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Co bude stát místo staré nemocnice?

Tuto otázku dostávám již několik let na každé besedě s žáky základních škol, ptají se
mě na to naši spoluobčané i zástupci médií. Po zahájení demolice budov bývalé nemocnice se frekvence této otázky ještě znásobila. A moje odpověď je (a musí) být pořád stejná:
„NEVÍM“.
Nemocnici postavilo v roce 1859 město Domažlice, dle zákona 185/48 Sb. (Zákon
o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a organizací státní ústavní léčebné péče)
přešlo vlastnické právo na Československý stát a proto nemohly být budovy nemocnice vydány městu jako historický majetek. Od roku 2000 do roku 2006 vlastnil budovy
nemocnice Plzeňský kraj. Ten prodal budovy a pozemky firmě CHEIRON za částku
15,5 mil. Kč. Firma CHEIRON po cca 2 letech prodala celý areál firmě LIDL.
Asi před čtyřmi lety byli několikrát na radnici zástupci vlastníka dnes již zbouraných
budov a projednávali s námi možnosti výstavby nového obchodu LIDL v této lokalitě.
Požadavky samosprávy i stavebního úřadu byly stále stejné, stejné tudíž vždy byly i odpovědi na zmíněnou otázku. Územní plán města jako nejvyšší plánovací dokument připouští
v tomto území pouze stavby pro zdravotnictví, sociální péči, kulturu a veřejnou administrativu. Doplňkovou součástí této stavby by mohl být i obchod. Dalším požadavkem města i zpracovatele ÚP bylo zachování uliční fronty, budovy musí mít min. 3 podlaží, dostatečné množství parkovacích míst musí být vytvořeno „ve dvoře“, součástí řešení nových
staveb musí být i rozšíření křižovatky „U Štiky“. Tato jednání probíhala celkem solidně,
ale pak byla pro velkou finanční náročnost požadovaných podmínek stavby přerušena.
V průběhu minulých let byl vlastník budov námi i policií ČR neustále upozorňován na
neutěšený stav objektů, na bezdomovce a „pracovníky sběrného průmyslu“, na ohrožení
chodců v okolí stavby chátrajícími budovami. I proto zřejmě firma přistoupila na nynější
rychlou demolici. Musím s potěšením konstatovat, že k této demolici přistoupil vlastník
velmi zodpovědně. Veškeré podmínky města i Stavebního úřadu stavebník splnil a demolice proběhla velmi rychle a bez velkého vlivu na své okolí. Za to vlastníkovi i prováděcím firmám velmi děkuji.
V této chvíli nám není nic známo o dalších záměrech firmy LIDL.
V současné době probíhá proces
pořízení nového Územního plánu města Domažlice. Ani firma LIDL, ani
nikdo jiný nepožádal o změnu Územního plánu v tomto prostoru. Město
trvá na zachování funkce území pro
zdravotnictví a sociální služby. Odbor
výstavby MěÚ Domažlice neeviduje
žádnou žádost o „stavební povolení“
v této lokalitě.
Ing. Miroslav Mach, starosta města
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 22. 4. 2013
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 24. 4. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Slovo starosty

Konečně se k nám
vrátilo jaro. Kromě
příjemných okamžiků
ze sluníčka a přibývajícího tepla město
čekají
každoroční
úkoly. Ubývající sníh
přestal skrývat předměty, které někdo bezohledně rozházel
po veřejných prostranstvích, na komunikacích se objevily vlivem výkyvů teplot
díry. Proto hlavní nápor čeká především
na pracovníky Domažlických technických
služeb. V případě opravy komunikací
bude práce o něco méně, protože s ohledem na kompletní rekonstrukci vozovek
vyvolaných akcí Čisté Domažlice je řada
komunikací nová. Přesto jí ale bude dost.
Proto chci při této příležitosti vyzvat veřejnost, aby se neostýchala nahlásit nám
místa, která považuje za nutné opravit.
Společnými silami tak připravíme naše
město na příjemnější část roku, která začíná příchodem jara a oslavou velikonočních
svátků.
Ing. Miroslav Mach,
starosta Domažlice

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 2013. Poplatek je
splatný do 30. 4. 2013.
Bližší informace lze získat v obecně
závazné vyhlášce č. 6/2012, 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
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 62. schůzi
dne 19. 2. 2013:
- nesouhlasila s pokácením 2 kusů bříz
nacházejících se na pozemkové parcele
č. 2311/8 v k.ú. Domažlice před domem
čp. 499 v Kunešově ulici, Domažlice
- souhlasila s pokácením 2 kusů bříz
nacházejících se na pozemkové parcele
č. 2311/8 v k.ú. Domažlice ve vzdálenosti 9 a 11 m od domu č.p. 457 ve
Švabinského ulici, Domažlice
- uložila DTS Domažlice, p.o. provést
výchovnou probírku křovin rostoucích
na pozemkové parcele č. 3800/71, k.ú.
Domažlice, které rostou přímo na hranici pozemku a tím znemožňují rekonstrukci plotu
- souhlasila s pokácením 1 ks poškozeného jasanu nacházejícího se na pozemkové parcele č. 4779/8 v k.ú. Domažlice
v Chodské ulici, a to z bezpečnostních
důvodů
- schválila nenavyšování roční výše nájemného u nebytových prostor a pozemků za rok 2012 o inflační nárůst u těch
nájemních smluv, u nichž by inflační
nárůst nájemného činil 10,– Kč ročně
a méně; toto opatření se vztahuje pouze
pro výpočet nájemného na rok 2013 a na
nájemní smlouvy spravované odborem
správy majetku a Domažlickou správou
nemovitostí spol. s r.o.
- vyhlásila v souladu s obecně závaznou
vyhláškou města Domažlice č. 3/2001
o vytvoření a použití účelových pro-

