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VELKÉ STAVBY VE MĚSTĚ

Uzavírky u kruhové křižovatky

Akce Čistá Berounka je náročná nejen
z technického pohledu, ale i v oblasti dopravy ve městě. Nejsložitější část, rekonstrukce u kruhové křižovatky (u Golema),
se přiblížila.

podle uvedeného schématu. Z kruhové
křižovatky se ale nikdo nedostane ke
světelné křižovatce u Hanova parku (jen
obráceně osobní auta ano), proto bude
kyvadlově zajištěn průjezd kasárnami. Od
7. do 22. 4. bude otevřen vjezd do ulice
E. Krásnohorské a změní se směr jízdy
z poloviny uzavřené ulice podél nemocnice – a to tak, že z kruhové křižovatky
bude možné vyjíždět. Od Hanova parku
se na „kruháč“ řidiči naopak nedostanou, pojedou přes kasárenskou spojku,
která nebude kyvadlově řízená, průjezdná bude jednosměrně „shora“ dolů.

Brzy bude ve městě nový most

„Nejnáročnější část z hlediska zajištění
provozu je úsek mezi kruhovou křižovatkou a ulicí U Nemocnice,“ říká starosta
města M. Mach a dodává, že si toho
všichni byli od počátku vědomi a hledali
takové řešení, které bude v rámci možností
co nejméně a po co možná nejkratší dobu
komplikovat dopravu.
V praxi to pro řidiče znamená, že
od 1.–6. 4. bude uzavřen jeden pruh od
staré nemocnice (viz obrázek) a vjezd
do ul. E. Krásnohorské. Jezdit se bude

Práce na odstranění starého a výstavbě
nového mostu v ulici Npor. O. Bartoška
jsou plánovány od 7. dubna. Přesný termín
závisí na zprovoznění ulice E. Krásnohorské, kde probíhá výstavba nové kanalizace a kompletní zaasfaltování povrchu.
„Před rozebráním mostu bude zřízena
provizorní lávka pro pěší,“ říká starosta
Miroslav Mach a pokračuje, „zároveň
se naplno rozeběhnou práce na rozšíření
koryta Zubřiny od tohoto mostu k restauraci U Kocoura. Stávající profil umožňuje
převést maximálně dvouletou vodu, po rekonstrukci až dvacetiletou. To se může někomu zdát málo, ale již prováděná opatření
na zelenovských rybnících, v Havlovicích,
připravované úpravy u Jezera i ve Vlčím
hrdle by měla zajistit zadržení většího
množství vody, aby se do města dostala
právě maximálně dvacetiletá voda.“ Protipovodňové práce by měly být v celém
uvedeném rozsahu hotovy do pěti let.
(pokračování na str. 13)

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 18. 4. 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. 4. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Asi nikoho z nás nenechalo lhostejným nedávné ničivé zemětřesení
v Japonsku. Dobrou příležitostí jak
postiženou zemi podpořit je akce, která
se chystá 6. dubna na domažlickém náměstí. Na podiu před radnicí se od 14.00
hod. do 16.00 hod. uskuteční koncert
pěveckých sborů základních škol Msgre
B. Staška, Komenského 17 a ZUŠ. Žáci
vystoupí, aby pomohli finančně dětem
postiženým tragédií. Budou zpívat
a hrát za dobrovolný příspěvek, který
bude odeslán na konto humanitární
organizace ADRA. Pokud si nechcete
nechat ujít vystoupení a ještě svým
příspěvkem podpořit dobrou věc, nezapomeňte přijít.
Mgr. Karel Štípek, místostarosta města

Schválený rozpočet

Zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný rozpočet na letošní rok. Příjmy a výdaje
činí 727 milionů korun, z toho je určeno na
investice 534 milionů korun. Do budoucna
je tedy zachován trend rostoucích investic
v našem městě.
(toš)

Práce na Babyloně

Po městě se roznesla zpráva, že odbahnění babylonského koupaliště se
zastavilo kvůli nedostatku financí. Na to
nám starosta Miroslav Mach řekl: „Důvodem je zaplnění prostoru pro vytěžené
bahno, protože projekt počítal s 41 tisíci
m3 a ve skutečnosti je v rybníku 50 tisíc
m3 nánosů. V této věci probíhají jednání
(pozn. red. v době těsně před uzávěrkou
byly práce zahájeny nanovo). Ale i tak se
práce na stavbě nezastavily, dělníci provádějí úpravu hráze a výpustních objektů.“
Co se finančních prostředků týká, poskytovatel dotace Fond životního prostředí
zatím peníze neuvolnil a práce probíhají
na náklady dodavatele stavby. „Fondu ŽP
se nelíbí ekonomické aktivity na koupališti (vybírání vstupného, občerstvení), proto
stále probíhají jednání,“ uzavírá starosta
města.
(toš)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 5. schůzi
dne 15. 2. 2011:
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
s Diecézní charitou Plzeň, sady 5. května 8, 301 00 Plzeň, na výpůjčku nemovitosti - ubytovny č.p. 177 na stavební
parcele č. st. 1636, v ulici Kozinova
v Domažlicích - Hořejší Předměstí
- souhlasila s bezúplatným užíváním
zahrady Chodského hradu za účelem
konání oslav 1. máje dne 1. 5. 2011 od
9.00 do 13.00 hod. KSČM Domažlice za
podmínky zabezpečení úklidu a uvedení
zahrady do původního stavu
- souhlasila s podnájmem stavby rybníka
Jezero nacházející se na pozemkové parcele č. 2503/4 v k.ú. Domažlice Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., se
sídlem v Domažlicích, Tyršova 611 Českému rybářskému svazu, MO Domažlice, na dobu 2 let za podmínky možnosti
ukončení smlouvy v případě stavebních
prací na předmětu podnájmu
- schválila pokácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města pozemkové
parcele č. 4781/17, 132/4, 4781/13, k.ú.
Domažlice z důvodu zajištění stavby
„Rekonstrukce silnice III/1903 – ulice
Havlíčkova“ 3 ks lípa srdčitá – obvod
kmene ve výšce 130 cm je 210 cm, 2 ks
stromů olše – obvod kmene ve výšce
130 cm – od 160 cm až 250 cm, 1 ks
vrba – obvod kmene ve výšce 130 cm
je 160 cm, 6 ks jasan – obvod kmene
ve výšce 130 cm je 110 cm, 2 ks javor

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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– obvod kmene ve výšce 130 cm–150 cm
až 240 cm z důvodu rekonstrukce silnice III/1903 po dokončení rekonstrukce
kanalizačních a vodovodních řadů akce
Čistá Berounka
vzala na vědomí informaci Správy sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.
o pořádání kulturních a propagačních
akcí v objektu zimního stadionu v Domažlicích v době od 1. 5. do 17. 7. 2011
schválila kalkulaci příspěvku obcí na
úhradu neinvestičních nákladů za žáky
navštěvující školy zřizované městem
Domažlice na rok 2011
schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí
spol. s r. o. finanční plán společnosti
na rok 2011 a schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa
nemovitostí spol. s r. o. investiční plán
společnosti na rok 2011
vyhlásila v souladu s obecně závaznou
vyhláškou města Domažlice č. 3/2001
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 8/2002, č. 4/2003,
č. 2/2004, č. 4/2007 a č. 1/2008 výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
města Domažlice v roce 2011
rozšířila činnost komise pro regeneraci
MPR o činnost komise státní památkové
péče

