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Králové vykoledovali přes 80 tisíc

Zahájení 15. ročníku Tříkrálové sbírky se v Domažlicích odehrálo 3. ledna. Během něj
byla v arciděkanském kostele k vidění scénka o narození Ježíška v Betlémě a příchodu
Tří králů. Nechyběla Panna Marie, Josef, Ježíšek, pastýři nebo král Herodes. Vystoupení
navíc zpestřili svým zpěvem žáci Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha.
Biskupa Františka Radkovského letos zastupoval generální vikář plzeňské diecéze,
monsignore Josef Žák, který požehnal všem koledníkům, kteří se následně vydali do
domažlických ulic. Celkem se ke dveřím domů vydalo na čtyřicet charitních koledníků,
kteří lidem věnovali drobný dárek a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky
s charitním logem.
A jaký byl letošní výsledek? „Jen v samotných Domažlicích věnovali lidé do kasiček
koledníků 86 458 korun,“ informoval za Plzeňskou diecézi Matěj Havlíček. Kompletní
výsledky z jednotlivých měst jsou k dispozici na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz. Výtěžek sbírky bude mimo jiné použit na projekty charity na Domažlicku, kam
patří například podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a Meclově, Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích nebo Azylový dům v Domažlicích.
Slavnostního zahájení Tříkrálové sbírky se zúčastnili také zástupci města Domažlice,
které Diecézní charitu Plzeň v loňském roce finančně podpořilo. Celkem se jednalo
o částku 850 tisíc korun.
Text a foto: (bub)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 16. 2. 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 18. 2. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Pivovar zvládne tři tisíce
hektolitrů piva
V multifunkční centrum se postupně
mění domažlický pivovar. První etapa
rekonstrukce má být dokončena v červnu
letošního roku. V areálu by mimo jiné
měla vzniknout také knihovna, restaurace,
muzeum a minipivovar. Pokud vše půjde
dobře, zlatavý mok by se mohl v Domažlicích vařit v roce 2018.
Na opravu 12 metrů vysoké dominanty
pivovaru, zvané Hvozd, která v současné
době probíhá, získalo město dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad
ve výši 15 milionů korun. Celkem se náklady vyšplhají na 27 milionů korun.
„Opraví se střecha, instalace, přípojky,
kotelna, topení, výtahy pro celou budovu,
vzduchotechnika, požární zabezpečení,
fasáda a vybudováno bude také sociální
zařízení pro celý areál,“ vysvětluje důležitost první etapy starosta Domažlic
Miroslav Mach. Hvozd, který nyní tvoří
jediný prostor, bude rozdělen do pěti pater. Vznikne v něm galerie a návštěvníky
zaujme prosklenou podlahou.
V dalších etapách se počítá s výstavbou
restaurace, výstavních prostor, které se
budou věnovat pivovarnictví a sklářství,
chybět nebude ani sklářská pec a sál pro
zhruba stovku lidí. Do nového multifunkčního centra by se měla přestěhovat také
knihovna, která bude mít hned dvě podlaží. V podkrovních prostorech je v plánu
vybudovat výstavní prostor věnovaný
bitvě u Domažlic a husitství. Celkem je
projekt rozdělen do čtyř etap.
Jednou z nejdůležitějších částí rekonstrukce je však obnovení pivovarnictví
v Domažlicích. Minipivovar, který v opraveném areálu vznikne, má vyprodukovat
tři tisíce hektolitrů piva za rok.
„Chceme pokrýt především Chodské
slavnosti a další významné události ve
městě.
(pokračování na str. 3)
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Krátce z radnice: Město chce zakázat vjezd do části Kostelní ulice
l Radní na svém jednání 13. ledna schválili smlouvu s Lesy ČR, které na jejím
základě městu propachtovaly pozemky,
na nichž klub Sněhaři Domažlice provozuje sjezdovku Sádek u Capartic.
Smlouva je uzavřena do 31. ledna
2020, pachtovné činí 66 tisíc korun za
rok. Město nyní uzavře podpachtovní
smlouvu se Sněhaři, a to za 12 tisíc
korun za rok.
l Soudní spor města a společnosti DSP
týkající se reklamace rekonstrukce bývalého vojenského objektu v Kozinově
ulici stále nekončí. Soud nyní zavrhl
žalobu města z loňského roku, s tím, že
smlouva, kterou v roce 2003 město se
společností DSP uzavřelo, je neplatná
z důvodu rozporu s dotačními podmínkami. Radní nyní rozhodli podat odvolání ke Krajskému soudu v Plzni.
l Skutečná cena tepla za rok 2014 v Domažlicích byla radními odsouhlasena
a činí 605,18 Kč/Gj. Oproti roku 2013
jde o nárůst o zhruba 30 korun.
l Městská policie usiluje o dotaci v rámci
programu ministerstva vnitra na značení jízdních kol na základě syntetické
DNA. Jde o forenzní identifikační značení neviditelné pouhým okem. Pokud
se podaří získat dotaci, mohla by se kola
v Domažlicích začít značit v březnu.
Kompletní usnesení na
www.domazlice.info.
(bub)
Otevírací doba redakce Domažlického
zpravodaje v budově Tiskárny MKS,
U Nemocnice 358, Domažlice je v úterý a v pátek od 9 do 14 hodin.

Měsíčník informací a zajímavostí ze
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. Korektury 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.

Kostelní ulice je hlavní tepnou do centra Domažlic. Úzkou ulicí denně projdou tisíce
lidí. Chodníky chybí nebo jsou velmi úzké a chodci se tak musí proplétat mezi vozy, které
ulicí projíždí. Strážníci domažlické městské policie tam v loňském roce evidovali 112
přestupků a známé jsou i případy, kdy se záchranáři se sanitkou kvůli špatně zaparkovaným vozům nemohli dostat k pacientovi.
Domažlická radnice se problémy souvisejícími s dopravou v centru města dlouhodobě
zabývá. V uplynulých letech byly opraveny ulice Hradská, Branská, Chodská, B. Němcové, Fastrova a Vodní. Projekt byl zpracován i pro Kostelní ulici. Počítal s kompletní
rekonstrukcí na pěší zónu. „V průběhu projektování proběhlo několik jednání, ovšem
požadavky památkářů a policistů byly protichůdné. Vše se táhlo zhruba od roku 2011.
Když jsme nakonec našli kompromisní řešení, ozval se jeden z občanů, který v Kostelní
ulici podniká a nebylo vydáno platné stavební povolení. Navržená pěší zóna prý podle
bezpečnostního auditu nezajišťuje dostatečně bezpečnost chodců,“ popsal starosta Domažlic Miroslav Mach.
V současné době proto domažlická radnice bojuje alespoň za nové dopravní značení.
„Jako prozatimní řešeí do definitivních projednání a schválení nové dokumentace pro
projektovou dokumentaci město požádalo o osazení značky zákazu vjezdu motorových
vozidel do spodní části Kostelní ulice s dodatkovou tabulkou,“ uvedl Mach. To znamená,
že na základě dodatkové tabulky bude vjezd povolen vozidlům zajišťujícím zásobování
nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za
značkou, vozidlům s označením č. O 1, vozidlům taxislužby a vozidlům, jejichž řidiči,
popřípadě provozovatelé mají v oblasti za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.
Podle starosty je nyní na správních orgánech, aby o povolení umístění značek rozhodly
co nejdříve.
(bub)

Domažlická radnice poslala kondolenci do Francie

V reakci na vyhlášení státního smutku ve Francii po teroristickém útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo v Paříži zaslala domažlická radnice kondolenci. Dopis
adresovala přímo starostovi partnerského města Ludres Pierrovi Boileau.
„Prostřednictvím starosty Miroslava Macha v něm vedení města vyjádřilo naši účast nad
teroristickým útokem v jejich hlavním městě, kterou vnímáme jako útok na svobodu slova
jako základní hodnotu Evropy,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.
(bub)