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: antos@idomazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. 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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středků 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 2013 dle
předloženého návrhu
schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí,
spol. s r.o., finanční plán společnosti na
rok 2013 dle upraveného návrhu s tím,
že hospodářský výsledek se stanoví ve
výši 700.000,– Kč
schválila finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2013 dle
upraveného návrhu s rozsahem oprav
(účet 511 – Opravy a udržování) ve výši
13.300.000,– Kč a hospodářský výsledek je zisk 5.056.319,– Kč
vzala na vědomí oznámení o uzavření
Jeselského zařízení Domažlice, Michlova 565, ve dnech od 5. 8. do 16. 8. 2013
souhlasila s použitím investičního fondu
Mateřské školy Domažlice, příspěvkové
organizace, na nákup 230 ks nových lehátek na spaní s tím, že budou pořízeny
jako soubor movitých věcí a budou odepisovány v souladu s účetními předpisy

Rada města na své 63. schůzi
dne 5. 3. 2013:
- schválila vyřazení objektů č. 230/
1 a 224/1 v ul. Palackého v Domažlicích
z bytového fondu města k 1. 3. 2013
- vzala na vědomí stížnost podanou občany bydlícími v ulicích Vrbova, Baarova
a Maškova v Domažlicích na hluk z provozu společnosti proHeq (CZ) s.r.o. dne
22. 1. 2013
- souhlasila s povolením výjimky z místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
7,5 t – do ul. Jiráskova v Domažlicích
v termínu od 7. 3. 2013 do 10. 6. 2013
pro vozidla:
Mercedes Benz Atteco 2P7 4605, Iveco Daily PMB 3832, Renault Midlum
5P3 9386, nákladní přívěs 2P7 6582,
Renault Mascott 2P0 8632, jeřáb AV
14 – Tatra PMA 6999, Tatra sklápěč
PSA 0395, LIAZ sklápěč 3P6 5997,
Jeřáb P00 0412, Tahač 1P9 5276, Přívěs
PJ 7682
- schválila doplnění ceníku služeb sauny
příspěvkové organizace Plavecký bazén
a ubytovna Domažlice
- schválila položkový plán oprav hospodářské činnosti na rok 2013
Zastupitelstvo města na svém
26. zasedání dne 27. 2. 2013:
- schválilo poskytnutí mimořádných finančních příspěvků:
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- pro Český červený kříž na sociální
služby, vylepšování prostředí letního
tábora, který vlastní a jeho údržbu
(50.000,– Kč)
- pro TJ Jiskra Domažlice na provoz a údržbu sportovních zařízení
(485.000,– Kč)
- pro AC Domažlice na sportovní činnost
atletického klubu (50.000,– Kč)
- pro SK Sněhaři Domažlice na provoz a údržbu sportovišť a úpravu tratí
(30.000,– Kč)
- pro VOŠ, OA a SZŠ Domažlice na podporu vzdělávání – vybavení další počítačové učebny (250.000,– Kč)
- pro Domažlická nemocnice, a.s., na nákup potřebných zdravotnických přístrojů
(1.000.000,– Kč)
- pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb na dárkové balíčky pro
seniory (50.050,– Kč)
- pro TJ Jiskra Domažlice, oddíl volejbalu a nohejbalu na podporu činnosti
a rozvoje oddílu volejbalu a nohejbalu
(30.000,– Kč)
- pro Mílaři Domažlice na provoz oddílu,
účast v soutěžích, přípravná soustředění, zajištění nutného vybavení, náčiní
a nářadí tréninkovými pomůckami
(80.000,– Kč)
- pro Wolfs Domažlice, o.s., na sportovní
činnost, vybavení sdružení a údržbu
baseballového hřiště (40.000,– Kč)

VELKÉ CVIČENÍ

Dne 23. dubna 2013 proběhne v Domažlicích cvičení složek Integrovaného
záchranného systému. Bude se jednat
o mimořádnou událost, při které dojde
fiktivně k havárii v mlékárně Namara
s. r. o. V době od 10.00 hod do 13.00
hod budou uzavřeny pro běžný provoz
ulice Vavřinecká, Jiráskova, Klášterského
a U Zastávky. Doprava bude řízena Policií
ČR. Občané budou informováni o události
informačním systémem města Domažlice
a městskou policií. Děkujeme občanům,
kterých se dotkne omezení za pochopení.
Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
Územní odbor Domažlice

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

Domažlický zpravodaj - str. 3

v

číslo 4

v

duben 2013

NÁVŠTĚVA
Z ANGLIE

Ve velkém sále domažlického kulturního střediska ve středu 20. března vystoupilo
šestašedesát mladých hudebníků ze symfonického orchestru Durham University
Orchestra. Přítomní posluchači se shodovali, že navzdory nízkému věku muzikantů
(kolem dvaceti let) byly náročné skladby
výborně zvládnuté. Pod vedením dvou dirigentů - Matthewem Howesem a Calumem
Zuzckerem zněly sálem Symfonie č. 1 D
dur od S. Prokofjeva a Les Illuminations od
B. Brittena. Druhé dílo obohatil zpěv solistky Shony Hull. Po přestávce následovala
suita z baletu Pták Ohnivák, jejímž autorem
je I. Stravinskij.
(toš)

SALONEK YANA
S tímto kuponem získáte slevu 100,– Kč
na ošetření pleti (7 úkonů) nebo
pedikúra + francouzská manikúra
nohou nebo ošetření pleti
ultrazvukovým přístrojem
platnost do 30. 4. 2013
Tel.: 776 732 615
28. října 99, Domažlice
Prozovní doba: Po–So dle objednávek

LÉČENÍ

pohybového aparátu, páteře,
trávicího ústrojí pomocí energie
REIKI, moxováním (prohříváním
akupunkturních bodů), akupresurou,
také masáž šíje – vše je velmi účinné.
Tel.: 603 235 933 - mistr REIKI Vladimír
Domažlice, Mánesova 272
(pod okresem - soudem)

