezně a pak
převezeni do KL Flossenbürg:
Beneš Emanuel (1908) propuštěn 15. 3. 1942
Benzl František (1908) propuštěn 20. 12. 1941
Böhm Vladimír (1906) propuštěn 24. 12. 1942
Cenefels Jan (1892) propuštěn 11. 12. 1941
Černohorský Josef (1906) propuštěn 11. 12. 1941
Ekrt Antonín (1890) propuštěn 5. 2. 1941
Fahrner Josef (1910) propuštěn 30. 4. 1942
Folget Antonín (1889) propuštěn 28. 5. 1940
Fuksa Emil (1899) propuštěn 11. 12. 1941
Fischl Karel (1913) zemřel Flo 15. 8. 1942
Freund Ludvík (1899) zemřel Flo 27. 8. 1941
Halík Jan (1894) propuštěn 20. 12. 1941
Holub Antonín (1894) propuštěn 28. 5. 1940
Hudec Adolf (1890) propuštěn 20. 12. 1941
Goldscheider Karel (1897) zemřel Flo 15. 9. 1940
Kitzberger Alois (1914) propuštěn 23. 12. 1941
Klouček Josef (1905) propuštěn 20. 1. 1942
Kramařík Josef (1884) propuštěn 27. 4. 1940
Krčma Antonín - návrat po válce 21. 58. 1945
Kuneš Karel (1898) propuštěn 1. 2. 1941
Kuneš Vít (1908) propuštěn 23. 4. 1942
Lorenc Oldřich (1906) propuštěn 15. 3. 1942
Lažanský Maxmilián - návrat po válce 7. 6. 1945
Löwenthal Pavel - návrat po válce 16. 6. 1945
Mašl Josef propuštěn 1. 2. 1941
Miškovský Václav (1902) propuštěn 18. 12. 1941
Oestereicher Josef propuštěn 20. 1. 1941
Pičman Josef (1886) propuštěn 28. 5. 1940
Procházka Alois (1891) propuštěn 30. 4. 1942
Prunar Karel (1894) propuštěn 29. 5. 1940
Pick Alfred a Ludvík - přežili pochod smrti od 20.
do 23. 4. 1945
Rojt Jan (1897) propuštěn 11. 12. 1941
Roučka Jan (1908) propuštěn 28. 5. 1940
Roudnický Josef (1898) zemřel 21. 9. 1942 v Osvětimi
Smiller Jaroslav (1917) propuštěn 11. 12. 1941
Sucharda Josef
Šlais Dobromír (1909) propuštěn 20. 12. 1941
Švígler Emanuel (1901) propuštěn 11. 12. 1941
Vančura František (1913) propuštěn 31. 3. 1942
Veselák Václav (1907) propuštěn 18. 12. 1941

Votava Josev (1908) propuštěn 20. 12. 1941
Vyskočil Ludvík
Zdanovec Matěj (1910) propuštěn 20. 12. 1941
Zirkel Osvald zemřel 1942 v Osvětimi
Seznam občanů hromadně zatčených v
Domažlicích 23. 3. 1940, kteří byli odvezeni přímo do KL Flossenbürg:
Adamovič Jiří (1905) propuštěn 9. 12. 1941
Bláha Jan propuštěn 28. 5. 1940
Böhm Svatopluk (1918) propuštěn 15. 3. 1942
Baroch Václav (1912) propuštěn 15. 3. 1942
Brož Vilém propuštěn 20. 4. 1941
Boháč František propuštěn 20. 4. 1941
Budka František (1911) propuštěn 20. 4. 1941
Cajthaml Vojtěch (1905) propuštěn 11. 12. 1941
Cvačka Jan propuštěn 10. 12. 1941
Černý Alois propuštěn 10. 12. 1941
Černý Jiří ( 1921) propuštěn 10. 12. 1941
Černohorský Josef (1907) propuštěn 20. 4. 1941
Doubek Karel (1922) propuštěn 20. 12. 1942
Farář Václav (1921) propuštěn 11. 12. 1941
Filip Antonín (1909) propuštěn 10. 12. 1941
Filip Stanislav (1904) propuštěn 28. 5. 1940
Fišer Josef (1912) propuštěn 11. 12. 1941
Fronk Jakub (1885) propuštěn 11. 12. 1941
Groll Josef (1912) propuštěn 20. 12. 1941
Hana Jaroslav (1918) propuštěn 20. 12. 1941
Hájek Jiří propuštěn 10. 12. 1941
Herkloc Jaroslav (1923) propuštěn 20. 1. 1941
Hinterholzinger Josef propuštěn 19. 6. 1941
Hirschauer Jaromír (1912) propuštěn11. 12. 1941
Holeček Zdeněk (1922) propuštěn 18. 12. 1941
Hötzl Karel (1907) propuštěn 19. 1. 1942
Hrdlička Josef (1906) propuštěn 20. 12. 1941
Hruška Arnošt (1898) propuštěn 28. 5. 1940
Hezký Josef (1888) propuštěn 26. 3. 1942
Chloupek Josef (1904) propuštěn 28. 5. 1940
Jerhot Antonín (1890) propuštěn 1. 4. 1942
Karásek Jaroslav (1911) propuštěn 24. 4. 1941
Kalous Josef (1900) propuštěn 23. 12. 1941
Kalous Antonín (1906) propuštěn 28. 5. 1940
Kitzberger Emanuel (1889) propuštěn 28. 5. 1940
Kitzberger Josef (1909) propuštěn 28. 5. 1940
Keil Gabriel (1908) propuštěn 31. 1. 1941
Konáš Bohdan (1922) propuštěn 21. 2. 1942)
Kárník Jaroslav (1894 propuštěn 1. 6. 1940
Král Jan (1900) propuštěn 8. 1. 1942
Kroc Vítěslav (1913) propuštěn 20. 1. 1942
Kroňdák Jaroslav (1921) propuštěn 11. 1. 1942
Kubš Josef (1922) propuštěn 20. 12. 1941
Kincler Václav (1914) propuštěn 20. 1. 1942
Kresl František (1913) propuštěn 23. 12. 1941
Ludvík František (1896) propuštěn 28. 5. 1940
Lang Josef (1899) propuštěn 18. 12. 1941
Löwenthal Arnošt (1904) zastřelen v KL Flo 28. 8. 1940
Martínek Antonín (1902) propuštěn 30. 4. 1942
Mainz Bohumil (1907) propuštěn 18. 12. 1941
Meluzín Hubert propuštěn 28. 5. 1940