Rada města na své 6. schůzi
dne 1. 3. 2011:
- souhlasila s odstraněním poškozené borovice a stříbrného smrku za domem č.p.
203, Palackého ul., Domažlice
- uložila DTS Domažlice, p. o. provedení revize stromového porostu na pozemkových parcelách č. 234/1, 708/2,
708/10 v katastrálním území Havlovice
u Domažlic (po pravé straně při silnici
II/193 na konci obce Havlovice směrem
na Babylon)
- souhlasila s odstraněním poškozené
borovice za domem č. p. 522 v Mánesově ul., Domažlice z bezpečnostních
důvodů
- souhlasila s odstraněním vzrostlého
cypřiše před okny domu č.p. 530, v ul.
Mánesově, Domažlice a uložila DTS
Domažlice, p. o. provést náhradní výsadbu
- uložila DTS Domažlice, p.o. provést
bezpečnostně zdravotní probírku stromů na pozemcích města, pozemkových
parcelách č. 2578 a 5141/27, obě k.ú.
Domažlice (při silnici II/193 na konci
Domažlic směrem na Havlovice naproti
čerpací stanici Benzina)
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- souhlasila s odstraněním 1 kusu stříbrného smrku v Kunešově ulici před
domem č.p. 499 v Domažlicích
- vzala na vědomí dopis od zástupců
domu č.p. 210, 211 a 212, Palackého
ulice, Domažlice
- schválila nenavyšování roční výše nájemného za rok 2010 o inflační nárůst
u těch nájemních smluv, u nichž by
inflační nárůst nájemného činil 10,– Kč
a méně; toto opatření se vztahuje pouze
pro výpočet nájemného na rok 2011
- souhlasila s bezúplatným užíváním
zahrady Chodského hradu za účelem
konání Domažlických slavností rodiny
dne 14. 5. 2011 od 13:00 do 18:00 hod.
Občanským sdružením Nové obzory
- RMC Kráčmerka, 17. listopadu 249,
Domažlice za podmínky zabezpečení
úklidu a uvedení zahrady do původního
stavu
- vzala na vědomí výsledky monitoringu
podzemních vod na bývalé skládce TKO
Havlovice za rok 2010
- souhlasila s povolením výjimky z místní
úpravy – ze zákazu vjezdu nákladních
vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje mez 3,5 t
a) na silnici II. tř. č. 193, v úseku od km
staničení cca 89,948 (křižovatka silnice
I. tř. č. 22 – ul. Komenského a Poděbradova a silnice II. tř. č. 193 - ul. Prokopa
Velikého ve městě Domažlice) do km
staničení cca 87,300 (úroveň objektu
vodojemu) z důvodu nutnosti dopravní
obsluhy dvou objektů vodojemů
b) na silnici II. tř. č. 193, v úseku od km
staničení cca 87,300 (úroveň objektu
vodojemu) do km staničení cca 86,250
(hranice správního obvodu MěÚ Domažlice a MěÚ Horšovský Týn), z důvodu
nutnosti dopravní obsluhy objektu vodojemu – u Třebnic.
Vlastníkem je právnická osoba Chodské
vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem
Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78
Domažlice, s platností výjimky od
1. 4. 2011 do 31. 3. 2012
- uložila DTS Domažlice, p.o. umístit na místní komunikaci - chodníku
umístěného na pozemkových parcelách
č. 4814/45 a 5152/1, obě k.ú. Domažlice
4 ks betonových květináčů dle předloženého návrhu, a to po vydání příslušného
rozhodnutí silničně správního úřadu
o povolení umístění pevné překážky
- schválila maximální výši měsíčního nájemného u základní kvality bytu ve výši
64,65 Kč/m2 a u snížené kvality bytu ve
výši 40,42 Kč/m2
(pokračování na str. 3)
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(dokončení ze str. 2)
- schválila finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2011 dle
předloženého návrhu ve variantě 1, tj.
19 397 954,– Kč
- schválila poskytnutí peněžitých darů ve
výši 29.000,– Kč na akci „Nejúspěšnější
sportovec roku 2010“ takto: jednotlivci
mládež 500,– Kč (4x), jednotlivci dospělí 1000,– Kč (2x), kolektivy mládež
3000,– Kč (4x), zvláštní cena za snahu 3000,– Kč (1x), kolektivy dospělí
5000,– Kč (2x)
- schválila pokácení stromů na pozemkové parcele č. 5545/1 k.ú. Domažlice
z důvodu zajištění stavby „Čistá Berounka - etapa II - část D - Domažlice“
takto: pozemková parcela č. 5545/1 k.ú.
Domažlice - 1 ks lípa - obvod kmene
152 cm a 1 ks javor - obvod kmene
135 cm
Rada města na své 7. schůzi
dne 8. 3. 2011:
- souhlasila s konáním WRV farmářských
trhů ve dnech 28. 5., 25. 6., 23. 7., 27.
8., 24. 9., 22. 10. a 26. 11. 2011 v době
od 8.00 do 13.00 hod. na náměstí Míru
v Domažlicích
- souhlasila s uzavírkou a zvláštním
užívání místní komunikace horní části
náměstí Míru v úseku od křižovatky
náměstí Míru a ul. Kostelní a Branská
(čp. 56) k čp. 61 náměstí Míru, v sobotu
- v době od 7.00 do 14.00 hod. ve dnech
28. 5., 25. 6., 23. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10.
a 26. 11. 2011 za účelem konání WRV
farmářských trhů pro sdružení WRV
envi o.s., Karla Čapka 174, Horšovský
Týn
- souhlasila s odstraněním náletových
dřevin Domažlickými městskými lesy,
spol. s.r.o., na pozemcích p.č. 3072/6,
3072/8, 3062/1 a 3070 vše v k.ú. Domažlice, lokalita Vavřinec
- schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova
ČSOB) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Stavění májky“ v so-
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botu 30. 4. 2011 od 15.00 hodin do 20.00
hodin, s výjimkou vozidel účinkujících,
pořadatelů, prodejců občerstvení, města
Domažlice a MKS Domažlice
souhlasila s odstraněním 1 kusu borovice u domu čp. 553 ve Švabinského
ul. v Domažlicích nacházející se na
pozemkové parcele č. 2311/41 v k. ú.
Domažlice
souhlasila s pokácením douglasky
nacházející se ve svahu na pozemkové
parcele č. 293/1 v k.ú. Domažlice pod
garážemi před vchodem domu čp. 171
v Kozinově ul. v Domažlicích z bezpečnostních důvodů
souhlasila s pokácením borovice nacházející se na pozemkové parcele č. 4781/
3 v k.ú. Domažlice před domem čp. 33
v Žižkově ul. v Domažlicích na náklady
žadatele
souhlasila s pokácením hlohu nacházejícího se na pozemkové parcele č. 4827/
4 v k.ú. Domažlice z bezpečnostních
důvodů (v parku u muzea Jindřicha
Jindřicha)
schválila smlouvu č. 1/2011 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje na podporu výstavby nebo rozšiřování metropolitních sítí mezi městem
Domažlice a Plzeňským krajem

Zastupitelstvo města na svém
4. zasedání dne 23. 2. 2011:
- vzalo na vědomí žádost nájemců bytového domu č. p. 393 v ul. Pelnářova
v Domažlicích ze dne 15. 10. 2010, doplněnou dne 6. 12. 2010
- vzalo na vědomí žádost nájemců bytového domu č. p. 394 v ul. Pelnářova
v Domažlicích ze dne 11. 1. 2011
- schválilo převedení částky ve výši 4 mil.
Kč z Fondu rozvoje bydlení na běžný
účet města
- vydalo obecně závaznou vyhlášku města
Domažlice č. 1/2011, jíž se mění příloha
obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze
provozovat výherní hrací přístroje.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky Sčítání lidu,
domů a bytů.
Městský úřad Domažlice oznamuje občanům, že zabezpečí pro možnost vyplnění
a odeslání sčítacích formulářů elektronickou cestou bezplatný přístup k veřejnému internetovému připojení v příspěvkové organizaci města Domažlice Knihovně B. Němcové.
Bezplatný přístup k internetovému připojení pro potřeby Sčítání lidu, domů a bytů
bude zpřístupněn ve dnech 26. 3.–14. 4. 2011, a to:
Po
09,0–12,00
13,00–18,00
Út
10,00–15,00
St
09,00–12,00
13,00–18,00
Čt
13,00–16,30
Pá
09,00–12,00
13,00–16,30
So
10,00–14,00
Ne
10,00–14,00
Provozní doba Knihovny B. Němcové byla pouze pro tyto účely rozšířena. Využijte
poprvé možnosti vyplnit sčítací formuláře elektroniky. Veškeré informace se dozvíte
rovněž na stránkách města Domažlice (www.mesto-domazlice.cz).
MěÚ
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Prodej ryb

Domažlické městské lesy připravily na
blížící se velikonoční svátky prodej ryb.
Koupit si je můžete na náměstí před radnicí ve středu 20. dubna od 10 do 15 hodin
a v rybárně v Hanovo parku 22. dubna od
10–16 hodin. Kromě toho začíná pravidelný páteční prodej ryb v rybárně v Hanovo
parku od 12 do 16 hodin.
(dml)

Placení místního poplatku
za komunální odpad

Upozorňujeme všechny občany města
Domažlice - poplatníky místního poplatku
za komunální odpad, že v měsíci březnu byla
zahájena distribuce poštovních poukázek
k úhradě místního poplatku za komunální
odpad na rok 2011. Poplatek je splatný do
30. 4. 2011.
Bližší informace lze získat v obecně závazné vyhlášce č. 6/2010, v platném znění,
kterou lze nalézt na internetových stránkách
města Domažlice v sekci samospráva- vyhlášky a nařízení.
Úhradu poplatku lze provést přímo na
pokladnách (radnice, nám Míru 1, nebo
U Nemocnice 579) nebo bezhotovostním
převodem na účet města.