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

Šestašedesát mladých hudebníků z Anglie s úspěchem hostovalo v domažlickém
MKS.
Foto S. Antoš

OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU DOMAŽLICE

Tak se jmenoval projekt, který probíhal na Městském úřadu Domažlice v období od
1. 3. 2011 do 31. 1. 2013. Projekt byl spolufinancován z evropského sociálního fondu
a byl součástí operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt byl zaměřen na optimalizaci a rozvoj systému řízení lidských zdrojů v MěÚ
Domažlice, posílení funkce personálního oddělení úřadu a nákup nového softwaru pro
pokrytí personálních činností. Analýzu a návrhy řešení vypracovala brněnská firma
AQE, která vycházela z dotazníkových šetření, pohovorů se zaměstnanci nebo pomocí
fiktivních žadatelů získávala údaje o kvalitě poskytovaných služeb na úřadu. (Je třeba
podotknout, že v této oblasti byl náš úřad ve srovnání s jinými úřady nadprůměrně
dobře hodnocen.)
Návrhy řešení se týkaly optimalizace kapacit úřadu ve vztahu k poskytovaným
službám, optimalizace organizační struktury a zejména zavedení sytému hodnocení
zaměstnanců. Tomuto tématu byla věnována velká pozornost a vedoucí odborů absolvovali řadu školení, týkající se problematiky hodnocení zaměstnanců, jejich motivace
nebo vedení. Právě hodnocení zaměstnanců, spojené s rozvojem kompetencí jednotlivých zaměstnanců a jejich cíleným vzděláváním, by mělo vést ke zlepšení služeb
poskytovaných městským úřadem.
Nedílnou součástí projektu byla analýza softwarového vybavení úřadu, který slouží
v personálních činnostech. Nový software, který byl z prostředků projektu nakoupen,
výrazně usnadní práci personalistů v oblastech evidence, hodnocení, vzdělávání
pracovníků, a také v oblasti zpracování mezd, kde dojde k automatickému propojení
s docházkovým systémem.
V průběhu realizace projektu se zejména díky výběrovým řízením podařilo ušetřit
zhruba 22% celkových nákladů. Tedy i podíl města, který činil 15% z konečné částky
3,8 milionu Kč, byl v menší než původně plánovaný. Jestliže však vezmeme v úvahu
nákup softwaru a dalších služeb, tak se vklad městu dvojnásobně vrátil.
Projekt 31. 1. 2013 ještě nekončí, protože v dubnu proběhne další dotazníkové šetření, po kterém budeme moci zhodnotit reálný dopad projektu na chod městského
úřadu.
Ing. Pavel Faschingbauer, manažer projektu
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Přednáška:

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc: Česká literatura v područí ideologie
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 informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

Míša Růžičková dokázala v MKS Domažlice, že je dětmi právem oblíbená.
Návštěvníci pořadu Tančíme s Míšou zaplnili celý sál.
Foto S. Antoš

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

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

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

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

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 9. 4. 2013 školení

Začínáme s internetem

- určeno začátečníkům
Samostatné tříhodinové školení určené
začátečníkům je již obsazeno. Je možná
rezervace místa náhradníků.

Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Výstavy:

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

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

Wolfgang Mader – Obrázky, miniatury 3
Již po třetí bude v knihovně vystavovat
své obrazy Wolfgang Mader z Waldmünchenu. 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. Zájem zcela
jistě vzbudí i jeho zátiší.
Domažlická knihovna a Wolfgang
Mader vás srdečně zvou na další z pravidelných výstav ve vestibulu knihovny od
2. do 30. dubna 2013.

TJ Sokol Domažlice
Klub seniorů
zve seniory na tyto akce:

pondělí 9.00–10.00 hod cvičení seniorek
17.00–18.00 hod cvičení seniorek
středa 9.00–12.00 hod výtvarné oddělení
(pletení, háčkování, šití aj. techniky)
9.00–12.00 hod deskové hry, cvičení
paměti
13.00–15.00 hod otevřena sokolská
knihovna (přesné termíny zveřejněny u vchodu)
13.–15.00 hod taneční skupina Hanka
V tělocvičně 1. patro
středa 17.30–18.30 hod cvičení seniorek (ŽI.)
čtvrtek 18.00–19.00 hod stolní tenis
Josef Váchal, starosta TJ Sokol

Poslední z volného cyklu přednášek vedoucího katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni věnovaných sporům v české literatuře
zavede účastníky přednášky do období po roce 1948, zvláště let padesátých. Dotkne se
společensko-politické situace tohoto období, hlavně se bude týkat zásahů do české literatury a kultury obecně.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové – srdečně zvou na další zajímavé setkání s Viktorem Viktorou ve čtvrtek
18. dubna 2013 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

23. duben Světový den knihy a autorských práv!

UNESCO již v 18. ročníku vyhlašuje 23. duben jako Světový den knihy a autorských
práv. Domažlická knihovna se rozhodla nabídnout v týdnu od 22. do 26. dubna 2013
návštěvníkům výstavu faksimile Vyšehradského kodexu. 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. Jedná
se o evangelistář, který vznikl pravděpodobně u příležitosti korunovace Vratislava II. na
českého krále (1085). Svými rozměry – 415 x 340 mm, patří kniha k největším ve fondu
domažlické knihovny, svým významem pak zcela jistě k těm nejvzácnějším.
Kodex obsahuje 108 pergamenových listů psaných starým latinským písmem, s malovanými a bohatě zdobenými iniciálami. Celostránkové iluminace zobrazují například
čtyři u pultů píšící evangelisty, motivy ze Starého zákona, ale i výjevy ze života Krista či
vyobrazení Svatého Václava. „Vyšehradský“ je pravděpodobně nazýván proto, že byl od
svého vzniku uchováván na Vyšehradě.
Vyšehradský kodex bude spolu s doprovodným materiálem, který návštěvníkům vzácný tisk přiblíží, vystavený v čítárně knihovny v její provozní době.