Evropské hlavní město kultury
zanechá své stopy i v Domažlicích

V sobotu 17. ledna byl v centru Plzně oficiálně zahájen
projekt „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ (dále
jen EHMK). Tímto aktem byla spuštěna celoroční událost,
která se však nebude týkat jen Plzně jako takové, ale odrazit by se měla i v celém regionu
a několik akcí proběhne v úzké spolupráci i v Domažlicích.
Od loňského roku patří Městské kulturní středisko v Domažlicích mezi několik institucí v Plzeňském kraji, které nesou označení „Oficiální regionální partner“. V Městském
informačním centru je možné obdržet tištěné materiály o projektu EHMK a měl by být
propojen systém předprodeje vstupenek na vybraná představení v Plzni.
V Domažlicích proběhnou tři velké akce pořádané MKS, které zapadají do tzv. programových linií EHMK. Tou první je sochařské sympozium Tusta Sculpta, jehož koncepce
podporuje linii „LandArt – krajina, cesty“, která má podporovat oživení krajiny a okolí
měst. V letošním roce bude sympozium věnováno dalšímu rozšíření Sochařské stezky
vedoucí na Baldov a konat se bude od 29. června do 4. července. Ve dnech 7. a 8. srpna
navštíví Domažlice projekt „9 týdnů baroka“, což je několikatýdenní festival hudebního
a výtvarného umění se zpřístupněním barokních památek, které jsou světovým unikátem
charakteristickým pro Plzeňský kraj. V prvním dnu v Domažlicích se v arciděkanském
kostele na náměstí představí Jiří Stivín a Collegium Quodlibet, den poté se odehraje barokní podvečer na Veselé hoře – Vavřinečku, kde bude komponovaný program zakončen
barokním ohňostrojem. Do programové linie „Tradice“ je zařazen největší svátek folkloru
– Chodské slavnosti 1955–2015, který bude ze strany EHMK podpořen finančně i mediálně.
Věříme, že tato spolupráce přivede do Domažlic mnoho návštěvníků a naše město
se tak stane jedním z regionálních center dění tohoto ojedinělého a nám velmi blízkého
projektu.
Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS v Domažlicích
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Pivovar zvládne tři tisíce hektolitrů piva

(dokončení ze str. 1)
Pivo bude přírodní, bez chemie a zákazníci si jej budou moci čepovat přímo z tanků. Turisté si budou moci prohlédnout také
ukázkový provoz,“ říká Mach, podle kterého by se pivo v Domažlicích mohlo vařit
již za tři roky. „Záleží pochopitelně na
tom, jak se nám podaří sehnat peníze, na
pivovar by ale být měly,“ uvádí starosta.

Celkové náklady na přestavbu pivovaru
se pohybují kolem 80 milionů korun. Podle
vedení Domažlic nové multifunkční centrum výrazně zvýší turistický ruch a také
propagaci města.
Opravený Hvozd bude veřejnosti
otevřen pravděpodobně v srpnu při příležitosti Chodských slavností a odhalení
pomníku na Baldovském návrší.
(bub)

v

únor 2015

Od listopadu do dubna
KRMTE PTÁČKY!

Místní poplatek ze psů

Upozorňujeme všechny držitele psů, že v měsíci leden a únor bude provedena distribuce poštovních poukázek sloužících k úhradě místního
poplatku ze psů za rok 2015. Poplatek je splatný
k 31. 3. 2015.
Povinností každého držitele psa je oznámit
správci poplatku – Městskému úřadu Domažlice,
odboru finančnímu, že drží psa (vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku).
Za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné
oznamovací povinnosti správce místního poplatku může uložit pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy do 50 000 Kč.
Bližší informace o obecně závazné vyhlášce,
lze nalézt na internetových stránkách města
Domažlice v sekci samospráva – vyhlášky a nařízení.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

Aktualizace žádostí o přidělení
bytové jednotky ve vlastnictví města

Bar v budoucím minipivovaru.

Foto: Archiv MěÚ Domažlice

Městská policie přijme nové strážníky

V současné době slouží u Městské policie v Domažlických patnáct strážníků a jeden
operátor městského dohledového kamerového systému. Personální situace se ovšem brzy
změní. Domažličtí radní totiž rozhodli o navýšení počtu zaměstnanců. Městská policie
tak přijme dva nové strážníky a jednoho operátora.
„Jednak reagujeme na bezpečnostní situaci ve městě a jednak chceme celý systém
posílit novými lidmi tak, abychom například lépe pokryli noční služby,“ vysvětlil velitel
MP Petr Kubal.
A jaké podmínky musí uchazeči o práci strážníka v Domažlicích splnit? Pro přihlášení
se do výběrového řízení je nutné splnit obecné zákonné požadavky dle ust. § 4 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, nutná je také způsobilost
pro získání zbrojního průkazu skupiny D, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na
PC, částečná znalost německého jazyka, flexibilita, přesnost, spolehlivost a schopnost
komunikace. „Zájemci o pozici strážníka se mohou hlásit do 28. února. Do této doby
musí doručit všechny potřebné dokumenty,“ uvedl Kubal.
Účastníky výběrového řízení dále čeká fyzický test, psychologické vyšetření a následně pohovor s tříčlennou výběrovou komisí. Nástup do pracovního poměru by měl být
nejpozději 1. 5. 2015. „Strážníky následně čeká zhruba tříměsíční školení a další vzdělávání,“ dodal Kubal.
Kompletní informace o výběrových řízeních včetně veškerých pokynů najdou zájemci
na webových stránkách městské policie www.mpdomazlice.cz, na webových stránkách
města a vyvěšeny jsou také na úřední desce. Uzávěrka přihlášek pro pozici operátora
MDKS je 15. února.
(bub)

Odbor správy majetku MěÚ Domažlice upozorňuje všechny žadatele o přidělení bytové jednotky, kteří mají podanou žádost před začátkem
roku 2015, aby doručili bytovému úseku výše
zmíněného odboru aktualizaci své žádosti pro
rok 2015, a to nejpozději do 31. 3. 2015.
Dle Čl. II. odst. 5 platných „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města
Domažlice“ je žadatel, jehož žádost je vedena
v evidenci, povinen nejpozději do 31. března
každého kalendářního roku doručit Městskému
úřadu Domažlice, odboru správy majetku, nám.
Míru 1, 344 20 Domažlice písemnou aktualizaci žádosti, obsahující případnou změnu dříve
uvedených údajů žadatele. Formulář k tisku pro
aktualizaci své žádosti lze nalézt též na internetových stránkách města www.domazlice.info
v sekci Městský úřad - Formuláře. Pokud nebude
aktualizace provedena ve stanoveném termínu,
žádost o přidělení bytové jednotky bude vyřazena z evidence. Odbor správy majetku MěÚ,
tel. 379 719 155

Chodská třicítka
je zatím odložena
Nejstarší lyžařský běžecký závod
v České republice - Chodská třicítka,
kterou pořádají Sněhaři Domažlice, byl
kvůli nedostatku sněhu odvolán. Konat se
měl v sobotu 24. ledna. Náhradní termín
je prozatím stanoven na 7. března. Více
informací na www.snehari.cz.
(bub)
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TURISTICKÉ AKCE V ÚNORU ČČK DOMAŽLICE
společně s Transfúzní

Klub českých turistů - odbor Domažlice - připravil
pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...