Finanční odbor MěÚ Domažlice

Turistická rozhledna
Kurzova věž na Čerchově
je z důvodů oprav
od dubna do června 2011

uzavřena
Klub českých turistů – odbor Domažlice
informace: e-mail: matejka@gymdom.cz

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

Laboratoř CHVaK
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

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

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

OBSAZENÍ
PROSTOR MKS

1. 4. Klubová scéna – PAUL BATTO JR. DUO,
2. 4. Pyžamový bál, 4. 4. Divadlo v rámci předplatného – Agnes Belladone, 8. 4. DDM – Rubikon,
9. 4. Křest CD kapely Loutky, 11. 4. Pohádka pro
MŠ a ZŠ, 13. 4. Prodej – drogerie, 18. 4. Prodej,
19. 4. Členská schůze Svazu tělesně postižených,
19. 4. Koncert v rámci předplatného – Kateřina
Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj,
20. 4. Zasedání zastupitelstva města, 21.
4. Prodej, 21. 4. Zábavný pořad Václav Vydra +
Pavel Kožíšek, 23. 4. Klubová scéna – Hlasoplet,
29. 4. Taneční akademie.
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l Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 550 000 Kč,
tel. 722 070 577
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l Prodám stavební parcely v této
lokalitě. Cena 500–600,– Kč/m2.
Tel: 725 814 292. Ne RK!
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ
( 607 731 346
l ROZŘEŽU A ROZSEKÁM DŘÍVÍ
na topení. Za 1 hod práce 150,– Kč.
TEL: 606 484 622
l MOBILNÍ PEDIKÚRA.
Tel. 720 627 382
l Prodám byt 2+1 na Kozinově poli.
Cena dohodou. Tel: 602 464 514
l Prodám závodní tretry zn. Botas,
vel. 39/6. Tel. 732 962 877

Kam v dubnu za sportem

Kopaná - muži
2. 4. Domažlice A – Motorlet Praha 16.30
divize
3. 4. Domažlice B - Blovice 16.30
1. A třída
16. 4. Domažlice A – Bohemians 1905 B
17.00 divize
17. 4. Domažlice B – Zbiroh 17.00
1. A třída
Košíková - muži
19. 4. Domažlice – Teplice 18.00 2. liga
Košíková – U18 - liga
2. 4. Domažlice – BK Kladno
3. 4. Domažlice - Sokol Žižkov

Prodej volných bytových jednotek ve vlastnictví města

Město Domažlice nabízí k prodeji níže uvedené bytové jednotky (včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy a pozemku). Jedná se o tzv. „volné“ bytové jednotky, tedy jednotky, které nejsou obsazeny nájemníky. Konkrétní podmínky prodeje včetně návrhů kupních smluv jsou uvedeny na internetových stránkách města www.domazlice.info
v podsekci Úřední deska - Prodeje a pronájmy. V každém jednotlivém případě je stanovena minimální kupní cena, termín pro
doručení nabídek je stanoven do 29. 4. 2011 do 10.00 hod. V rámci tohoto prodeje je městem umožněno uzavření zástavní
smlouvy na předmětné nemovitosti z důvodu získání úvěru na jejich koupi. Nabídka musí obsahovat způsob úhrady kupní ceny
(možnosti jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy).
V současné době město nabízí k prodeji tyto bytové jednotky:
Bytovou jednotku č. 448/4 v budově č. p. 448 v Doubově ul., včetně spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce
č. 448/7 – garáži v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se ve 2. podlaží domu o velikosti 2+1, podlahová plocha
bytu činí 56,6 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 575.143,– Kč.
Bytovou jednotku č. 439/8 v budově č. p. 439, 440 a 441 v Dvořákově ul., v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí,
nacházející se ve 3. podlaží domu o velikosti 1+1, podlahová plocha bytu činí 38,6 m2, minimální kupní cena je stanovena
ve výši 350.000,– Kč.
Bytovou jednotku č. 404/3 v budově č. p. 404, 410 a 411 v Masarykově ul. v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se v 2. podlaží domu o velikosti 2+1, podlahová plocha bytu činí 73,43 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
480.000,– Kč.
Bytovou jednotku č. 410/4 v budově č. p. 404, 410 a 411 v Masarykově ul. v Domažlicích, nacházející se v 2. podlaží
domu o velikosti 2+1, podlahová plocha bytu činí 74,23 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 480.000,– Kč.
Bytovou jednotku č. 444/3 v budově č. p. 444 a 445 v Hruškově ul. v Domažlicích, nacházející se v 1. podlaží domu
o velikosti 2+1, podlahová plocha bytu činí 57,6 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 640 000,– Kč.
Prohlídka nemovitostí je možná po předchozí domluvě s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., tel. č. 379 722 757.
Bližší informace na odboru správy majetku MěÚ, tel. č. 379 719 157 nebo 379 719 174.
OSM MěÚ.
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 18. 4. 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.

Akce v ZUŠ

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:
Wolfgang Mader Obrázky, miniatury 2

Přesně po dvou letech se do knihovny
vrací se svými miniaturami Wolfgang
Mader. I tentokrát si budou moci zájemci prohlédnout a po skončení výstavy
i koupit drobné obrázky krajinek inspirovaných českou krajinou, jeho dlouholetým pobytem v USA či Německem,
kde v současné době ve Waldmünchenu
žije. Bez zajímavosti není ani to, že
jméno Wolfganga Madera mohou znát
čtenáři Domažlického deníku jako jeho
občasného dopisovatele a komentátora
současného dění. Domažlická knihovna
a Wolfgang Mader srdečně zvou na další
z pravidelných výstav. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. dubna do 30.
dubna 2011 a přístupná bude v provozní
době knihovny.

Městské centrum služeb,

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

19. 4. 2011 11.00 hod
zdobení a prodej kraslic paní Bočanová
PŘEDNÁŠKA
6. 4. 2011 14.30 hod
Cestování Jan Novák
20. 4. 2011 14.00 hod
dietní systém Hana Hrušková

Prokopa Velikého 689, Domažlice
PŘEDNÁŠKA
27. 4. 2011 14.00 hod
masáže paní Palkovičová

Břetislavova 84, Domažlice
5. 4. 2011 14.00 hod
zdobení perníčků ing. Heřmanová
PŘEDNÁŠKA
21. 4. 2011 14.00 hod
bezpečnost seniorů Policie ČR
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Přednášky: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. – Spor o lumírovce

10. 4. v 15.00 v Klenčí pod Čerchovem v sále hotelu U Nádraží se koná již
tradiční Festiválek dětských folklorních
souborů. 20. 4. dopoledne v sále ZUŠ
v Klenčí připravili žáci hudebního a výtvarného oboru velikonoční koncert pro
předškoláky „Zpívající vajíčko“. V sále
ZUŠ Domažlice se uskuteční pravidelný interní koncert. 29. 4. v MKS
Taneční akademie v 9.00 a v 11.00 pro
ZŠ, v 15.30 a v 17.30 pro veřejnost. Výsledky soutěží ve hře na kytaru:1. místa
s postupem do krajského kola získali
A. Blahník, M. Veber, R. Strenková.
1. místo s postupem do kraje v houslové
hře: L. Tichý, A. Dadová, v koncertantní
hře M. Kupilíková a T. Šustrová.
Z krajské soutěže v klavírní hře si
přivezli ocenění: Jan Dufek 2. místo (tř.
uč. Jiřina Eretová), Kristýna Císlerová
3. místo, Martin Herzer Čestné uznání
(tř. uč. Alena Svobodová), Dana Hálková Čestné uznání (tř. uč. Martina Morysková).
(je)
Baldovská 638, Domažlice

v

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 12. dubna 2011 školení

Začínáme s internetem

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA - KLENOTNICE
ZDRAVÍ
POTŘEBUJETE VYŘEŠIT
ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY?
NABÍZÍM TRADIČNÍ ČÍNSKOU
MEDICÍNU VČETNĚ VYŠETŘENÍ
A BYLINNÝCH PRODUKTŮ.
VYŠETŘENÍ PROVÁDÍM
BEZPLATNĚ!

Tel. 608 509 060
Spálená 150, Domažlice

Májovci, lumírovci, ruchovci…vzpomínáte na svá školní léta? Na hodiny a učitele literatury? Na maturitní otázky, kde toto téma nemohlo chybět? Tak právě na tyto vzpomínky a polozasunuté v paměti
znalosti naváže profesor Viktor Viktora svou přednáškou. A o jaký že spor se to bude jednat? Časopis
Lumír vycházel od roku 1873, v letech 1877–1898 byl jeho majitelem a redaktorem J. V. Sládek. A právě za jeho vedení se Lumír dostal do literárních, ale i politických polemik. Ta polemika literární vlastně
začala odpovědí Josefa Václava Sládka Elišce Krásnohorské na její stať uveřejněnou v Časopise Českého
muzea „Obraz novějšího básnictví českého“. V ní se objevuje kritika moderních básníků, kteří se vzdalují
starší české poezii – a kritika Jaroslava Vrchlického, který se prý vyhýbá tématům domácím. Josef Václav Sládek jej brání – a spor je na světě. Vedle již vzpomínaných jmen zazní i další – Julis Zeyer, Rudolf
Pokorný a chystaný souboj mezi ním a J. V. Sládkem, Ferdinand Schulz… A jak to vlastně všechno bylo,
jak se např. lumírovci dívají na literaturu.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně
zvou na první akci tohoto druhu ve čtvrtek 28. dubna 2011 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

Ladislav Lešický - Král čtenářů domažlické knihovny

Třetího března se uskutečnilo v domažlické knihovně vyhlášení historicky prvního
Krále čtenářů Městské knihovny Boženy Němcové.
Toto ocenění získal PhDr. Ladislav Lešický, čtenář, který si v oddělení pro dospělé
čtenáře půjčil v roce 2010 nejvíce knih. Pomocným kritériem bylo využívání dalších služeb ostatních oddělení a účast na dalších aktivitách pořádaných knihovnou. Jméno Ladislava Lešického znají čtenáři i návštěvníci knihovny z jeho výstav fotografií, které pravidelně ve vestibulu knihovny již několik let pořádá. Vedle Krále čtenářů získala ocenění,
poukázku na nákup knih a knížky Nakladatelství Českého lesa i nejlepší čtenářka oddělení pro děti Monika Končelová, a čtenář, který si z čítárny vypůjčil nejvíce novin a časopisů – Antonín Kobes. Návrh na udělování tohoto ocenění vzešel v rámci Března – měsíce
čtenářů z celostátní profesní organizace Svazu
knihovníků a informačních pracovníků, sponzorsky byl na celostátní
a krajské úrovni zaštítěn
firmou Skanska a na
úrovni Domažlic se na
akci podílely a zaštítily
ji vedle knihovny i město Domažlice, Nakladatelství Českého lesa
a Domažlický deník.
Malé slavnosti se zúčastnil a ocenění předával místostarosta města Král čtenářů PhDr. L. Lešický (vpravo) s místostarostou
Foto MěKBN
Ing. Vítězslav Brody. ing. Vítězslavem Brodym.
Mimo to Králi čítárny
předal upomínkové předměty a knihy redaktor Domažlického deníku Josef Babor.
Ladislav Lešický se spolu s domažlickým králem vlastně stal i králem Plzeňského
kraje, protože se v krajském kole umístil na 1. místě. Poukázky na nákup knih věnované
firmou Skanska na knihy z knihkupectví Kanzelsberger mu předala zástupkyně regionálního výboru SKIP.Plzeň.
Na neformální besedě, která následovala po slavnosti, pak přítomní redaktoři regionálního tisku oceněné i místostarostu vyzpovídali. A o čem? Samozřejmě, že o knihách.