NOVINKA PRO ČTENÁŘE

Smartkatalog – katalog pro mobilní zařízení
Čtenáři knihovny, kteří disponují moderními mobilními telefony (Smartphones) nebo tablety, zajisté uvítají novou
službu, kterou pro ně připravila knihovna
společně s firmou Lanius. Smartkatalog
(mobilní on-line katalog) jim totiž po
instalaci a patřičném nastavení umožní
vyhledávání ve fondu knihovny, přístup
do jejich čtenářského konta, rezervace
dokumentů a další „vychytávky“, např.
čtenářský plán. Aplikace je funkční na
všech typech mobilních zařízení s OS
Android a Apple iOS, kde je k dispozici
webový prohlížeč a přístup k internetu.
Odkaz na stažení najdete na našich webových stránkách pod logem. Podrobný návod lze také nalézt na internetové stránce projektu:
www.lanius.cz/smartkat.htm
Bc. Lenka Schirová

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

Co nabízí Domažlické
technické služby?

Občanům, firmám a obcím nabízíme:
l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

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

osvětlení
l zakládání zeleně a 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
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ÁKOVSKÝ KONCERT

Ten, kdo v sobotu 16. 3. přijal pozvání ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice na Žákovský koncert, nemohl zůstat na pochybách, že
dnešní mládež není ještě zdaleka tak nekulturní, jak se o ní všeobecně míní. Velký sál MKS doslova praskal ve švech. Všichni přítomní
mohli zhlédnout kvalitní dvouhodinové hudební i taneční vystoupení žáků naší školy. První polovina přinesla ty nejlepší sólisty, taneční
skupiny i nejmenší Chody za doprovodu Študácké dudácké muziky. Završena byla skvostným vystoupením bubenické třídy, kterému
nadšeně aplaudoval celý sál. Ve druhé půlce pak vystoupil obrovský orchestr a pěvecký sbor. Obě tato tělesa byla složena z žáků naší
školy, ale i z řad žáků Konrad Max Kunst Musikakademie Schwandorf. Mezi těmito školami už několik let probíhá úspěšná vzájemná
spolupráce a začíná se stávat tradicí, že vždy vyvrcholí podobným společným koncertem, jako se odehrál v sobotu v Domažlicích. Režii
a celou organizaci koncertu měl na svých bedrech pan Vlastimil Konrády. Dirigent Václav Cibulka se zase se ctí zhostil nastudování
a řízení téměř stopadesátičlenného ansámblu. Jistě jim za to oběma patří velký dík. Poděkování patří ale i všem učitelům domažlické
i schwandorfské školy, za přípravu všech
účinkujících.
Protože ale nic nejde dělat bez finančních prostředků a o to víc takovéto
náročné projekty, rozhodl se Rotary-Club
ze Schwandorfu, že tuhle spolupráci obou
škol finančně podpoří. Na koncertě byl
pak panu Thomasi Göttingerovi, řediteli
hudební školy ve Schwandorfu, předán
šek v hodnotě pět tisíc euro, aby z něj
mohl podobné akce, které budou probíhat
i v budoucnu, financovat.
Celý koncert byl orámován společným
nadšením diváků i účinkujících. Přítomní
diváci měli radost z krásného kulturního
zážitku a účinkující ze společného muzicírování, při kterém se prohlubují vzájemné vztahy mezi dvěma národy.
Josef Kuneš, ZUŠ Jindřicha Jindřicha
Domažlice

OBSAZENÍ PROSTOR MKS PAVEL MIKULENKA

3. 4. Koncert – Josef Fousek, 4. 4. Prodej obuvi, 8. 4. Členská schůze – ZO Svaz neslyšících, 9. 4. Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, 10. 4. Prodej drogerie, 10. 4. Taneční
pro dospělé, 11. 4. Koncert 4 TET, 12. 4. Klubová scéna – XINDL X, 13. 4. Představení
pro děti „Michal je kvítko“, 16. 4. III. abonentní koncert – ATLANTIS COLLEGIUM,
18. 4. Divadlo v rámci předplatného – Baronky, 19. 4. Prodej, 19. 4. Taneční pro dospělé,
24. 4. Zasedání zastupitelstva města, 25.–28. 4. Myslivecká výstava, 29. 4. Divadelní
projekt „Folmava“ – Gymnázium J. Š. Baara.
(mks)

nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

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!

3

Domažlický zpravodaj - str. 8

v

číslo 4

v

duben 2013

Domažlický zpravodaj - str. 9

v

číslo 4

v

duben 2013

středa 3. dubna 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Baronka svou zdánlivou dobrotou zastírá vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života
a neustálého ponižování ze strany záletného barona.
Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá překvapení i fascinující zvraty.
Baronky jsou úpravou hry Baronka a služka, v níž obě herečky zazářily již dříve. Autorem úpravy, režisérem a scénografem je jeden
z našich nejvýraznějších divadelníků současnosti, Šimon Caban. Jeho zásluhou se do textu dostala hravost, jisté odlehčení i humor.
Diváckou atraktivitu Baronek zvyšuje Cabanova výpravná scéna a nádherné kostýmy Simony Rybákové.

koncert

neděle 21. dubna 2013

JOSEF FOUSEK

Satirický pořad svérázného písničkáře a humoristy. V prodeji poslední vstupenky.
čtvrtek 11. dubna 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert

4 TET – KONCERT VERZE III

Loutkové divadlo při MKS Domažlice

PRINC MEDVĚD
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 18. 3. 2013 v MIC

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@idomazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

JIŘÍ ŠKORPÍK – DUŠAN KOLLÁR – JIŘÍ KORN – DAVID ULIČNÍK
V prodeji poslední vstupenky.
pátek 12. dubna 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
klubová scéna