Neděle 1. 2.
Turistická vycházka. Sraz na zastávce ČD ve 13 hodin. Trasa: Domažlice,
Vavřinec, Stráž, Domažlice (7 km). Vede
J. Lásková.
Čtvrtek 5. 2.
Turistická beseda od 18 hodin v penzionu
v Baldovské ulici: J. Wollerová - Od Kapského Města k Viktoriiným vodopádům
I. část.
Neděle 8. 2.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hodin na
zastávce ČD. Trasa: Domažlice, rozcestí
pod Vavřincem, bývalý lyžařský můstek
a přes cvičiště do Domažlic (podle počasí). 6 km, vede H. Šimovičová.
Sobota 14. 2.
Valentýnská vycházka. Sraz v 17 hodin
u Sokolovny. Trasa: Domažlice. Baldov,
Luženičky a zpět (8 km). Vede K. Bílek.
Čtvrtek 19. 2.
Turistická beseda od 18 hodin v penzionu
v Baldovské ulici: J. Wollerová - Od Kapského Města k Viktoriiným vodopádům
II. část.

Neděle 22. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky MHD v Havlíčkově ulici u restaurace
„U Kocoura“ v 9.55 hodin na Pasečnici.
Trasa: Pasečnice, Salka, Pelechy, Stráž,
Vavřinec, Domažlice (8 km). Vede P. Matějka.

Připravujeme
Neděle 1. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.31 hodin do Milaveč. Trasa:
Milavče, Chrastavice, po cyklostezce do
Domažlic (8 km). Vede M. Ryšánek.

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:
l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to

s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného

osvětlení
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
a řadu dalších služeb

Náš tel.: 379 722 394

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 23. 2. 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, 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

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

1. 2. Koncert MISTŘÍŇANKA, 4. 2. Taneční pro dospělé,
6. 2. Divadelní představení SAUNA, 7. 2. Třešničkový ples,
9. 2. Školení, 9. 2. Divadelní představení v rámci předplatného OTHELLO, 10. 2. ZDENĚK IZER a ŠÁRKA VAŇKOVÁ,
12. 2. I. abonentní koncert ATLANTIS COLLEGIUM + LUDMILA VERNEROVÁ, 14. 2. Dětský karneval, 18. 2. Zasedání
zastupitelstva města, 19. 2. Taneční pro dospělé, 20. 2. Klubová scéna DIDA PELLED TRIO, 21. 2. Ples, 26. 2. Přednáška,
27. 2. Koncert ŠKWOR, 28. 2. Rybářský ples.
(mks)

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

pořádá v úterý 10. února 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.

Výstavy: Jana Chumová
- Kam oči pohlédnou

Výstava fotografií J. Chumové. Fotografování se začala intenzivně věnovat
v roce 2006, kdy si koupila první digitální
fotoaparát. Od té doby se její fototechnika
mnohonásobně zvětšila a focení se stalo
velkým koníčkem. Dnes nejraději fotí zrcadlovkou Canon. Fotografie jsou dle slov
autorky převážně zaměřené na přírodu,
hory, jezera a vůbec vše krásné kolem nás.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od
2. února do 27. února 2015 a přístupná
bude v provozní době knihovny.

Besedy:
NA CESTĚ
DO STOCKHOLMU

Zveme vás na audiovizuální program
o Jaroslavu Seifertovi, který připravil
klatovský Hifiklub. Večer unikátních filmových dokumentů: Udělení Nobelovy
ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi (10.
prosince 1984), rozhovor literárního historika Pavla Kosatíka s Janou Seifertovou
v básníkově soukromí a výstava fotografií
z pohřbu Jaroslava Seiferta komentovaná jejich tvůrcem Jaroslavem Krejčím.
V závěru večera představení knihy „Bytí
s básníkem Jaroslavem Seifertem“ vydané
Hifiklubem.
Pořadatelé – Městská knihovna Boženy
Němcové a MKS v Domažlicích vás srdečně zvou na zajímavé setkání ve čtvrtek
26. února 2015 v 17. 00 hodin v malém
sále MKS.
Bc. Lenka Schirová

První lednový den roku 2015 v Domažlicích nechyběl ani tradiční ohňostroj. Světelná
show doprovázená hudbou trvala zhruba pět minut a nenechaly si ji ujít stovky lidí nejen
z metropole Chodska, ale i z okolních měst a obcí. „Výhodou našeho města je působivá
kulisa náměstí, kde se ohňostroj odehrává,“ říká starosta Domažlic Miroslav Mach. Zhruba pětiminutová světelná podívaná doprovázená hudbou vyšla domažlickou radnici na
zhruba 35 tisíc korun. Jen pro srovnání, Prahu vyšel zhruba desetiminutový ohňostroj na
1,2 milionu korun včetně DPH.
Text a foto: (bub)

V ZUŠ J. Jindřicha byla k vidění netradiční výstava

Lidé se dvěma hlavami,
srstí obrostlý muž, siamská dvojčata nebo muž se
dvěma obličeji. Takové
lidské anomálie nabídla
prostřednictvím
voskových figurín výstava, která
byla po Vánocích k vidění
v Domažlicích. Putovní
expozice se po úspěšném
turné po Holandsku a Německu vrátila do Čech po
13 letech.
„Takto postižené bytosti vzbuzovaly zájem ostatních lidí a také vědců. Díky tomu můžeme dnes spatřit jejich
fotografie a modely v různých muzeích celého světa. Na základě těchto informací vytvořili umělci v Petrohradském antropologickém muzeu 25 věrných napodobenin z vosku. Použity byly lékařské oční a zubní implantáty a do vosku vpichované pravé lidské
vlasy,“ uvedla k expozici za organizátory Jacqueline Lasunovová.
Text a foto: (bub)

MAFIE SE VRACÍ!

Do setmělých domažlických uliček se večer 7. března již popáté vrátí dvě mafiánské rodiny, Pelle di
Capra a Testa di Cane, aby bojovaly o nadvládu nad městem. Pašeráci z obou rodin budou opět tajně
přenášet zboží k dealerům a pistolníci je při tom budou krýt. A to vše se bude dít na povel Donů, tedy hlav
obou mafiánských rodin. Není ale třeba se bát - v okolí náměstí Míru nebudou probíhat bitky skutečných
mafiánů, ale jen dobrodružná hra pořádaná skauty a skautkami z domažlického okresu. Při této zábavné
hře, které se v minulých letech pokaždé zúčastnily desítky dětí, dostane každý možnost proměnit se na
chvíli v mafiána, zažít dobrodružství, zaběhat si venku a navázat při tom nové kamarádské vztahy. Na
hladký průběh hry budou opět dohlížet dospělí pořadatelé, kteří ve hře vystupují coby policisté. Ke hře
jsou zvaní všichni odvážní kluci i holky od 1. do 9. třídy. Všechny důležité informace včetně přesného
času, kdy hra proběhne, zájemci najdou na stránkách mafie.skauting.cz, kde je také možné se ke hře
zaregistrovat.
Přijďte bránit čest svých mafiánských rodin a užít si při tom spoustu napětí a legrace! Hana Märzová
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Staré a nebezpečné
stromy budou pokáceny