23. dubna připomínáme Světový den knihy a autorských práv!

UNESCO již v 16. ročníku vyhlašuje 23. duben jako Světový den knihy a autorských
práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního
vlastnictví autorů.
Domažlická knihovna se rozhodla nabídnout v týdnu před 23. dubnem návštěvníkům
výstavu faksimile Kodexu vyšehradského. Tato věrná kopie vzácné středověké památky
(originál uložen v Národní knihovně) byla do fondu knihovny pořízena v osmdesátých
letech a je zpřístupňována pouze při významných příležitostech.
Vyšehradský kodex bude spolu s doprovodným materiálem, který návštěvníkům vzácný
tisk přiblíží, vystaven v čítárně knihovny v její provozní době.
Mgr. Hana Mlnáříková
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v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ
FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm
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 20% DPH!

Tradiční Chodský bál zahájil starosta města ing. Miroslav Mach.

1.–3.
Pátek–neděle
začátky v 17.00
v neděli i ve 14.00

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

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

Středa–čtvrtek

Vrcholem večera - po řadě vystoupení - byl dudácký rej.

Foto 2x S. Antoš

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

RANGO

r Vstupné 65,– Kč 107 min.

VARIETÉ

r Vstupné 80,– Kč 116 min.
Americké drama s titulky

8.–10.
Pátek–neděle

127 HODIN

m Vstupné 60,– Kč 93 min.

Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají. „Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde žízeň a prach jsou tvé družky
věčné…“ Chór hrajících a zpívajících mexických sov vás uvede do světa, kde vás přejde sranda, ale přesto se budete bez
ustání smát příběhu o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal.
The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka tohoto místa, bojuje, aby
udržela chátrající divadlo při životě, čelí všem druhům finančních i uměleckých výzev. Vypadá to, že díky tomu, jak členy
herecké společnosti rozptylují jejich osobní problémy a díky hrozbě v podobě nabídky bohatého obchodníka, který chce
koupit od Tess tohle místo, se dobré časy z klubu nadobro vytratily. Hrají: Cher, Christina Aguilera.
Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu. Ralston (James Franco) přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou
přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že má potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z 20 metrů hluboké propasti a zraněný ušel
více než 10 kilometrů než konečně našel záchranu. Jen díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti.

Kino Čakan pro nejmenší

10.
začátek ve 14.00
13.–14.
Středa–čtvrtek

KAMARÁDI Z TELEVIZE IV

Pásmo večerníčků.

Americké drama s titulky

Co všechno byste obětovali pro sen? Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž
život je, podobně jako život všech v této profesi, plně pohlcen tancem. Žije s matkou Ericou, bývalou balerínou (Barbara
Hershey), která své profesní ambice nikdy zcela nenaplnila podle svých představ a tak teď alespoň nadšeně podporuje
kariéru své dcery.

r Vstupné 35,– Kč 66 min.

ČERNÁ LABUŤ
l Vstupné 60,– Kč 108 min.
Americká komedie s titulky

15.–17.
Pátek–neděle

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

17.

Kino Čakan pro děti v českém znění

Neděle
začátek ve 14.00

m Vstupné 60,– Kč 107 min.

MEGAMYSL

r Vstupné 60,– Kč 96 min.
Americké drama s titulky

20.
Středa

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

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění

Americký muzikál s titulky
6.–7.

Neděle

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

duben 2011

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

v

SPRÁVCI OSUDU
m Vstupné 60,– Kč 106 min.
Americký akční film s titulky

21.
Čtvrtek
22.–23.
Pátek–sobota
začátky v 17.00

SVĚTOVÁ INVAZE
m Vstupné 80,– Kč 112 min.

Z deníku opičáka Maka, Velryba Decimálka, Kosí bratři, O hajném Robátkovi, Jája a Pája.

K vysněné práci dostala dvě noční můry. Zaměstnání televizní produkční je ideální pro workoholiky, kterým to stejně
rychle mluví jako myslí a kteří nemají problém zařídit na počkání nemožné. Tedy i pro Becky, která má zachránit
vadnoucí ranní televizní show jménem Rozbřesk, jejíž podíly na koláčích sledovanosti jsou tenké jako papír.
Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech. Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu stal padouch.
Studio DreamWorks Animation to naposledy zkusilo se Shrekem a skončilo to hned čtyřmi díly a jednou z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Po zelené teď na DreamWorks semaforu naskočila modrá, jinak barva kůže nového gaunera, Megamysla,
který si má získat srdce diváků, vlastní zlé povaze navzdory.

Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky. Nadějného politika Davida Norrise (Matt Damon) potkáváme v den, který
mu může změnit život. Kandidát do amerického Senátu se už za chvíli dozví výsledky voleb. První prognózy nejsou moc
příznivé, a tak si odejde na pánské záchody pilovat „řeč poraženého finalisty“. Na místě, kde by ženu čekal málokdo,
narazí na krásnou Elise (Emily Blunt), dívku, s níž ho potká příslovečná láska na první pohled.
Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě - Buenos Aires, Soul, Francie, Německo, Čína.
Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými
silami. Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší města, tak se Los Angeles stane poslední
výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal.

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění

GNOMEO A JULIE

Veliký příběh na malém měřítku. Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává
nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr.

r Vstupné 75,– Kč 84 min.

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění

24.
Neděle
začátek v 17.00
27.–28.
Středa–čtvrtek
začátky v 17.00
a 19.30

GULLIVEROVY CESTY

Obrovské dobrodružství v malém světě. V moderním, rodinném a komediálním pojetí klasické pohádky Jonathana
Swifta hraje Jack Black (Škola ro(c)ku, King Kong) Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí poštu v redakci
newyorských novin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů.

Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha

Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje i doba, ve které se odehrávají. Jde o polovinu 20. století, dobu vlastně
nedávno minulou, která má ještě řadu pamětníků, ale zároveň již svůj sentiment a nostalgii. Společný je pohádkám
i filmový motiv, protože všechny se svým způsobem vztahují k filmu. Od loutkového filmového týdeníku (Jak na Šumavě
obři vyhynuli), přes staré filmové archivy a do nich trikově vloženou loutkou, hrající mezí živými lidmi (O kloboučku
s pérkem sojčím), až po loutkové citace ze slavných filmů (Rozum a Štěstí).

r Vstupné 65,– Kč 84 min.

FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
r Vstupné 60,– Kč 88 min.
Francouzská komedie s titulky

29.–30.
Pátek–sobota

PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA
m Vstupné 75,– Kč 103 min.

Rok 1977, městečko Sainte-Gudule na severu Francie. Suzanne Pujole je spořádaná hospodyňka a oddaná manželka
továrníka Roberta Pujola, který svůj podnik na výrobu deštníků řídí železnou rukou. Zdá se být stejně nepřístupný
a despotický jak ke svým dělníkům, tak k dětem a ženě. Po stávce a sesazení manžela se Suzanne nečekaně ocitá ve
vedení továrny a k všeobecnému překvapení se ukazuje jako žena činu a zdravého rozumu.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC KVĚTEN 2011: Odcházení, Králova řeč, Dilema, Obřad, Máma mezi Marťany,
Autopohádky.
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sobota 23. dubna 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

Koncert mužského vokálního kvintetu HLASOPLET
JEDNÍM TAHEM
pátek 1. dubna 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

PAUL BATTO Jr. DUO (Slovinsko/CZ)

Obsazení: Paul Batto Jr. – kytara, foukací harmonika, zpěv, Ondřej Kříž – piano, klávesy
Současný zpívaný repertoár Paula Batto sestává z jazzových a bluesových standardů (Frank Sinatra, Tony Bennett, Duke Ellington,
George Gershwin atd.). Je to většinou swing ve středním tempu, vedle toho též balady a bluesové písničky. Pro vokální projev i kytarovou hru Paula Batto je typické svérázné pojetí, jeho koncerty jsou vždy velkým zážitkem.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