XINDL X

TURNÉ S KYTAROU A LÁSKOU

Xindl X ve své hudbě kombinuje hiphopové frázování s folkem, jazzem a blues. Těžištěm písní však zůstávají písňové texty, ve kterých
má stejnou váhu pokus o osobní výpověď jako smysl pro ironii. Na koncertě zazní známé hity jako Anděl, Dysgrafik, Nejlepší kuchař,
Chemie, Láska v housce, Štědrý večer nastal...
neděle 14. dubna 2013
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

PRINC MEDVĚD

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro. Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 18. 3. 2013 v MIC
úterý 16. dubna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
III. abonentní koncert

Večer hudby a poezie

ATLANTIS COLLEGIUM
Mezzosoprán – Pavla Švestková, umělecký přednes – Petra Špalková
čtvrtek 18. dubna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
divadlo v rámci předplatného

Divadlo KALICH

Michael Mackenzie

BARONKY
Příběh plný lidského porozumění

Hrají: Eva Holubová, Zuzana Bydžovská. Režie: Šimon Caban

pondělí 6. května 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
divadlo mimo předplatné

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

ČESKÉ NEBE

Cimrmanův divadelní škaft
Divadlo Járy Cimrmana přijede po čtyřech letech se svojí definitivně poslední hrou ČESKÉ NEBE.
pátek 10. května 2013 ve velkém sále MKS v Domažlicích

ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a MKS v Domažlicích

TANEČNÍ AKADEMIE VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ
Slovem provází: Tereza Mašlová
v dopoledních hodinách dvě uzavřená představení pro žáky ZŠ Domažlice
2 představení pro veřejnost: od 15.30 a 17.30 hodin
Předprodej pro veřejnost od 2. 4. 2013
pátek 17. května 2013 od 20.00 hodin Letní kino Domažlice
koncert

ABBA WORLD REVIVAL

ABBA World Revival Vám nabízí originální provedení repertoáru slavné hudební formace. Vystoupení je 100%
živá show-produkce deseti hudebníků. Repertoár zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské legendární megaskupiny 70 let, které byly nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle audio a video nahrávek
živých vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení
nálady a atmosféry každé jednotlivé skladby.
Předprodej od 18. 3. do 18. 4. 180,– Kč, od 19. 4. do 16. 5. 200,– Kč, na místě 250,– Kč
pátek 21. června 2013 od 20.00 hodin Letní kino Domažlice
koncert

OLYMPIC 50 – MODRÁ PYRAMIDA TOUR 50
...UŽ JINÝ NEBUDEM
KONCERT K PADESÁTÉMU VÝROČÍ SKUPINY OLYMPIC
Vstupenky v prodeji od 1. 3. 2013, v cenách 350,– Kč do 20. 4. 2013, 370,– Kč do 20. 5. 2013,
390,– Kč do 20. 6. 2013, na místě v den koncertu 450,– Kč.
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TURISTICKÉ AKCE V DUBNU
Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost

Sobota 6. 4.
Odemykání České studánky. Odjezd ze
zastávky ČD v 8.32 hod do České Kubice.
Trasa: Česká Kubice, Zelená chýše, Česká
studánka. Slavnostní odemčení v 10.30
hod. Vystoupí pěvecký sbor Haltravan
z Klenčí pod Čerchovem a trubači Okresního mysliveckého svazu v Domažlicích.
Po skončení návrat do Chodova. Zde oběd
a společné posezení. Odjezd do Domažlic
z Trhanova v 16.18 hod.
Sobota 13. 4.
Jarní setkání turistů Plzeňského kraje
v Kolovči. Odjezd v 9.41 hod z nádraží
ČD do Staňkova. Odtud zvl. autobusem
v 10.10 hod do Kolovče nebo do Chudenic. Prezentace účastníků v kulturním
domě v Kolovči. Startovné pro členy KČT
30 Kč, nečlenové 40 Kč. Při prezentaci
diplom, informace, poukázka na slevové
vstupné do Muzea techniky a řemesel, turistické materiály, suvenýry. Občerstvení
v Kolovči, Zíchově, Chudenicích a dalších
místech. Možnost návštěvy rozhledny
Bolfánek, zámku, Americké zahrady nebo
Muzea techniky a řemesel v Kolovči na
slevové vstupné. Doprava mezi městysi

Koloveč a Chudenice zajištěna kyvadlovou dopravou. Info o spojení mezi městysi
Koloveč a Chudenice najdete na www.plzenskykraj.kct.cz, tel. 736 754 091 nebo
na www.ppkct.cz. Odjezd ze Staňkova do
Domažlic v 15.10 hod. Vede P. Matějka.
Neděle 21. 4.
Celodenní vycházka k pramenům Radbuzy (20. ročník). Odjezd ze zastávky ČD
v 7.52 hod do Nového Kramolína. Trasa:
Nový Kramolín, Valtířov, Skláře, Vranov,
Herštejnské chalupy, prameny Radbuzy.
Pak na Závist a Bedřichov do Rybníku
(16 km). Zde oběd. Návrat autobusem
z Rybníku ve 14.45 hod do Poběžovic.
Odtud vlakem v 15.56 hod do Domažlic.
Příjezd v 16.33 hod. Vede K. Bílek.
Neděle 28. 4.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 13.05 hod do Vlkanova. Trasa: Vlkanov, Otov, Červený vrch, Postřekov (9 km).
Vede M. Ryšánek.
Úterý 30. 4.
Zájezd do divadla J. K. Tyla v Plzni na
operetu Johanna Strasse mladšího „Netopýr“. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 17.30 hod. Cena
pro členy KČT 180 Kč, ostatní 200 Kč

v

duben 2013

(vstupenka + jízdné). Přihlášky, peníze
přijímá do 23. 4. paní M. Senohrábková,
tel. 379 724 113 nebo 723 331 714. Vede
P. Matějka.
Připravujeme
Středa 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi (35.
ročník). Start od ZŠ Msgre B. Staška od
13.30 do 14.30 hod. Trasa: Svatá Anna,
rozcestí pod Vavřincem, vodárna pod
Vavřincem (4 km). V cíli diplom a možnost opékat donesené uzeniny. Akce
KČT „Za toulavým náprstkem“ se koná
s finanční podporou města Domažlice a ve
spolupráci s Junákem Domažlice.