Domažlické městské lesy (DML)
chystají kácení porostu označeného
v lesním hospodářském plánu jako 5Ea
14, který je po levé straně cesty z Domažlic na Vavřineček. Jedním z hlavních
důvodů je stáří těchto stromů. „Tento
porost brzy dovrší stáří 150 let. Dalšími
důvody jsou časté stížnosti na nakloněné
stromy a padající větve na přilehlé chaty
a pozemky,“ uvedl za DML technik Josef Forst.
Jedná se především o borovice lesní,
ale také javor klen, modřín opadavý
nebo smrk ztepilý, dub zimní, buk lesní
či břízu obecnou.
Kácení stromů bude provedeno ve
třech etapách. První etapa proběhne na
přelomu února a března. „Vzniknou dvě
oddělené holiny každá o výměře 0,8 ha.
Na těchto dvou holinách předpokládáme
objem dřeva 450 metrů krychlových, to
znamená zhruba 300 stromů,“ informoval Forst s tím, že další etapa bude moci

začít až po zajištění nového porostu,
zhruba za pět až sedm let. Novou výsadbu provedou lesníci druhý rok po vzniku
holiny.
Vzhledem k tomu, že v současné
době činí 60% rozlohy majetku města
Domažlice smrkové porosty, nevyhneme
se v nejbližší budoucnosti kácení porostů i v dalších lokalitách. „V roce 1918 až
1928 postihla totiž smrkové porosty velká mnišková kalamita a nehospodařilo
se rovnoměrně. Vznikly velké porosty
stejnověkých smrkových monokultur.
Tyto porosty jsme nuceni co nejdříve
rozčlenit a začít u nich s obnovou.
Jinak by hrozil plošný rozpad těchto
porostů a porušení zákonných omezení.
Je to běh na dlouhou trať. Samozřejmě
všechny výše uvedené činnosti jsou
v souladu s platným lesním hospodářským plánem, schváleným orgány státní
správy a životního prostředí na léta
2015–2024,“ vysvětlil Forst.
(bub)

Hledáme instruktory

BAD FÜSSING

do lyžařské a snowboardové
školy
Kristall na Hohonbogen.
Tel. +491 715 760 073
nebo
+420 777 985 347

pořádáme
JEDNODENNÍ VÝLETY

DO LÁZNÍ V NĚMECKU
a mnoho dalších akcí
více na
www.turbus.cz

v

únor 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 Nabídka práce: Hledáme administrativní posilu pro vedení agendy v sídle
firmy Panek Group Europe, s.r.o.
v ulici Petrovická. Vhodné pro ženy na
MD. Flexibilní pracovní doma, kancelářská administrativní činnost, občasné
vyskladnění zboží. Více na e-mail:
david.panek@panekgroup.cz
nebo tel: 731 014 334.
l Prodám udržovanou skromnější
chalupu se dvorkem a stodolou blízko
Staňkova, levně - cena 239 tis.,
tel. 607837208.

Aktuální informace o dění v kultuře

www.idomazlice.cz
Kozinovo pole Domažlice
Mánesova 272 (bývalá OVS)
nová provozovna

KADEŘNICTVÍ
PHERENIKÉ
Veronika Fojtová

Objednávky: tel. 606 531 609

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!

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Suround 7.1

ÚNOR 2015

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
Bližší informace o filmech na www.idomazlice.cz
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz

Neděle 1.
Úterý 3.
Středa 4.
Čtvrtek 5.
Pátek 6.

14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00

Sobota 7.

Neděle 8.
Středa 11.
Čtvrtek 12.
Pátek 13.

Sobota 14.

Neděle 15.

19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30

Středa 18.

19.00

Čtvrtek 19.

19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00

Pátek 20.

Sobota 21.

Neděle 22.
Středa 25.
Čtvrtek 26.
Pátek 27.

Sobota 28.

Neděle 1. 3.

14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění
Velká šestka
Česká komedie Babovřesky 3
Královský balet v Londýně v kině Čakan Romeo a Julie
Dokument Opři žebřík o nebe
Česká komedie Fotograf
Válečný životopisný film s titulky Kód Enigmy
Česká komedie Babovřesky 3
Kino Čakan nejen pro děti v českém znění ve 3D
Sponge Bob ve filmu: Houba na suchu
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi ve 3D s titulky Jupiter vychází
Válečný životopisný film s titulky Kód Enigmy
Kino Čakan nejen pro děti v českém znění ve 3D
Sponge Bob ve filmu: Houba na suchu
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi ve 3D s titulky Jupiter vychází
Komedie s titulky Miluj souseda svého
Romantické drama s titulky Padesát odstínů šedi
Česká komedie Babovřesky 3
Akční komedie s titulky Mortdecai: Grandiózní případ
Na Valentýna do kina S láskou, Rosie
Na Valentýna do kina Padesát odstínů šedi
Akční komedie s titulky Mortdecai: Grandiózní případ
Kino Čakan pro nejmenší Pohádky z hor
Romantické drama s titulky Padesát odstínů šedi
Cestovatelská beseda - diashow JIŘÍ KOLBABA – 7 DIVŮ ISLANDU
Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů, fotograf a cestovatel
Válečné drama s titulky Nezlomný
Válečné drama s titulky Nezlomný
Horor s titulky Žena v černém 2: Anděl smrti
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi s titulky Jupiter vychází
Akční dobrodružný film s titulky Kingsman: Tajná služba
Horor s titulky Žena v černém 2: Anděl smrti
Kino Čakan nejen pro děti v českém znění
Zvonilka a tvor Netvor
Akční dobrodružný film s titulky Kingsman: Tajná služba
Romantické drama s titulky Padesát odstínů šedi
České drama Kobry a užovky
Životopisný / romantický / drama s titulky Teorie všeho
Český tajemný thriller s titulky ve 3D Ghoul
Akční dobrodružný film s titulky Kingsman: Tajná služba
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi ve 3D s titulky Jupiter vychází
České drama Kobry a užovky
Kino Čakan nejen pro děti v českém znění
Sponge Bob ve filmu: Houba na suchu
Životopisný / romantický / drama s titulky Teorie všeho

r Vstupné 130,– Kč,
děti do 12 let za 110,– Kč, 105 min.
r Vstupné 130,– Kč, 105 min.
r Vstupné 250,– Kč, 150 min.
r Vstupné 70,– Kč, 100 min.
l Vstupné 110,– Kč, 133 min.
m Vstupné 120,– Kč, 114 min.
r Vstupné 120,– Kč, 105 min.
r Vstupné 140,– Kč,
děti do 12 let za 120,– Kč, 84 min.
m Vstupné 130,– Kč, 128 min.
m Vstupné 120,– Kč, 114 min.
r Vstupné 140,– Kč,
děti do 12 let za 120,– Kč, 84 min.
m Vstupné 130,– Kč, 128 min.
m Vstupné 120,– Kč, 102 min.
l Vstupné 130,– Kč, 124 min.
r Vstupné 120,– Kč, 105 min.
m Vstupné 110,– Kč, 97 min.
r Vstupné 110,– Kč, 102 min.
l Vstupné 130,– Kč, 124 min.
m Vstupné 110,– Kč, 97 min.
r Vstupné 60,– Kč, 65 min.
l Vstupné 130,– Kč, 124 min.
Vstupné 160,– / na místě 180,–
m Vstupné 120,– Kč, 137 min.
m Vstupné 120,– Kč, 137 min.
m Vstupné 130,– Kč, 98 min.
m Vstupné 100,– Kč, 128 min.
l Vstupné 120,– Kč, 129 min.
m Vstupné 130,– Kč, 98 min.
r Vstupné 130,– Kč,
děti do 12 let za 110,– Kč, 76 min.
l Vstupné 120,– Kč, 129 min.
l Vstupné 130,– Kč, 124 min.
l Vstupné 130,– Kč, 111 min..
m Vstupné 130,– Kč, 123 min.
m Vstupné 120,– Kč, 113 min.
l Vstupné 120,– Kč, 129 min.
m Vstupné 130,– Kč, 128 min.
l Vstupné 130,– Kč, 111 min..
r Vstupné 130,– Kč,
děti do 12 let za 110,– Kč, 84 min.
m Vstupné 130,– Kč, 123 min.