Mužský vokální kvintet Hlasoplet uvádí pořad Jední tahem, který je scénickým ztvárněním jejich
stejnojmenného debutového akapelového alba. Jako předkapela vystoupí autorská dvojice Dubnička-Lahoda, která diváky na hodinový, čistě vokální program, vtipně a kultivovaně naladí.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky
Pátek 29. dubna 2011 od 9.00 a 11.00 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro žáky ZŠ
Pátek 29. dubna 2011 od 15.30 a 17.30 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro veřejnost
MKS Domažlice a ZUŠ Domažlice

TANEČNÍ AKADEMIE Venduly Brettschneiderové

pondělí 4. dubna 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Neděle 17. dubna 2011
Neděle 1. května 2011

Divadelní představení v rámci předplatného
AGENTURA SOPHIA ART

Loutkové divadlo při MKS Domažlice KAŠPÁREK

Jean-Paul Alegre AGNES BELLADONE
Hrají: Nina Divíšková, Kateřina Macháčková, Adéla Kubačáková, Jan Kačer / Ivan Vyskočil,
Karel Soukup, Martin Kubačák. Režie: Jan Kačer.
Slavná herečka na vrcholu sil, obdivovaná přáteli, zneužívaná obchodníky s uměním a novináři, odkrývá tajemství
svého umění. Vidí svět divadla jako koridu, jako strhující boj o život a krásu. „Magický kruh“ – dvě těla. Býk a člověk.
Mezi těly by nepropadl plátek růže. Okamžik absolutního vytržení, úžasné radosti a bolesti zároveň. Boj. A my všichni
jsme s nimi. Nejlepší francouzská hra roku. Hra duchaplného humoru, napětí, skvělých rolí a překvapivého vrcholu.
Divadlo plné života, život jako oslnivé divadlo.
sobota 9. dubna 2011 od 20.30 hodin ve velkém sále MKS

Křest CD kapely LOUTKY

Hosté: kapely JAKOBIČ a STICX
Po necelých dvou letech, co kapela Loutky pokřtila svým vystoupením první pódium, spatří světlo světa i jejich debutové CD. Nejen
novou, ale i propracovanější starší tvorbu na tomto albu Loutky pokřtí v Městském kulturním středisku v Domažlicích. Krom Loutek se
návštěvníci mohou těšit i na dvě další kapely, a to Jakobič a Sticx. Každý host si z koncertu odnese zmiňované CD zdarma.
neděle 10. dubna 2011 od 18.00 hodin na schodech radnice před obřadní síní
HUDBA NA RADNICI

Vokální skupina SINGTET pod vedením Slávka Vrby
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
pondělí 11. dubna 2011 od 8.30 a od 10.00 hodin ve velkém sále MKS
2 divadelní představení pro žáky ZŠ a děti z MŠ
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY
výpravná činoherní pohádka s písničkami

úterý 19. dubna 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
III. Abonentní koncert

KATEŘINA ENGLICHOVÁ & VILÉM VEVERKA

Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj
Kateřinu Englichovou, v současnosti jistě nejlepší českou harfenistku, můžeme směle zařadit k předním evropským interpretům
naší doby. Po studiu na Curtisově institutu ve Filadelfii a vítězství v řadě mezinárodních soutěží (USA, Itálie) se Kateřina Englichová
soustředila výhradně na dráhu sólové hráčky. Jako sólistka účinkovala na prestižních festivalech po celém světě (např. Izrael,
Japonsko, Francie aj.). Kateřina Englichová je zároveň vyhledávanou komorní partnerkou, spolupracovala s Mstislavem Rostropovičem, Michaelem Koflerem, Gerardem Caussé, Ivanem Ženatým a Vilémem Veverkou. V její rozsáhlé diskografii je již více než 30
CD – nahrává pro společnosti Harmonia Mundi France, Supraphon, New World Records USA, Koch-Int., Exton Japan.
Přední český hobojista, Vilém Veverka, je v mnoha ohledech nejvýraznější osobností světové špičky ve svém oboru. Na svém
kontu má každoročně desítky sólových vystoupení s prestižními českými i zahraničními orchestry. V roce 2003 triumfoval na
jedné z nejprestižnějších mezinárodních hobojových soutěží pořádaných Sony Music Foundation v Tokiu. Imponuje i záběrem
svého vzdělání od konzervatoře a AMU v Praze přes Hochschule „Hanns Eisler“ v Berlíně až po prestižní Karajanovu orchestrální
akademii při Berlínské filharmonii, kde spolupracoval s dirigenty světových jmen. Okouzluje bravurní technikou, fenomenálním
přednesem a zápalem nejen pro soudobou hudbu.

– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 4. 2011

VŽDY VÍTĚZÍ

Začátek představení vždy od 14 a od 16 hodin, MKS I. patro. Vstupenky jen v předprodeji v informačním centru. Vstupné 25,– Kč.

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

čtvrtek 5. května 2011 na domažlickém náměstí
Město Domažlice a MKS Domažlice

OSLAVY OSVOBOZENÍ
PIETNÍ AKTY
čtvrtek 5. května 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále
Koncert mimo předplatné

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Dirigent: Tomáš Brauner. Sólisté: Gabriela Kopperová – soprán, Jakub Sedláček – housle, Chiaki Yamazaki - housle.
sobota 7. května 2011

TURNAJ PARTNERSKÝCH MĚST V KOPANÉ
Fotbalový turnaj za účasti mužstev z Ludres, Furthu i. Wald a Domažlic se koná na městském stadionu Střelnice.
pátek 20. května 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále
Divadelní představení mimo předplatné

Jevan Brandon Thomas CHARLEYOVA TETA

Účinkuje: Ochotnický spolek při SDH Černíkov „Černoch“
Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
úterý 24. května 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále
IV. abonentní koncert

ORBIS TRIO
Petra Vilánková – housle, Petr Malíšek – violoncello, Stanislav Gallin – klavír.
pondělí 30. května 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále
Divadelní představení v rámci předplatného
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Ota Jirák SMÍM PROSIT?

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

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc DUBEN
Pátek 1. dubna – Zájezd pro čtvrté třídy ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni na představení Standa a dům hrůzy.
Pátek 8. dubna – okresní kolo RUBIKON ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Domažlicích
od 10 hodin v MKS.
13., 15., 18. a 20. dubna - interaktivní projekt pro žáky třetích tříd ZŠ BAREVNÉ VELIKONOCE od 10 hodin
v domě dětí.
Čtvrtek 14. dubna – Jarní dílna pro školní družinu ZŠ Komenského 17 ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů
v Domažlicích od 13.30 hodin v galerii.
Sobota 16. dubna – Velikonoční dílna pro děti od 9 do 12 hodin v domě dětí.
Úterý 19. dubna – Zájezd pro první třídy ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni na představení Hrnečku vař!
Čtvrtek 21. dubna – Tvořivé Velikonoce pro děti od 9 do 14 hodin v domě dětí.
26. a 27. dubna – výukový program pro čtvrté třídy ZŠ Chodsko a tradice na obrazech Jaroslava Špillara ve spolupráci s Galerií bratří
Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii.
Čtvrtek 28. dubna – Pekelná pohádka divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v kině Čakan.
Prohlédněte si naše nové webové stránky www.ddmdomazlice.cz

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
úterý

5. 4.

Biologická olympiáda C

v GJŠB

středa

6. 4.

Matematická olympiáda Z 6–8

v GJŠB

čtvrtek

7. 4.

SOČ – generálním partnerem SOČ je Česká spořitelna a. s.

v GJŠB

úterý

12. 4.

Biologická olympiáda D

v GJŠB

Zahrádkáři zvou
Členská schůze Základní organizace Českého
svazu zahrádkářů v Domažlicích se koná 11.
dubna od 18 hodin. Součástí setkání je přednáška
ing. Josefa Hinterholzingera.
(ZO ČZS)

Velikonoce u evangelíkù
Ve sborovém domě ve Fügnerově ulici se konají následující bohoslužby a společná
setkání: Na Zelený čtvrtek od 18 hodin čtení pašijového příběhu, na Velký pátek od 18
hodin bohoslužba, na Bílou sobotu od 15 hodin sborové odpoledne (turnaj ve stolním
tenise, oheň) a o Velikonoční neděli od 9 hodin bohoslužba.
(pg)