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 29. 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.

KC FAZOLE OTVÍRÁ DALŠÍ BĚH VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU „ZAMĚSTNEJME SE SAMY“

Cílem vzdělávacího programu „Zaměstnejme se samy“ realizovaného Komunitním centrem FAZOLE v Domažlicích je podpořit
sebezaměstnávání žen na Domažlicku. Program je ušit na míru zejména ženám, které chtějí začít podnikat. Řešení k posílení své pozice
na pracovním trhu však nabízíme i pro ty, u kterých se ukáže, že se pro podnikání z nějakých důvodů nehodí.
Zájemkyně zveme na Informační setkání k druhému běhu vzdělávacího programu, které proběhne v pondělí 22. dubna 2013 od
10.00 v učebně Komunitního centra FAZOLE v budově Střední zdravotnické školy v Domažlicích. Zde se dovíte podrobnosti týkající
se účasti v programu, na základě kterých se rozhodnete, zda do něho vstoupíte.
Co nabízí nový vzdělávací program?
Modul 1 Jak jsem na tom? zahrnuje bilanční diagnostiku a motivační kurz, jejichž cílem je zmapovat aktuální situaci klientky,
zjistit její předpoklady pro zahájení podnikání/SVČ a naplánovat postup, který povede ke splnění vytyčených cílů.
Modul 2 Co se potřebuji naučit? nabízí možnosti doplnění potřebných znalostí v kurzech Obsluha osobního počítače, Základy
podnikání (rekvalifikace) a profesních kurzech na základě individuálních potřeb.
Modul 3 Můj podnikatelský plán navazuje na rekvalifikaci Základy podnikání, jeho cílem je sestavit si za pomoci lektora a konzultantů vlastní podnikatelský plán.
Modul 4 Společně to dokážeme nabízí doplňkové služby pomáhající překonat bariéry v účasti na kurzech a zahájení podnikání/
SVČ. Jedná se o hlídání dětí v době projektových aktivit, individuální konzultace s odborníky a projektovým týmem, možnost sdílet své
zkušenosti, poznatky a problémy s ostatními klientkami v Klubu FAZOLE.
Partnerem projektu je o. s. NOVÉ OBZORY – Hlídací koutek Kráčmerka, spolupracující organizací projektu je město Domažlice.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
V případě zájmu o účast se obracejte na kontakt marie.bubova@ekopolitika.cz nebo telefonicky na tel. 773 381 139, pevná linka
379 428 320, případně si domluvte osobní schůzku v kanceláři Klientského centra KC FAZOLE na adrese Branská 1 v Domažlicích.
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc DUBEN
úterý 2. dubna – zájezd pro první třídy ZŠ Msgre B. Staška do Divadla Alfa v Plzni na představení Ptej se proč?
pátek 5. dubna - spolupráce s Městskou knihovnou Boženy Němcové na „Noci s Andersenem“ - výroba originální
záložky do knížky a obalu na knihu
11., 12., 16., 17. a 18. dubna – výukový program pro žáky čtvrtých tříd ZŠ Dětští spisovatelé a ilustrátoři ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10:00 hodin v galerii
sobota 20. dubna - Výlet do Prahy, sraz v 7.45 hodin na vlakovém nádraží v Domažlicích, konec v 19.45 hodin tamtéž.
Program s místním průvodcem: Pražský hrad (katedrála, Zlatá ulička, Daliborka), domovní znamení v Nerudově ulici, Karlův
most, Klementinum, Staroměstské náměstí včetně prohlídky radnice (podzemí, sály, orloj), Ungelt, Karolinum a směrem
k hlavnímu nádraží na vlak. Ve vlaku organizovaná zábava.
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:

středa
středa
středa

3. 4.
10. 4.
17. 4.

SOČ – hlavním partnerem 35. ročníku SOČ je společnost CZ.NIC
Biologická olympiáda D
Matematická olympiáda Z 6–8

GJŠB
GJŠB
ZŠ Komenského 17

LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
8. 7.–14. 7.
8. 7.–12. 7.
22. 7.–26. 7.
29. 7.–2. 8.
12. 8.–16. 8.

letní tábor Mrákov Hvězdná brána
příměstský tábor Soustředění pro mažoretky
příměstský tábor Svět zvířat
příměstský tábor Veselé hrátky s angličtinou
příměstský tábor Prázdninová štafeta

SLUŽBY V ZAHRADNICTVÍ BAIER
Vám nabízejí
PROVZDUŠNĚNÍ, PÍSKOVÁNÍ A HNOJENÍ TRÁVNÍKŮ
- odstranění mechu a plevelů
- pro stálou barvu a hustotu dodáme živiny

Sleva 200 Kč
Dále nabízíme údržbu zahrad, návrhy a realizace.
gardenba@seznam.cz,
GSM: 606 420 751, Bc. Jiří Baier, DiS.