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.
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Neděle 1. února 2015 od 18.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert PERLA MORAVSKÉ DECHOVÉ HUDBY
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.

– MISTŘÍŇANKA

Pátek 6. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadelní soubor Kolofantí Koloveč

SAUNA

Doba již k tomu dozrála, aby mohl autor Martin Volf, vyndat ze šuplíku odvážnou erotickou crazy komedii „Sauna“. Děj nás zavede do privátní sauny, kterou
vytvořil coby hodinový hotel z upravené garsonky po babičce majitel zděděného činžáku. Tato sauna má i své tajemnosti a je dokonalou kulisou pro tuto
komedii, ve které se předvedou i velmi spoře oblečené dívky. V některých scénkách zúčastnění působí více či méně nablble hlavně proto, že s naprostou
vážností řeší evidentní hlouposti, konzervatizmus i erotické choutky a není nadto i škodolibě sledovat, jak si tu někdo při tom „namele“. V této „sauně“ například
uvidíme, jak se pouští do světa prvního milostného dobrodružství uťáplý vědec, jemuž převrátí vskutku originální profesionální společnice život naruby. Budeme
svědky i naprosto nečekaných komických situací plných překvapení. Tato komedie není jen o erotice, ale také o charakterech mocných a těch, kteří využijí
situaci k dosažení vyššího platu či postavení.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 8. února a neděle 15. února 2015
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro. Jednotné vstupné 25,– Kč.
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru v Domažlicích od pondělí 26. ledna
2015 na obě představení.
Pondělí 9. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného
Divadelní spolek KAŠPAR
William Shakespeare OTHELLO
Režie: Jakub Špalek. Překlad: Martin Hilský. Hrají: Jan Potměšil, Alena Doláková, Adrian Jastraban, Eva Elsnerová/Jitka
Nerudová, Marek Němec, Eliška Mesfin Boušková, Pavel Lagner, Tomáš Stolařík, Aleš Petráš.
Maur a Desdemona. Láska je vášeň… a ti dva se tolik milovali!
Othello jednoznačně patří k Shakespearovým vrcholným tragédiím a nejen díky tomu má i v Čechách velmi dlouhou a bohatou
inscenační tradici. Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 10. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ – FURTLUFTDURCHTOUR

Pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako
vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je obohaceno nejrůznějšími zábavnými
kostými a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v novém programu bude zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar
Šárka Vaňková. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 12. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
I. abonentní koncert

ATLANTIS COLLEGIUM
Ludmila Vernerová - soprán

Ludmila Vernerová je od roku 1999 sólistkou Státní opery Praha. Od roku 2012 je sólistkou opery Národního divadla v Praze.
Komorní sdružení ATLANTIS COLLEGIUM je tvořeno užším výběrem členů a sólistů pražského Orchestru Atlantis.
Velkou část repertoáru Atlantis Collegia a Orchestru Atlantis tvoří duchovní hudba, méně známé skladby starých mistrů a díla
soudobých autorů. Dramaturgii obohacují také skladby s jazzovými prvky, netradiční programové kombinace a hudební projekty na
hranici žánrů. Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Středa 18. února 2015 od 19.00 hodin v kině Čakan Domažlice
cestovatelská beseda - diashow

JIŘÍ KOLBABA – 7 DIVŮ ISLANDU

Jiří Kolbaba, viceprezident Českého klubu cestovatelů, fotograf a cestovatel Rádia Impuls
Island, osamělá pevnina v severovýchodním Atlantiku, je druhým největším ostrovem Evropy. Dynamická geologie z něj dělá ojedinělé,
mimořádně fotogenické místo. Objevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce, vulkanickou barevnou půdu
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i svěže zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina, ve které potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo i ráj. Jiří
Kolbaba byl na oblíbeném Islandu již devětkrát. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 20. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Klubová scéna

DIDA PELLED TRIO (Izrael, USA/CZ)

Dida Pelled je izraelská zpěvačka a kytaristka, pohybující se mezi jazzem a blues, toho času usídlená v New Yorku. Na východním
pobřeží USA hrává pravidelně se svou kapelou, často ale i cestuje (Padova Jazz Festival v Itálii, Filmore Jazz Festival v San Francisku
atd.). Její první album vzniklo pro italský label 'Red Records' a bylo nahráno za účasti Roye Hargrovea a Gregoryho Hutchinsona.
Album bylo označeno serverem 'All About Jazz' jako jedno z nejlepších cédéček roku 2011. Nyní připravuje své druhé album. Velkou
předností umělkyně je zajímavé žánrové rozkročení na půl cestě mezi blues a jazzem …
Dida Pelled – kytara, zpěv / Tomáš Liška – baskytara a kontrabas / Dan Aran – bicí a perkuse
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 27. února 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Městské kulturní středisko a agentura Romana Raišla pořádají koncert

ŠKWOR - SLIBY & LŽI TOUR

Kapela Škwor vloni oslavila 15 let existence a nadělila si nejen velký koncert v Lucerně, ale také nové CD Sliby a Lži, na kterém
najdete typicky škworovskou muziku - údernou, jasnou a srozumitelnou. A přesně takový bude i jejich koncert v MKS, na kterém byste
rozhodně neměli chybět. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.

PØIPRAVUJEME
Čtvrtek 5. března 2014 od 19.00 hodin v kině Čakan Domažlice
Diashow MARTIN LOEW – MADEIRA - KVĚTINOVÝ RÁJ V ATLANTIKU
Martin Loew přijede již posedmé do kina Čakan Domažlice se svojí cestovatelskou diashow. Madeira je ostrovem
barevných květin, nekonečné zeleně, krásných žen, úžasných výhledů a mnoha dalších superlativů.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Sobota 14. března 2014 od 20.00 hodin sále MKS v Domažlicích

17. CHODSKÝ BÁL

Účinkují: MUŽSKÝ PĚVĚCKÝ SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV, DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA, CANZONETTA, NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV
K tanci a poslechu hraje Domažličanka. Předprodej vstupenek od 23. 2. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 17. března 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS – PERLY SWINGU 2
Věčný kavalír Ondřej Havelka - režisér, herec, zpěvák a frontman skupiny Melody Makers zazpívá a zahraje písně
populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým, a to
v autentické interpretaci. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Středa 25. března 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA

VYPRODÁNO!!!

Čtvrtek 9. dubna 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Fenomenální zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere představí během vystoupení průřez celou svou tvorbou včetně písní
z aktuálního úspěšného alba Maratonika, přidá staré skladby v novém kabátě, ale i úplné novinky z další připravované desky. Dan Bárta
je jedním z mála mužských jazzových vokalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu a originálním repertoárem. Spolu se sestavou
prvotřídních hudebníků – Filip Jelínek – klávesy, aranžmá, Robert Balzar – kontrabas, basa, Míra Chyška – kytara a Jiří Slavíček – bicí,
předvedou famózní hudební zážitek, který okouzlí i nejnáročnější publikum. Dan Bárta je třináctinásobný držitel Ceny Anděl.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Středa 15. dubna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

KAREL ŠÍP & J. A. NÁHLOVSKÝ – MINIPÁRTY

Zábavná show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty, tentokrát
s jediným hostem: J. A. Náhlovským. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 24. dubna 2015 od 20.00 hodin v sále MKS v Domažlicích
Koncert MONKEY BUSINESS – 15 let tour
Přední česká pop-funky skupina Monkey Business (Roman Holý, Matěj Ruppert, Tonya Graves, Ondřej Brousek,
Pavel Mrázek, Martin Housek a Olda Krejčoves) oslaví své patnácté narozeniny i v Domažlicích, kde za celou
svoji karieru ani jednou nehrála.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
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Nabídka bytových jednotek k prodeji