Muka Eduard propuštěn 20. 4. 1941
Melan Václav (1894) propuštěn 30. 4. 1942)
Melichar Václav propuštěn 28. 5. 1940
Michl František (1901) - návrat po válce 9. 5. 1945
Nechoďdomů Jan propuštěn 13. 5. 1941
Němeček Josef - návrat po válce 10. 5. 1945
Nozar Josef (1891) propuštěn 20. 12. 1941
Odvody Vladimír (1919) propuštěn 18. 3. 1942
Ortman Antonín (1919) propuštěn 11. 10. 1944
Paroubek Jaroslav (1921) propuštěn 13. 12. 1941
Petrák Jiří (1922) propuštěn 13. 12. 1941
Kuneš Lubomír (1914) propuštěn 23. 12. 1941
Pik Otakar (1905) propuštěn 11. 12. 1941
Procházka Alois (1889) propuštěn 20. 4. 1941
Prokop Karel (1914) propuštěn 13. 12. 1941
Pokorný Karel (1907) propuštěn 13. 12. 1941
Pivoňka Šimon propuštěn 31. 5. 1940
Rádl Václav (1919) propuštěn 11. 12. 1941
Rojt Jaroslav (1920) propuštěn 11. 12. 19441
Regál Vojtěch propuštěn 16. 8. 1941
Roušar Jan (1906) propuštěn 13. 12. 1941
Růžek Emil (1891) propuštěn 20. 12. 1941
Smiller Karel propuštěn 10. 12. 1941
Skala Alois (1889) propuštěn 11. 12. 1941
Starý Antonín (1893) propuštěn 28. 5. 1940
Svačina Rudolf (1900) propuštěn 13. 12. 1941
Svačina Václav (1909) propuštěn 22. 4. 1941
Svoboda František (1891) propuštěn 13. 12. 1941
Solfronk Josef (1910) propuštěn 11. 12. 1941
Srb Jan (1911) propuštěn 11. 12. 1941
Šefčík Josef (1907) propuštěn 13. 12. 1941
Šefčík Oldřich (1912) propuštěn 13. 12. 1941
Schweiger Ludvík (1921) propuštěn 20. 12. 1941
Tomandl Jiří
Tomandl Vladimír (1903) propuštěn 20. 12. 1941
Tuswald Petr (1897) propuštěn 20. 12. 1941
Ticháček Jan (1913) zemřel Flo 3. 1. 1942
Válek Václav (1890)
Válek Václav (1918) propuštěn 20. 12. 1941
Vejnar Jindřich (1892) propuštěn 20. 12. 1941
Vejnar
Veber Jaroslav (1894) propuštěn 29. 5. 1940
Veber Jaroslav (1909) propuštěn 20. 12. 1941
Weber Jan (1904) propuštěn 20. 12. 1941
Zavadil Otta (1909) propuštěn 20. 12. 1941
Zavázal František (1890) propuštěn 20. 12. 1941
Zikmund Karel (1919) propuštěn 20. 12. 1941
Zahout Jan propuštěn 6. 2. 1941
Zima Josef propuštěn 22. 4. 1941
Seznam občanů jednotlivě zatčených v
Praze ve dnech 29. a 30. 3. 1940 a po výslechu gestapem určených v zatykači na
trestné práce v KL Flossenbürg:
Buršík Josef (1913) propuštěn 5. 2. 1943
Plšek Emanuel (1921 propuštěn 13. 12. 1941
Pražák Josef (1919) propuštěn 26. 4. 1944
Škabrada Jaroslav (1919) propuštěn 11. 12. 1941
Zdroj: Archiv PhDr. Věra Závacká
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PĚKNÉ POČASÍ NA OBJEDNÁVKU
Objednejte střechu ještě tento měsíc a můžete
si vybrat termín realizace v letních měsících.

Nyní sleva na asfaltové vlnité desky Onduline 10 %
a plastové vlnité desky za cenu 240,– Kč/m2 s DPH
Akce platí do 30. 4. 2015
ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü

tesařské, pokrývačské a klempířské práce
dodávka a montáž hromosvodů
zateplení fasád a prodej materiálu na
prodejnách v Domažlicích a ve Staňkově
záruka na provedené práce 7 let

Masarykova 124
Domažlice

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575

Nádražní 64
Staňkov
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