17. dubna
9–17 hodin

PRODEJNÍ DEN

se slevou
přikrývky
polštáře

peří, vlna, syntetika

STRÁŽ u Domažlic
tel.: 379 768 318
malé občerstvení – srdečně vás zveme!
wwwwww.schupo-straz.eu
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Turistické akce v DUBNU
Neděle 3. 4.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 11.48 hod do Janovic. Trasa: Janovice, Klenová,
Týnec, Loreta, Klatovy (14 km). Vede A. Léblová.
Sobota 9. 4.
Odemykání České studánky (19. ročník).
Letos jako součást turistické akce EURORANDO
2011 – voda ze střechy Evropy. Odjezd ze zastávky ČD do České Kubice v 8.32 hod. Trasa: Česká
Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká studánka. Od 10.30 hod slavnostní odemykání. Vystoupí mužský pěvecký soubor Haltravan z Klenčí
pod Čerchovem. Pro účastníky jsou pamětní listy,
odznaky akce a suvenýry. V průběhu slavnosti
bude odebrána voda z České studánky a spolu
se vzorky vod ze 160 významných českých toků
zaslána do španělské Alhambry. Po skončení
akce návrat do Chodova. V kulturním domě oběd
a společné posezení. Odjezd do Domažlic vlakem
v 16.19 hod. Vede P. Matějka. Akce se koná s finanční podporou města Domažlice.
Sobota 16. 4.
Turistický pochod Lenochod. Start od
gymnázia v Pivovarské ulici od 7.30 do 9 hod.
Startovné pro děti 10,– Kč, pro dospělé 15,– Kč.
Trasa 10 km: Domažlice, Havlovice, Zelenov,
Vavřinec, Domažlice.
Trasa 15 km: Domažlice, Havlovice, Babylon,
Zelenov, Vavřinec, Domažlice. V cíli diplom a občerstvení. Pořádají studenti Gymnázia J. Š. Baara
Domažlice.
Neděle 17. 4.
Vycházka k pramenům Radbuzy. Odjezd
ze zastávky ČD Domažlice v 7.54 hod do Nového
Kramolína. Dále pěšky na Valtířov, Skláře, Vranov,
Herštejnské chalupy, prameny Radbuzy, Závist,
Bedřichov, Rybník (18 km). Zde bude zajištěn
oběd. Zpět autobusem ve 14.45 hod. Příjezd do
Domažlic v 16.33 hod. Vede K. Bílek.
Sobota 23. 4.
Jarní setkání turistů Plzeňského kraje
ve Kdyni. Odjezd z nádraží ČD v 7.48 hod do
Kdyně. Vede P. Matějka.
Sobota 30. 4.
Večerní vycházka s překvapením. Sraz
v 18 hod u Golema. (8 km). Vede K. Bílek.
Připravujeme
Neděle 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi (33.
ročník). Start od ZŠ Msgre B. Staška od
13.30 do 14.30 hod. Trasa: Domažlice,
Svatá Anna, pod vrchol Vavřince, vodárna
pod Vavřincem (4 km). Po trase zastávky
s plněním sportovních disciplín. V cíli
diplom a možnost opékání donesených
uzenin. Na organizaci se podílí Dům dětí
a mládeže DOMINO a Junák Domažlice.
Akce se koná s finanční podporou města
Domažlice.
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INFORMACE PRO OBČANY

Blíží se jaro a s ním i jarní úklid. Dovolte nám, abychom vám připomněli, kam
s odpadem v Domažlicích.
Zákon o odpadech charakterizuje původce odpadu - původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na
něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se
stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží
na místě k tomu určeném-obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. Město
Domažlice má vydanou platnou obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
Město Domažlice umožňuje občanům využívat: Sběrný dvůr DTS – v areálu DTS
Domažlice, p. o. Chrastavická ul. 170. V tomto sběrném dvoře mohou fyzické osoby,
právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání odevzdávat využitelný
tříděný, objemný, biologický, stavební odpad bez nebezpečných vlastností, směsný
zbytkový odpad a elektroodpad bez nebezpečných vlastností (pouze od fyzických
osob). Fyzické osoby trvale bydlící v Domažlicích a Havlovicích odevzdávají v tomto
dvoře výše uvedený odpad zdarma. Tento sběrný dvůr má otevírací dobu takto: po-so
od 9.00 do 17.00 hod.
Občané Domažlic mohou dále užívat nádob na tříděný odpad, které jsou umístěny
po městě. Tyto nádoby nejsou určeny pro původce odpadů (tj. právnické osoby, při
jejichž činnosti vznikají odpady, a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž
podnikatelské činnosti vznikají odpady).
Dalším místem je sběrný dvůr AVE sběrné suroviny, a. s., – dvůr v areálu společnosti bývalých Západočeských surovin, a. s., v Chrastavické ulici. V tomto dvoře
mohou fyzické osoby, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání
odevzdávat využitelný tříděný a nebezpečný odpad. (chladničky, monitory, televize,
drobné elektrozařízení, zbytky barev, léčiv, pneumatiky apod.) Nebezpečný odpad
a elektroodpad je pro fyzické osoby trvale bydlící v Domažlicích nebo v Havlovicích
zdarma. Dále v tomto sběrném dvoře vykupují kovošrot, barevné kovy a autobaterie.
V případě, že do tohoto dvora přiveze občan jakoukoliv ostatní druhotnou surovinu
řídí se pracovník provozovny podle platného ceníku pro výkupny v regionu Plzeň.
Vlivem poklesu prodejních cen došlo v krátkém období ke snížení výkupních cen.
Tento sběrný dvůr má otevírací dobu takto: po–pá 8.00 – 16.00 hod. so 9.00 do 12.00
hod. V obou sběrných dvorech je třeba se řídit platnými provozními řády a ceníky.
Jednotlivé komodity musí občan do sběrných dvorů vozit již vytříděné dle zákona
o odpadech.
Město Domažlice se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost
zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo
MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu: jedna nádoba E-BOX je umístěna od 14. 7. 2008 v budově Městského
úřadu na náměstí Míru čp. 1 v 1. patře. Druhá nádoba E-BOX bude umístěna od září
2008 v budově Městského úřadu, odloučené pracoviště U Nemocnice 579 ve vstupní
hale. Ve spolupráci se společností EKOLAMP s. r. o. je rovněž umístěna malá sběrná
nádoba v budově Městského úřadu na náměstí Míru čp. 1 v 1. patře, kam mohou občané odevzdávat
vysloužilé zářivky,
kompaktní
úsporné žárovky,
lineární trubicové
zářivky do 40 cm
či světelné zdroje
s LED diodami.
Bližší informace
lze získat na odbor
správy
majetku
MěÚ nebo na
odboru ŽP MěÚ
Domažlice.

POŘÍDÍTE U SUKA

OSM MěÚ
Domažlice

v
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Čistá Berounka pokračuje

NOVÌ OTEVØENO

PODLAHY MIROSLAV HALAMA

Kromě výstavby nového mostu a dopravních omezení u Golema (píšeme o nich na
jiném místě) pokračuje stavební ruch ve městě i jinde. Například se to týká Havlíčkovy
a Břetislavovy ulice. Zde aktuální situaci popisuje starosta M. Mach následovně: „Potřebujeme zajistit výjezd hasičů při rekonstrukci Břetislavovy ulice, která bude včetně chodníků nově vydlážděna. Kromě toho jednáme s krajem, aby bylo možné provést celkovou
obnovu povrchu v Havlíčkově ulici. Toto se nám zatím daří. Je zpracovaná projektová
dokumentace a předaná do stavebního řízení. Zároveň by měla být postavena dlouhodobě odkládaná opěrná zeď mezi potokem a komunikací v Havlíčkově ulici. Toto zajistí
rozšíření koryta a ochrání vozovku.“ Zatím vše nasvědčuje tomu, že akce bude hotová
do Chodských slavností, pokud ne, bude rozdělena do dvou etap. Podle harmonogramu
nejkomplikovanější práce v Havlíčkově ulici (velký průměr odlehčovací stoky, apod.)
budou hotovy do konce května.
Ke stavebnímu ruchu starosta poznamenává: „Samozřejmě slyšíme připomínky, že
město je přes zimu rozkopané. Měli jsme dvě možnosti: zakázat práce přes zimu a riskovat kumulaci stavebních akcí po celém městě najednou, anebo pokračovat s tím, že
povrchy vozovek budou dokončeny na jaře. Stane se tak v dubnu.“
Největší investiční akce v dějinách města má i dopady na některé vzrostlé stromy.
K tomu starosta poznamenává: „Mrzí nás, že je nutné při rekonstrukci a výstavbě kanalizace kácet stromy, ale musí to být. Na některých místech byly v minulosti po pokládce
kanalizace vysázeny stromy, které svými kořeny potrubí narušují. Největší zásah byl
v ulicích Kozinova, Havlíčkova a v kasárnách. Za pokácené stromy bude vysázena nová
zeleň. Alej v Kozinově ulici chceme pro její špatný stav obnovit kompletně. Při této příležitosti vyzýváme občany, aby přišli se svými náměty na výsadbu stromů.“
S. Antoš

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

MSGRE B. STAŠKA 62, DOMAŽLICE

( 606 905 296
PÉČE O STROMY
(arboristika)

stromolezectví
řez stromů
rizikové kácení
výškové práce
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Zdeněk Blažek
Michlova 594
Domažlice
mob.: 603 450 275
fax: 379 778 561
blazek84@seznam.cz

ČERVENÝ KŘÍŽ
informuje občany

Naši spoluobčané Michaela Gazdíková
a Luděk Šindelář vyhráli v jedné soutěži
na sv. Valentýna „svatbu roku“. Jejich
svatba se uskutečnila 13. března letošního
roku v plzeňském hotelu Angelo. Mezi prvními gratulanty byli i členové pionýrské
skupiny Čtyřlístek Domažlice, jíž je novomanželka Míša Šindelářová členkou. (p)
!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

PEDIKURA - NEHTOVÁ MODELÁŽ
mokrou technikou, odstranění kuřích ok a zarostlých
nehtů, masáž, peeling, parafínové zábaly, lakování

Od 1. dubna je změna v zavedené provozní době ošacovacího
střediska Českého červeného kříže v Domažlicích. Otevřeno
bude pouze ve středu od 9 do 13 hodin.
Mimo otevírací dobu pracovníky ČČK najdete v 1. patře
sportovní haly TJ Jiskry Domažlice.
(ččk)