Město Domažlice nabízí v současné době k prodeji v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice níže uvedené bytové jednotky. Jedná se o prodej tzv. „obálkovou metodou“, termín pro doručení nabídek je stanoven do 2. 3. 2015 do 10.00
hod. Podrobné informace k prodeji jsou zveřejněny na internetových stránkách města v podsekci úřední deska.
- jednotka č. 445/7 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 444, 445 v ulici Hruškově v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, Domažlice, včetně příslušných spoluvlastnických podílů, minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000 Kč,
- jednotka č. 392/10 - byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, Domažlice, ulice Pelnářova, vymezená podle občanského zákoníku, minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč,
- jednotka č. 392/9 - byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, Domažlice, ulice Pelnářova, vymezená podle občanského zákoníku, minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč,
- jednotka č. 392/3 - byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, Domažlice, ulice Pelnářova, vymezená podle občanského zákoníku, minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč,
- jednotka č. 392/2 - byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, Domažlice, ulice Pelnářova, vymezená podle občanského zákoníku, minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč,
- jednotka č. 404/4 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 404, 410, 411 v ulici Masarykova v Domažlicích,
Bezděkovské Předměstí, Domažlice, včetně příslušných spoluvlastnických podílů, minimální kupní cena je stanovena ve výši 530.000 Kč,
- jednotka č. 440/8 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 439, 440, 441 v ulici Dvořákova v Domažlicích,
Bezděkovské Předměstí, Domažlice, včetně příslušných spoluvlastnických podílů, minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000 Kč,
- jednotka č. 394/9 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské
Předměstí, Domažlice, včetně příslušných spoluvlastnických podílů, minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč,
- jednotka č. 394/2 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské
Předměstí, Domažlice, včetně příslušných spoluvlastnických podílů, minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč,
- jednotka č. 392/1 - byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, Domažlice, ulice Pelnářova, vymezená podle občanského zákoníku, minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

Nabídka prodeje nemovitostí v lokalitě nové obytné zóny Na Bábě

Město Domažlice nabízí k prodeji níže uvedené nemovitosti nacházející se v lokalitě nové obytné zóny Na Bábě v Domažlicích. Podrobnější informace k jednotlivým prodejům naleznete na internetových stránkách města v podsekci úřední deska, případně v podsekci pro investory. Uvedené kupní ceny jsou konečné.
- řadový dům č. p. 325 v ul. Višňová, Domažlice, Hořejší Předměstí, resp. pozemek p. č. st. 4482 (druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 325 (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemek
p. č. 2446/45 (druh pozemku: orná půda) včetně jeho příslušenství tvořeného přípojkami inženýrských sítí, za kupní cenu v celkové výši 4.010.740 Kč.
Dále se jedná o byt nacházející se v nově vybudovaném bytovém domě č. p. 310 v ul. U Jezera, Domažlice, Hořejší Předměstí:
- jednotku č. 310/4 zahrnující byt č. 310/4 (jako prostorově oddělenou část bytového domu) o velikosti 4 + kk a o výměře
94,10 m2 nacházející se v 3. nadzemním podlaží bytového domu, jehož součástí je sklep č. 310/4 o výměře 6,87 m2 nacházející se
v 1. nadzemním podlaží bytového domu, spoluvlastnický podíl v rozsahu 10097/61703 na pozemku p. č. st. 4480 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 10097/61703 na pozemku p. č. 2446/24 (zahradě). S vlastnickým právem k jednotce č. 310/4 je spojeno právo
výlučného užívání balkónu přístupného z této jednotky.
Společně s touto jednotkou je nabízen k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 zahrnující
nebytový prostor č. 310/7 - garáž pro tři osobní automobily (jako prostorově oddělenou část bytového domu) o výměře 59,65 m2
nacházející se 1. nadzemním podlaží Bytového domu, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5965/61703 na pozemku p. č. st. 4480
a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5965/61703 na pozemku p. č. 2446/24 (zahradě).
Jednotka č. 310/4 a spoluvlastnický podíl v rozsahu jedné třetiny na Jednotce č. 310/7 jsou nabízeny za kupní cenu v celkové
výši 2.576.483 Kč.
V této lokalitě dále město Domažlice nabízí k prodeji pozemky určené ke stavbě rodinných řadových domů. Prodej je realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o zřízení práva stavby. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude
uzavřena po úhradě zálohy kupní ceny zájemcem – budoucím kupujícím (tzv. „rezervačního poplatku“), která bude splatná do
15 dnů ode dne, kdy bude zájemci doručen výpis z usnesení zastupitelstva města, jímž byl schválen prodej příslušného pozemku
zájemci. Doplatek kupní ceny bude uhrazen zpravidla v termínu do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Právo stavby bude zakládat budoucímu kupujícímu právo vybudovat na předmětném pozemku rodinný řadový dům, bude zřízeno
na dobu určitou. Kupní cena je stanovena v rozmezí od 950 do 1.200 Kč za metr čtvereční výměry pozemku, navýšená o 4.000 Kč
(když tato cena odpovídá ceně projektové dokumentace). Cenu pozemku určuje jeho umístění a typ domu, pro který je pozemek
určen (řadový dům koncový sever, řadový dům koncový jih, řadový dům 7. 2, řadový dům 4.8).
Bližší informace zájemcům poskytne odbor správy majetku MěÚ Domažlice na tel. č. 379 719 174, 379 719 173.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ÚNOR

AKCE PRO VEŘEJNOST:

sobota 7. února – Sportovní odpoledne pro maminky s dětmi - cvičíme pro radost od 15.00 do 17.30 hodin v TJ SOKOL
Domažlice
sobota 14. února – dílna - Batikujeme - batika ubrousku a přineseného trička, výroba zvířátek z papíru, hry od 9.00
do 12.00 hodin v domě dětí

AKCE O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:

pondělí 23. února – dílna – UFO je můj kamarád ve spolupráci
s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích
od 9.00 do 12.00 hodin, zahájení
a ukončení v domě dětí, dílna bude probíhat
v galerii

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
úterý
3. 2. Soutěž v Nj I.– III.
čtvrtek
12. 2. Olympiáda v Čj I. kat.
pátek
13. 2. Olympiáda v Čj II. kat.
úterý
17. 2. Zeměpisná olympiáda A, B, C
úterý
17. 2. Zeměpisná olympiáda D
středa
18. 2. Soutěž v Aj I.– III.
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ:
sólový
pondělí 16. 2.
a komorní zpěv
hra na dechové
nástroje
středa
18. 2.
(dřevěné, žesťové,
zobcové flétny)

DDM
DDM
DDM
GJŠB
GJŠB
DDM

ZUŠ
J. Jindřicha Domažlice
ZUŠ
J. Jindřicha Domažlice

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

Zasklívání u zákazníka včetně dopravy
l
l

Výkup autobaterií a papíru

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
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PŘEDSTAVUJEME:

Bratři sní o kariéře Karla Gotta

Šestnáctiletý Hynek Hradecký z Domažlic a jeho o tři roky mladší bratr Patrik
oplývají pořádným hudebním talentem.
Není proto divu, že již řadu let navštěvují
Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha v Domažlicích, kde učitelé jejich talent
rozvíjí. Jaké mají hoši plány do budoucna
a čemu by se chtěli dál věnovat, prozradil
v rozhovoru pro Domažlický zpravodaj
starší ze sourozenců Hynek Hradecký.
Kdy přesně ses začal věnovat hudbě?
Doma nás k hudbě vedli odmalička.
Mamina mi vyprávěla, že jakmile jsem
dokázal trochu mluvit, už jsem si prozpěvoval. Brácha to měl podobně a rodiče
nás v tom podporovali. V první třídě jsem
začal navštěvovat uměleckou školu. Hrál
jsem nejprve na flétnu, sedm let potom
hraju na klarinet a na klavír a před třemi
lety jsem k tomu přidal ještě dudy. Patrik
hraje pět let na klarinet, dále na kytaru
a teď nově ještě na vozembouch.
Je hra na dudy těžká?
Naučit se hrát na dudy pro mě bylo lehčí, než třeba naučit se hrát na klarinet. Těžké je naučit se pumpovat a zároveň tlačit
měch, ale je to všechno o cviku. Nejprve
jsem měl dudy půjčené z hudební školy
a potom mi pan Janovec z Malonic vyrobil
vlastní. Mám už doma dokonce troje předničky, to je ladění.
Lidé tebe a Patrika mohou vídat na
mnoha folklorních akcích. Kde všude
působíte?