KOSMETIKA

GABRIELA ČERNÁ
Vám nabízí celkové ošetření vaší pleti
Nově - kosmetické ošetření
za pomoci galvanické
žehličky NU SKIN
l diagnostika pleti
l ultrazvuková špachtle
l světelná terapie
l chemický peeling
l trvalá na řasy
l líčení

tel. 608 175 942
Voborníkova 257, Domažlice
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

TANEČNÍ KURZ

ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Městské kulturní středisko v Domažlicích
přijímá přihlášky na

podzimní taneční kurz

l
l

který začne 11. 9. 2013
Zveme všechny mladé zájemce

Bližší informace na www.idomazlice.cz
tel.: 379 722 631
e-mail: pincova@idomazlice.cz

l
l

chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám RD-chalupu u Blížejova na
Domažlicku, 2+1, chlév, dvě stodoly,
pěkný uzavřený dvůr a zahrada se
stromy, cena 495 tis, tel. 721 004 299
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Řez stromů, rizikové kácení
603 450 275
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Prodej slepiček
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16–18 týdnů – cena 159–170 Kč/ks,
v začátku snášky – 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: v pondělí 28. dubna 2013
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.
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Případné bližší informace: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
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Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek - cena 22–35 Kč/ks
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TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

U Nemocnice 358 (za poliklinikou) nabízí prodej čistých účtenek za výhodné ceny
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Akce (nejen) pro seniory