Kostelní 103 Domažlice
(20 m od věže, směr k autobus. nádraží)

M. Olejníková, tel.: 607 929 774

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ
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Rohova 124, Domažlice

Rada Plzeňského kraje v polovině března uskutečnila výjezdní zasedání u nás. Její členové netradičně zasedli k pravidelné schůzi na domažlické radnici.
Foto S. Antoš

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

Počátkem roku 1945 už bylo nezpochybnitelné, že zánik Hitlerovy tisícileté
říše a konec války jsou na dosah. V té
době byly v nacistických koncentrácích
a pracovních táborech statisíce zubožených vězňů. Tyto lidi nesměly, podle
představ nacistů, osvobozující armády
najít živé. Říšský vůdce SS a velitel
zbraní SS Heinrich Himmler proto vydal
rozkaz k likvidaci vězňů i staveb. Podle
dokumentů o zločinech SS z poválečných
soudů s nacistickými válečnými zločinci si
Himmler představoval, že tábory i s vězni
budou rozstříleny dělostřeleckou palbou,
zničeny náletem nebo že alespoň vězni
budou otráveni plynem, Všechny tři varianty měly ovšem jednu nevýhodu: mohly
ohrozit i okolní civilní obyvatelstvo. Proto
přišly na řadu transporty (vlakové) a pochody (pěší) smrti. Desetitisíce vězňů
byly v tehdejších dubnových mrazech, bez
jídla, oblečeni jen v hadrech a často bosí,
namačkány do železničních vagónů, nebo
vyhnány na silnice a polní cesty. Měli zemřít hladem, zimou, vyčerpáním, byli bez
milosti stříleni a ubíjeni.
Dokumentace transportů a pochodů
smrti je nelehká. Autentický písemný
materiál v podstatě neexistuje. Jediným
podrobněji zpracovaným pramenem jsou
údaje, které shromáždila Ústřední pátrací
kancelář (Central Tracing Bureau) při
mezinárodní organizaci UNRA. Její pátrací skupiny vycházely z dochovaných
písemných materiálů jednotlivých koncentračních táborů, ze svědectví zachráněných
vězňů a očitých svědků, ze železničních
záznamů o průjezdech vlaků, z policejních hlášení a podobně, v případě Čech
a Moravy i z hlášení jednotlivých četnických stanic a po osvobození z dotazníků,
zaslaných k pochodům smrti ministerstvem ochrany práce a sociální péče všem
místním velitelstvím SNB. Stanovit přesné
trasy je především u pochodů smrti téměř
nemožné (u transportů šlo jejich trasu
zhruba stanovit podle železniční dokumentace). Stejně tak uváděné počty vězňů
jsou jen přibližné. Jisté je jen tolik, že obětí
transportů a pochodů byly desetitisíce. Výpovědi přeživších se dost liší, často lidé ze
stejného pochodu uvádějí jiná čísla i jiná
místa. Shodují se jen v jednom. V líčení
nepředstavitelného utrpení, kterým museli
projít.
Při pokusu sepsat transporty a pochody smrti, které projížděly a procházely
Domažlicemi a okolím, jsem narážela na
všechny uvedené problémy. Vodítkem
se mi posléze stala dokumentární kniha

Ireny Malé a Ludmily Kubátové Pochody
smrti, vydaná NPL 1965, jediné souhrnné
dílo, které kdy tuto problematiku na území
Čech a Moravy mapovalo. Její údaje jsem
pak upřesňovala a rozšiřovala podle místních pramenů, jako jsou vzpomínky vězňů
z pochodů, vzpomínky svědků, zlomkovité
zprávy v místních kronikách, archiv domažlické okresní organizace SPB (po válce
Svazu osvobozených politických vězňů),
domažlická matrika, evidence správy hřbitova a další. S určitostí lze přijmout většinu uvedených dat, ke kterým transporty
či pochody Domažlicemi a okolím prošly
či projely. Ke všem ostatním údajům
musíme bez výjimky přidat slůvka asi či
snad. Ale ani počty transportů a pochodů
neodpovídají patrně přesně skutečnosti. Je
pravděpodobné, že některé vlaky projely
Domažlicemi, aniž byly zaregistrovány,
některé menší pochody pak procházely
okolím města často v noci, do města
samotného ale nevstoupily, a tím unikly
pozornosti.

Transporty smrti
(přehled vlakových transportů)
Situaci s průjezdem transportů komplikovala skutečnost, že koncem dubna
už američtí letci, kteří bránili přesunům
německé vojenské techniky, vyřadili
mnohá nádraží z provozu. Některé vlaky
proto jako bludní Holanďané projížděly
sem a tam, až skončily někde v tehdy
německém příhraničí, kde vězně, kteří přežili, vyhnaly stráže SS z vagónů na pěší,
likvidační pochody. Nacisté totiž dobře
věděli, že zatímco obyvatelé Protektorátu
se obvykle snaží vězňům všemožně pomáhat, nacistickou válečnou propagandou
zastrašené a otupělé německé obyvatelstvo zůstane ve většině případů k utrpení
vězňů lhostejné, v horším případě je bude
dokonce schvalovat, neboť ten „ksindl“,
jak říkali, se musí zlikvidovat. (Například
v Nýřanech uprchlo při náletu hloubkařů
asi 100 vězňů z vlaku smrti, místní Němci
je však pochytali a přivedli zpět.) Dobří
lidé se samozřejmě našli i tady, k soucitu
vybízeli především faráři z farních obcí,
kteří na mnoha místech pomoc vězňům na
svých farách také poskytovali.
Už 19. února 1945 projel Domažlicemi
transport Židovek, patrně z Osvětimi. Cílová stanice Mauthausen. Podle svědectví
železničářů ze Staňkova, kde vlak asi dvě
hodiny stál, šlo o jediný transport, který
tudy projížděl, kde se stráže chovaly lidsky. Vězenkyním prý pomáhal zejména
jeden důstojník SS z Rakouska.
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16. dubna 1945 projel domažlickým
nádražím směrem od Staňkova transport
vězňů z Buchenwaldu. Vlak byl veden jako
pracovní. Ve 46 krytých i otevřených vagónech, tažených vpředu dvěma stroji, byli
Češi, Rusové, Poláci, Francouzi, Holanďané, Dánové a několik Američanů, v každém vagónu 60 až 80 i více vězňů, celkem
bylo ve vlaku asi 4000 osob. Tento transport dále projel Klenčím, po nějakém čase
se vrátil a zůstal v Klenčí přes noc a větší
část příštího dne. Klenečtí občané se k němu seběhli s potravinami, esesáčtí dozorci
je ale odehnali. Klenečtí proto přesvědčili
tamního správce pily a majitele sodovkárny, Němce, aby šel s velitelem transportu
vyjednávat. Nakonec se podařilo k předání
potravin získat souhlas. A v Klenčí se prý
vařilo a peklo. Esesáci si ale - co bylo lepšího - nechali pro sebe, polévky, mléko,
kaše a všechno tekuté slili vše dohromady
do velkých necek, odkud pak si vězni směli nabírat, vesměs do malých plechovek od
jakýchsi konzerv. V archivu domažlického
SPB (Svaz protifašistických bojovníků) se
dochoval drobný lísteček, originál, psaný
francouzsky, s poděkováním klenečským
občanům za statečnou pomoc a s údajem,
že jde o transport z Buchenwaldu. Podle
paní Jiřiny Paroubkové z Domažlic byl
v tomto transportu i její strýc, přednosta
domažlického nádraží Emil Růžek, který
byl v Buchenwaldu vězněn. Vlak prý
v Domažlicích nějakou dobu stál a panu
Růžkovi se na okamžik podařilo vidět se
s manželkou. Domažličané se k vlaku seběhli s potravinami, dekami a oděvy, které
se také podařilo předat.
V noci ze 17. na 18. dubna přijel na
domažlické nádraží druhý transport vězňů
z Buchenwaldu, rovněž označený jako pracovní, opět s vězni mnoha národností. Oba
transporty projely Domažlicemi směrem
na Českou Kubici, odtud se vrátily, odjely
na Nýrsko, opět se vrátily a směřovaly na
Holýšov.
16. dubna odpoledne přijel další transport. Měl 40 vagónů, krytých i nekrytých,
v každém bylo 80 až 100 vězňů, většinou
Rusů, Poláků a také Čechů. I tento transport odjel z Domažlic na Českou Kubici,
odtud zpět do Domažlic, a pak na Kdyni,
Janovice a Nýrsko. Podle některých železničářů se tento transport v našich končinách pohyboval asi 14 dní, mnoho vězňů
prý při tom zemřelo. Vlak v Domažlicích
stál, přiblížit se k němu ale bylo nemožné,
protože kolem vagónů procházeli dozorci
se zbraněmi a klacky a bránili v přístupu
k vlaku i železničářům.
17. dubna projel domažlickým nádražím
směrem na Klatovy nákladní vlak, asi 50
vozů s vězni. Z vlaku se prý stále ozývalo
pokračování na str. 15