Kromě toho, že chodíme do ZUŠ
Jindřicha Jindřicha, kde zpíváme také
v Chasnické dudácké muzice, působíme ještě v Chodském souboru Mráček
a v Chodském souboru Mrákov a hostujeme v Národopisném souboru Kohoutek
v Chrudimi a já ještě zpívám s dechovou
hudbou Horalka. Zúčastňujeme se také
nejrůznějších pěveckých soutěží, vystupujeme na řadě akcí a lidé si nás také zvou
na soukromé oslavy. Vystupujeme také
na galakoncertech, plesech a folklorních
festivalech.
Zpíváte jen chodské dudácké písně?
Zpíváme je hodně, ale v poslední době
se věnujeme také české popové scéně.
Pod vedením paní učitelky Lídy Nopové
zpíváme hlavně klasiku. Písničky od Karla
Gotta nebo třeba Petra Rezka. S Patrikem
teď zpíváme také duety. Musím přiznat,
že tyhle písničky mě baví o něco víc, než
folklor. Máme s nimi také úspěchy na
soutěžích. Teď se třeba opět chystáme na
republikovou soutěž Melodie do Prahy,
kde jsme se loni umístili. Patrik byl první,
já druhý.
Neuvažoval jsi třeba o studiu na konzervatoři?
Uvažoval a hodně. Paní učitelka a i rodiče mi potom ale poradili, abych si nejprve udělal maturitu a nějaké „normální“
vzdělání. Chodím proto na domažlickou
obchodní akademii. Protože ale sním
o tom, že bych se zpěvem v budoucnu

Hynek (vlevo) a Patrik se zpěvu věnují od okamžiku, kdy dokázali mluvit. Kromě
folkloru zpívají i popové písně.
Foto: Archiv H. a P. Hradečtí

živil, začal jsem v loňském roce studovat
konzervatoř dálkově.
Znamená to tedy, že studuješ dvě střední
školy? Dá se to zvládat?
Ano, zatím to stíhám dobře.
Tvým snem je tedy živit se zpěvem, máš
nějaký vzor?
Mým i Patrikovým vzorem je jednoznačně Karel Gott. Mě by se líbilo zpívat
také v muzikálech. Je ale pravda, že prosadit se není nic snadného. Kdybychom
odešli do Prahy, bylo by to možná o něco
lehčí. Chceme proto navštěvovat nejrůznější konkurzy a doufáme, že se nám to povede. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
hlavně naší paní učitelce sólového zpěvu
Lucii Bínové, která nás tímto směrem
vlastně vede už od šesti let, kdy jsme k ní
na sólový zpěv do hudební školy začali
chodit, a samozřejmě má také podíl na
našich úspěších. A potom také panu učiteli
Vlastimilu Konrádymu, ke kterému oba
chodíme na klarinet, na dudy a také nás
naučil hrát na vozembouch, který k lidové
písničce neodmyslitelně patří.
(bub)
Patrik Hradecký – Nejvíce si považuje 2. místa v celostátní soutěži
lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách z let 2011, 2012 a 2013, 1. místa
v Mezinárodní písňové soutěži B. Martinů a 1. místa v republikové soutěži Porta
melodie.
Další úspěchy: role v muzikálu „Nine“
v Komorním divadle v Plzni, finále JUNIORTALENT Most – čestné uznání za
duet „Prachovské skály“, celostátní soutěž ve zpěvu Karlovarský skřivánek 2014
– 2. místo, Little Star 2014 Litoměřice
2014 - 2. místo, postup do finále v soutěžích Česko zpívá (2013) a Start Rozhlas
(2013) a celá řada dalších.
Hynek Hradecký – Nejvíce si cení
1. místa v soutěži Karlovarský skřivánek, kdy jako první z domažlické
ZUŠ získal tuto cenu již v roce 2009.
Historický úspěch zaznamenal v roce
2012, kdy v pěvecké soutěži základních
uměleckých škol po patnácti letech jako
první z Plzeňského kraje přivezl 1. místo
z celostátní soutěže v Turnově.
Další úspěchy: finále soutěže Czechtalent Zlín, 1. místo v soutěži v sólovém
zpěvu Konzervatoře Plzeň v r. 2008,
1. místo celostátního kola Porta-Melodie 2014, Little Star 2014 Litoměřice
- 2. místo, Krajské kolo ve hře na lidové
nástroje (dudy) Plzeň 2012 - 1. místo
a celá řada dalších.
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ARBORETUM POTŘEBUJE NOVÉ STROMY

Čtyřhektarový park skládající se z arboreta a výukového lesa najdete přímo v Domažlicích, a to u domažlické Obchodní akademie. Před rokem se tento
unikátní prostor znovu otevřel veřejnosti a díky vstřícnému postoji ředitelky VOŠ, OA a SZŠ Domažlice paní Mgr. Věry Prantlové a dobrovolnému zahradníkovi
arboreta Tomáši Radovanu Ridelovi se navíc celý prostor mění v environmentální výukové centrum. Jeho cílem je veřejnosti, studentům i žákům co nejvíc
přiblížit vzájemný vztah mezi člověkem a přírodou.
Začalo to projektem naučné stezky s deseti informačními panely, které návštěvníky parkem provedou. V současné době se také pracuje na projektu pěstebních ploch léčivých rostlin. „V parku vzniká 22 polí a na každém políčku poroste jeden druh léčivé rostliny,“ vysvětluje Ridel s tím, že se počítá také například
s obnovou ovocného sadu a v budoucnu by rád také zajistil finance na stavbu učebny v přírodě.
Právě nedostatek financí na nové stromy, tolik potřebné pro plnohodnotnou obnovu rozmanitosti dřevin v arboretu, se snaží Ridel vyřešit dalším netradičním projektem. Tím je takzvaná adopce stromů či jejich sponzorství. Kdokoliv má zájem, může si po odborné konzultaci zakoupit pro arboretum nejvhodnější
druh dřeviny a následně ji pak společně s pomocí zahradníka
zasadit.
„Tímto způsobem již byl vysazen například dub letní, který
sponzorovala rodina Dolinova při příležitosti narození jejich
syna, dále pak dub červený, který nechal zasadit pan Pščolka,
nebo červenoplodý ořešák královský od spolku Chodsko žije!
Všem nynějším sponzorům touto cestou mnohokrát děkujeme,“ říká Ridel, podle kterého je v rozlehlém parku prostor pro
výsadbu desítek nových dřevin.
Arboretum, které je v majetku Plzeňského kraje, je dle návštěvního řádu otevřeno od pondělí do pátku v době od 8 do 16
hodin. V sezoně tam nechybí lavičky a zkrátka tam nepřijdou
ani houbaři. „K vidění je tady celá řada vzácných stromů, raritou jsou například dva vzrostlé jedlé kaštany, které každoročně
plodí a pro úrodu si sem chodí dokonce kuchař z jedné domažlické restaurace,“ usmívá se Ridel.
Z uvedeného článku vyplývá, že plánovaných aktivit v arboretu je mnoho, jejich cílem je udržet tento významný krajinný prvek v co nejlepším stavu. K tomu
mohou přispět i další zájemci o sponzorství stromů – kontaktní osobou je zahradník p. Ridel - tel.
607 731 346.
(bub)