Domažlický zpravodaj - str. 15
pokračování ze str. 14
bědování a střelba. O tomto transportu
podalo svědectví několik svědků, mimo
jiné vlakvedoucí Karel Rádl, který vlak
převzal ve Kdyni a jel s ním až do Železné
Rudy. Ze strašlivých zážitků z této cesty se
nervově zhroutil.
24. dubna dorazil do Domažlic transport
smrti s vězeňkyněmi koncentračního tábora Freiberg a s muži z Flossenbürgu. Vlak,
podle jedné přeživší vězenkyně, odjel 14.
dubna z Freibergu a pokračoval na Most,
Žatec, Chomutov, Mladotice, Horní Břízu,
Domažlice, Nýrsko, Klatovy, Luby a dále
do Mauthausenu. Ve vlaku bylo asi 2000
vězňů – muži, ženy, děti, vesměs Židé,
české, slovenské, maďarské, holandské
a německé národnosti. Na tento vlak čekali na nádraží Domažličané, kteří o něm
dostali zprávu od železničářů s tím, že je
v něm i jeden občan Domažlic, s potravinami. Stráže SS předávání potravin bránily,
lidem se ale přece jen podařilo alespoň část
jídla do vagónů naházet při odjezdu vlaku.
25. dubna 1945 přijel na nádraží vlak
z Osvětimi. Jel po trase Gross Rosen,
Buchenwald, Freiberg (všechno místa
dalších koncentráků), dále Most, Horní
Bříza, Nýřany, Stod, Domažlice, Nýrsko,
Klatovy, Horažďovice, Č. Budějovice.
Cílovou stanicí byl Mauthausen. Vlak měl
54 většinou krytých železničních vagónů,
v každém vagónu bylo asi 50 mužů. Celkem transport čítal kolem 2 700 vězňů
různých národností, mezi nimi převažovali
Poláci, pak Rusové, Italové a menší počet
Čechů. Někde u Blížejova uprchlo z jednoho vagónu asi 15 vězňů tak, že vytrhali
prkna z podlahy vagónu. Dozorci SS v Domažlicích, kde vlak zastavil, útěk zjistili.
Zbytek vězňů z tohoto vagonu nahnali do
jedné poloviny vozu, nechali je po jednom
přebíhat na druhou stranu a při tom je mlátili karabáči a poleny, která sebrali z brusného dříví, uskladněného na nádraží. Podle
toho, co 11. května 1945 vypověděli svědci
Josef Beroušek a Václav Císler, zaměstnanci domažlického nádraží, byl ve voze
takový nářek a křik, že drážní zaměstnanci
v hrůze od vlaku prchli. V posledních vagonech vlaku viděli hromady nahých mrtvol ubitých a zemřelých vězňů, z vagónů
na kolejiště prosakovala krev. Vlak odjel
z Domažlic na Janovice. Byl to patrně poslední transport, který Domažlicemi projel.
V dalších dnech už byl průjezd nádražím,
poté, co je 26. dubna bombardovali američtí hloubkaři, nemožný.
Někdy koncem dubna měl našimi končinami projíždět vlak s asi 1000 vězni z koncentračních táborů Dachau a Flossenbürg.
Vlak mířil do Mathausenu. Údajně projel
i Domažlicemi. Tento vlak zmizel a nedo-
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chovaly se o něm žádné zprávy. Ještě na
počátku sedmdesátých let minulého století po něm na trase Brod nad lesy (Furth)
– Domažlice – Klatovy bezvýsledně pátrala mezinárodní komise pro šetření nacistických válečných zločinů, složená z Holanďanů, Francouzů a Poláků. Komise měla
seznamy vězňů, kteří ve vlaku měli být,
žádného z nich se však nikdy nepodařilo
najít. Členové komise se vyptávali všude
po stanované trase, tedy i v Domažlicích,
především dosud žijících zaměstnanců
železnice z roku 1945, ale marně.

Pochody smrti
(přehled pěších pochodů)
Zde platí vše, co bylo řečeno o transportech. Určování dat a tras je ovšem ještě daleko složitější, protože se téměř bez výjimky opírá pouze o svědectví zachráněných
vězňů a pamětníků. Proto uvádím přesná
data pouze tam, kde jsou prokázána více
svědectvími. Všechny uvedené pochody
procházely našimi končinami od poloviny
dubna prakticky až do příchodu Američanů 5. května. Místní velitel SNB ve svém
hlášení z 10. 5. 1946 pro šetření o pochodech smrti píše: „V době asi od poloviny
dubna do osvobození zdejšího kraje oddíly
americké armády 5. května 1945 prošel,
resp. projel městem Domažlice větší počet transportů civilních osob i vojenských
zajatců… Právě ale k tomuto značnému
počtu transportů … a transporty procházely většinou v noci, nebylo lze získati přesnějších zpráv o všech transportech.“
24. dubna prožily Domažlice jeden
z nejhrůznějších válečných zážitků. Do
města dorazil pochod smrti židovských
žen, který vyšel z Osvětimi. Hlášení domažlické stanice SNB k pochodům smrti
ze dne 10. 5. 1946 uvádí: „Z původního
počtu – asi 2000 žen a dívek – tohoto transportu přišlo do Domažlic již jen asi 300.“
Ostatní, podle výpovědí zachráněných,
byly cestou buď postříleny a ubity nebo
zemřely vyčerpáním či umrzly. (Kdyňský
občan Jaroslav Turek ve své výpovědi
popisuje, jak nastoupil do pochodu smrti
mužů, který vyšel z Lipska. Spolu s muži
vyšel i transport několika tisíc židovských
žen, které pracovaly v Lipsku v muniční
továrně. Ženy prý neměly šaty, jen hadry,
ani boty, ani pokrývky. Nedostávaly vůbec
nic jíst, v mrazech spaly na holé zemi na
lukách. Celé noci prý bylo slyšet jejich
nářek).
Do Domažlic dojelo jako první od
Draženova asi 8–10 selských vozů, které
vezly zubožené ženy a děti, celkem asi
150 osob. Podle svědectví zdejších občanů tyto vozy projely městem 23. dubna
vpodvečer a z Domažlic mířily na Tlu-
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mačov. Domažličané snášeli ženám, jídlo
a přikrývky, stráže předávání darů příliš
nebránily. 24. dubna odpoledne do města
dorazil, rovněž od Draženova, pěší pochod
na smrt vyhladovělých, zbitých, zkrvavených, potácejících se vězeňkyň. Pohled na
ně byl otřesný. Zděšení Domažličané se
rozběhli domů a přinášeli, co kdo doma
měl jedlého. To nejhorší ale město teprve
čekalo. Chvíli po první skupině dorazila
na náměstí druhá skupina žen. Podle líčení
očitého svědka, tehdejšího domažlického
kronikáře Aloise Jindřicha, to už ani nebyli
živí lidé, ale stíny, ubité téměř k smrti. Na
náměstí stál před kterýmsi domem vůz,
naložený čerstvě nasečeným jetelem. Vězeňkyně se k němu vrhly, plnými hrstmi
z něj jetel rvaly a hladově jej polykaly. To,
co pak propuklo na náměstí, se prý nedá
popsat. Lidé přinášeli jídlo, dozorci nechtěli dovolit je předat, lidé je tedy házeli
přes jejich hlavy. Nešťastné ženy se o to, co
dopadlo na zem, praly jako divoká zvířata.
Dozorci je za to kopali a mlátili. Při tomto
pohledu trpělivost místních lidí, napjatá na
nejzazší mez, praskla. Vrhli se do průvodu a chtěli vězeňkyně odvádět. Esesáčtí
dozorci a dozorkyně, aby tomu zabránili,
začali střílet do vzduchu. Když jeden
z nich namířil zbraň na zdejšího lékaře
MUDr. Jana Tomajera, který mu ve střelbě chtěl bránit, přetáhl ho lékař svojí holí
špacírkou tak důkladně, že dozorci vypadla
zbraň z ruky, a když se pro ni shýbl, složil
ho dr. Tomajer druhou ránou na dlažbu.
Jakoby tím dal povel k útoku, Domažličané se vrhli na překvapené dozorce, ti
se po několika tvrdších střetnutích pokusů
o vytlačení občanů z náměstí vzdali a sami
se dali na útěk.
Vězeňkyně, vesměs karpatoruské, polské, holandské, belgické a francouzské
Židovky si pak místní občané částečně
rozebrali do rodin, částečně je ubytovali
ve stodolách, hospodách a na Bezděkově,
v tak zvaném „panském dvoře“, kde dostaly jídlo a pití podle rad zdejších lékařů.
Druhý den se pochod vydal na další cestu
směrem na Mrákov. Rozzuřené město se
ale hned tak neuklidnilo. Několika ženám,
snad čtrnácti, se podařilo v Domažlicích
skrýt a dočkaly se tady osvobození. Čtyři
Polky pak u nás našly nový domov. Další
osudy pochodu jsou poněkud nejasné.
O pochodu podaly bezprostředně po osvobození protokolární svědectví dvě přeživší
vězeňkyně, Renata Dindová a Alžběta
Herczová. Na území Protektorátu se dostaly ve dvou různých pochodech, které se
sešly v menším pracovním táboře u Svatavy. Z původně téměř 4 000 vězeňkyň, které
nacisté na tyto dva pochody vyhnali, jich
ze Svatavy vyrazila necelá tisícovka.
pokračování příště
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