AKCE (NEJEN) PRO SENIORY
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,

Baldovská 638
11. 02. 14.00 hod. Přednáška – Chodská svatba – PhDr. Lucie Kalousová
12. 02. 14.00 hod. Masopustní veselice – k tanci i poslechu hraje p. Vinš
25. 02. 14.00 hod. Přednáška – Norsko – p. Anna Pittrová
Prokopa Velikého 689
03. 02. 15.00 hod. Mše svatá
Břetislavova 88
26. 02. 14.00 hod. Masopustní veselice – k tanci i poslechu hraje p. Vinš

Městské informační centrum
Domažlice
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
l vývěsková inzerce
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)
nabízí

prodej čistých účtenek za výhodné ceny
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„O NEJVĚTŠÍ ALOBALOVOU KOULI“

S počátkem roku 2015 se opět rozbíhá soutěž ve sběru alobalu „O největší alobalovou kouli“, a to již XXII. ročník.
Alobal je hliník, latinsky Aluminium, chemická značka Al. Je třetím nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Objeven byl tento kov
roku 1825 dánským fyzikem H. Ch. Oerstedem. Hliník se nejčastěji získává z horniny bauxitu, která je těžená povrchově. Hliník se
vyznačuje výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí, malou hmotností, výbornou kujností, tažností a odolností vůči korozi. Pro své
vlastnosti je vyhledáván jako konstrukční a obalový materiál.
Proč sbírat alobal? Získání hliníku zpracováním rudy je energeticky náročný proces. Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje
ropa, která tuto plechovku zaplní do poloviny. Aby mohl vzniknout jeden kilogram hliníku z rudy, je třeba 171 MJ energie. Pro srovnání: spotřeba energie na výrobu PET činí 70 MJ/kg a výroba pozinkovaného plechu si vyžádá 33 MJ/kg. Hliník se na skládce prakticky
nerozkládá. Lze jej velmi dobře recyklovat na rozdíl od obalů z kombinovaných materiálů – např. tetrapak. Ložiska bauxitu se na
území České republiky nevyskytují, veškerá výroba hliníku je kryta dovozem ze zahraničí a využíváním druhotných surovin z tuzemska. Při výrobě hliníku z druhotných surovin se ušetří až 95 % energie, a to se projevuje nejen v ceně výrobků, které si kupujeme, ale
hlavně v menším znečištění životního prostředí. Při výrobě hliníku z bauxitu vzniká totiž nejenom hliník, ale i jedovaté odpady, které
poškozují všechny živé organismy včetně člověka. Proto bychom měli alobal sbírat, a tím alespoň malým dílem přispět ke zlepšení
stavu naší planety. Naplnit tak základní heslo ekologických hnutí: „Mysli globálně, jednej lokálně“.
Zkuste i vy sbírat alobal a budete překvapeni, kolik alobalu jinak skončí v každé domácnosti každoročně v odpadkovém koši. Sbírat
je možno alobal z obalů potravin a jiných výrobků, které doma používáte. Odevzdaný alobal musí být čistý (bez zbytků másla, sýra,
tuků,..) a bez nalepených papírů, jinak sběratel může být ze soutěže vyloučen. A jak poznáte, že se jedná opravdu o alobal a ne o folii
s hliníkových povrchem?
Každý hliníkový obal je označen číslem 41 v trojúhelníku, popřípadě ještě nápisem ALU. V případě pochybností použijeme magnet,
hliník na rozdíl od železa či jiných kovů není magnetem přitahován. Z alobalu vám půjde udělat kulička, která bude držet tvar a nerozbalí se třeba jako obal od kávy, instantní polévky či tyčinek.
Účastníci soutěže budou rozděleni do kategorií - jednotlivci,
sourozenci, rodiny a kategorie - kolektivy. Uzávěrka soutěže se
Zápis se bude konat v pondělí 2. března v budově Sluníčka (býpředpokládá začátkem května 2015, bližší podmínky pro ukončení soutěže budou včas zveřejněny před jejím koncem. Všichni valé jesle), Michlova 565, Domažlice od 8 do 16 hodin. Přijímány
jsou děti zpravidla do věku tří let, ani zdravotní postižení nevylusběratelé již tradičně obdrží diplom a nejlepší hodnotné ceny.
Veškeré dotazy k podmínkám a průběhu této soutěže směřujte čující dítě z kolektivu není překážkou. Náhradní termín zápisu je
v pondělí 9. března od 8 do 16 hodin. Případné dotazy na telefonu
na pana Petra Sladkého, pracoviště U Nemocnice 579, Domažli379 722 590 nebo 727 862 686.
(bub)
ce, tel. 379 719 267, mail petr.sladky@mesto-domazlice.cz.
Přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se podaří překonat
výsledky z rekordního XXI.ročníku, který byl co do množství
nejúspěšnější, kdy bylo nashromážděno 1338,14 kg alobalu.
MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí

Zápis do Sluníčka - bývalých jeslí

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 zahradníka nebo zahradního pomocníka

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
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Domažlice
na Regintouru
V polovině ledna se na brněnském výstavišti konal další
ročník veletrhu cestovního ruchu
Regiontour. Naše město se na něm
prezentovalo v rámci expozice Plzeňského kraje. Vedle sebe u pěti
pultů nabízely možnosti v oblasti
pobytových aktivit v našem regionu obce seskupené ve Svazku
obcí Domažlicko. Na pultu města
Domažlic byly k dispozici prospekty představující naše město,
blízké okolí - Chodsko, Český les
s Čerchovem.
Novinkou byly turisty tolik
žádané kapení kalendáříky s fotografiemi krojovaného páru,
domažlického náměstí a týnského
zámku. Podtisk kalendária na druhé straně odkazuje na všeobecně
přijímaný neformální symbol
našeho kraje - Kurzovu věž na
Čerchově. Kalendáříky jsou
zdarma k dispozici v Městském
informačním centru.
Premiéru měl též prospekt
s mapou představující vyhlídková
místa (nízké rozhledny např. nad
Chrastavicemi,
Tlumačovem,
Díly, Kvíčovicemi atd.).
V expozici se uskutečnila i řada
pracovních schůzek s reprezentanty cykloturistických organizací, nakladatelů v tomto oboru
atd. Z významných hostů lze
jmenovat například ministryni pro
místní rozvoj Karlu Šlechtovou, či
novou ředitelku centrály cestovního ruchu Czech Tourism Moniku
Palatkovou.
(red)
Pozvánka na Třešničkový ples
V sobotu 7. února 2015
se v MKS v Domažlicích koná

tradiční XXIV. Třešničkový ples
Hraje taneční orchestr Vega,
tombola, předtančení,
dámská volenka
Vstup 100,– Kč,
předplatné na tel.: 379 722 721
Zveme zájemce dobré zábavy
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VÝPRODEJ SKLADOVÝCH LEŽÁKŮ
Střešní tašky, okapy, šindele, plastové fasádní
lamely,… vše za sníženou cenu.
Platí do vyprodání zásob.
Seznam na stránkách www.ans-strecha.cz

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 suchou cestou 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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