� �������������������

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,

� ����������������������

Baldovská 638
3. 4. se koná od 14.00 hodin přednáška MUDr. Kubisky na téma
rehabilitace,
17. 4. od 14.00 hodin přednáška p. Nováka s názvem Cestování
24. 4. od 16.00 hodin prezentace Lázní Jáchymov
v penzionu v Břetislavově ulici 84
18. 4. od 14.00 hodin přednáška p. Wiesnerové – příspěvek na péči
24. 4. od 14.00 hodin prezentace Lázní Jáchymov
v novém penzionu v ulici Prokopa Velikého 689
bude 2. 4. od 15.00 hodin sloužena mše svatá.
(ap)
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Podle zápisů tehdejšího starosty prof. Václava Pavlíka přepsal Svatopluk Krejsa.
Z všeobecné bídy, která sedí jako těžká chmura na našem žiČlen zdejší posádky št. kap. Beroušek vydal válečné příběvotě, jako doznívající neštěstí a následek světové války, a která hy v knize „Na východní frontě dobře“. Kniha je dobře psaná
nevynechala ani náš chodský kraj, mohou Domažlice vykázati a jde na odbyt. V posádce působí kap. Jaroš, autor celé řady
se přece činností, kterou někdy snad spíše ocení budoucí gene- obrazů v důstojnické jídelně. Jsou to obrazy z našeho okolí.
race než doba současná. Je to výstavba kanalizace, k níž vyko- Velitel posádky plukovník dr. Ant. Škrášek však nechápe jejich
nány byly již patřičné kroky v letech minulých, ale to důležité, snahy a vyjádřil se, že potřebuje v prvé řadě vojáky, pak teprve
„první kopnutí“ stalo se právě letos. Tím zároveň dostává se do spisovatele a umělce.
pohybu veliké dílo ozdravovací - asanace Domažlic, které jest
11. ledna dopravoval zdejší policejní úřad šíleného legionáře
rozvrženo na několik let a které má z Domažlic utvořiti pří- Jana Buršíka z Postřekova ve svěrací kazajce do ústavu chorojemné bydliště vlastnímu obyvatelstvu a vyhledávané letovisko myslných do Dobřan.
pro hosty letní.
11. ledna došlo oznámení, že min. soc. péče věnuje na prováLetošní rok začíná zase masopustním veselím. Přesto, že dění kanalizačních prací a tím zmírnění nezaměstnanosti v namnohé spolky usnesly se omeziti pořádání plesů a tancovaček,
není možno tvrditi, že by letos zábav ubylo. Staly se součástí
zaměstnání i pro ty, kteří trpí nezaměstnaností. Optimisté tvrdí,
že je lépe, jestliže lidé tancují a baví se, než kdyby si navzájem
strojili nástrahy, nebo se vraždili. Ostatně, co nám v Domažlicích v zimě zbývá? Průmyslu není, práce zamrzla a obchodníci
čekaji, že něco prodají.
Původní nápad měl zdejší autoklub a zavedl při zábavě
7. ledna jednotné maskování „Ku Klux Klan“. Prvé místo v pořádání Šibřinek má zdejší Sokol - návštěva stále tak hojná, že
se tančí v hořejším i dolním sále Sokolského domu. Také jeho
tradiční „Voračky“ nikdy dosud neselhaly - zato živoří plesy,
které kdysi bývaly elitní, např. ostrostřeleckého sboru, sboru
vysloužilců apod.
Jako novinka jest zřízení rodičovského sdružení - začalo pů- šem městě 50 000 Kč. Mimo jiné přičinil se o to poslanec Pick,
sobiti již v minulém roce a jest pomocným sborem při zdejším starosta plzeňský, ač hlásí se o zásluhu i posl. Machník aj.
gymnásiu. Konají se schůze, činí se různé zákroky u úřadů ve
13. ledna vyjednávali zástupci DTJ na městském úřadě
prospěch školy, podporují se chudí žáci.
o tom, aby jim bylo poshověno v platební povinnosti za Lido1. ledna zemřel v Krči u Prahy náš krajan Em. Marčan vý dům. Město má na domě pohledávky, bohužel ve značně
(81 let), zasloužilý zahraniční Čech, který pro zásluhy o spol- vysokém pořadí - pro nedostatek finančních prostředků není
kový život v Mnichově už v době předválečné nazýván byl dobře možno ujmouti se tohoto majetku, ač je z mnoha stran
„českým konsulem v městě nad Isarou“.
urgováno, aby Lidový dům prodán byl v dražbě.
4. ledna zemřel Jan Szpyk, mistr dlaždičský. Je to zde
19. ledna. Město má stále potíže s placením anuit za kajméno neznámé – J. Szpyk pochází z Polska (Haliče), sloužil sárna.
u zdejšího hřebčince („u pšeler“) a pak už v Domažlicích
26. ledna konalo se vodoprávní řízení na mlýnské stoce od
zůstal. Původně byl obuvník, pak začal dláždit a dosti bídně mlynáře Krondla (Pod sv. Trojicí) až k továrně p. Ing. Kralovse protloukal. Jeho syn Vilém Szpyk, student práv, věnuje se ce. Tento úsek, jenž dosud slouží co otevřený kanál, má býti
literárním směrům.
zrušen, podobně jako další jeho pokračování od
ing. Kralovce, polem Dr. Halíka, kolem továrny
Kaubovic, až do ústí do Řubřiny za Hubrovnou.
Mimo louku u Staňkovic mlýna, patřící panu
Kůstkovi, v ceně přes 100 000 Kč, musí obec
koupiti ještě několik menších luk od sousedů
Svačiny, Šambergra a Sloupa. Cena za korec jest
8.500 Kč. Tím získá se místo pro čisticí stanici.
3. února dostavil se na radnici ak. malíř Jan
Šebek, jenž hodlá vypracovati panorama bitvy
u Domažlic. Jest žákem Muchovým a má již část
svého návrhu s sebou. Škoda, že pro nedostatek
finančních prostředků nemůže obec pro tak krásnou myšlenku v nynější době ničeho učiniti.
Nedostatek peněz dává příčinu známému
pisateli p. řed. Žuvníčkovi k jistě časové úvaze
pokračování na str. 14
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Podle zápisů tehdejšího starosty prof. Václava Pavlíka přepsal Svatopluk Krejsa.
6. března došla zpráva o úmrtí starosty Čermáka v Chicagu,
dokončení ze str. 13
který
byl předtím nebezpečně postřelen.
v „Poslu“ z 11. února o světě bez peněz. Ani v Domažlicích
Hasičská jednota v Domažlicích obdržela od okresu dar
nejsou neznámy případy výměnného obchodu, kupř. firma
Kratochvíle a Milota dodala kamsi světelnou reklamu a obdr- automobilové stříkačky (v ceně asi 180 000 Kč). Okres totiž
pro naprostý nedostatek peněz nemohl ji ani dáti pojistiti, ani
žela několik krabic dámských klobouků k zaplacení účtu.
vynaložiti na ni nejnutnější udržovací náklady (benzin, olej,
správky apod.). Nyní ovšem jednota obrací se na Domažlice,
aby převzala tyto pojišťovací a udržovací náklady.
10. března přihodila se českobratrskému faráři Ant. Vondrovi na železničním přejezdu u Hadrovce vážná nehoda - jeho
auto zachytil vlak a rozdrtil je. Farář byl jako zázrakem zachován při životě a utrpěl jen zlomeninu pravé nohy a pohmožděninu hrudníku.
16. březen jest v dějinách domažlického majetku významný
den, neboť došlo k dohodě o získání babylonských rybníků.
Jednání bylo velmi těžké, neboť obec babylonská byla politicky
protěžována soc. dem. a stranou republikánskou. Přesto však
zástupce S.P.Ú. řešil otázku nestranně a Domažlice koupily
rybníky za 290.000 Kč mimo poplatky. Domažlice rybníky
nutně potřebují k vybudování příjemných lázní pro letní hosty
i pro své příslušníky.
Na vrstvy nemajetné i nezaměstnané pamatuje stát různými
Pozemková reforma ustrnula v mrtvém bodě. St. poz. úřad příděly: uhlí, mléko, chleba. Letos zavádí však povinnost za
má už praxi, jak si má počínat: neustálým odkladem chce vyživovací lístky pracovat - a sice částečně, aby podporovaní
patrně vzíti uchazečům veškerý zájem. U nás v Domažlicích měli dojem, že si podporu zasloužili prací.
ozývají se hlasy, aby se obec o hubený příděl čechovský lesů
vůbec neucházela, poněvadž cena 2.450 Kč za 1 ha jest vysoká.
Mimo to ukládá se obci vydržování dvou hajných. Za takových
okolností není naděje, že by letos lesní poz. reforma byla konečně vyřízena.
27. února přednášel náš rodák JUDr. Antonín Peklo, místoředitel Sporobanky, v Sokolském domě „O Tatrách“. Přednášku doprovázel pěknými diapositivy z fotografií, které si sám na
svých cestách pořídil.
Ku konci února bylo započato se stavbou kanalizace, a sice
první práce týkala se přeložení přirozeného řečiště Řubřiny
u Staňkovic mlýna. Práce přichází nezaměstnanému dělnictvu
velmi vhod. Objevují se falešné 100 koruny - jeden padělek byl
zjištěn v pokladně obec. pivovaru.
K 1. březnu 1933 hlášen jest Komunistický den. U nás by se
o tom ani nevědělo, kdyby na to okr. úřad nepoukázal.
22. března zpíval v Domažlicích proslavený baryton Umber5. března v neděli konala se oslava 83. narozenin pana
to
Urbano. Je opravdu již krise, jestliže i světoví umělci věnují
presidenta republiky T. G. Masaryka v zasedací síni radnice.
pozornost
Domažlicům - vyprodáno ovšem nebylo.
7. března byla vojenská oslava na nádvoří kasáren.
23. března vyplacena byla ujednaná suma 290.000 Kč do rukou p. Schönborna, vlastně pí. Kristiny Schönbornové - a hned
HIGH SECURITY S.R.O.
potom byly rybníky na místě samotném předány. Zástupcům
Přijmeme na hlavní pracovní poměr, popř. dohodu
obce domažlické je předával s inventářem p. centr. ředitel
o provedení práce, uchazeče na pozici
JUC. Holub.
,,OSTRAHA V OBCHODNÍM DOMĚ“
Mezi vynikající rodáky domažlické právem počítáme
Požadavky: fyzická zdatnost, loajalita, bezúhonprof. dr. Pelnáře, jehož uznává i cizina, neboť v těchto dnech
nost, psychická odolnost, schopnost rozhodování se.
byl vyznamenán od jugoslávského krále řádem Sv. Sávy I. tř.
Nabízíme: dobré mzdové podmínky, osobní ohodnocení,
a od francouzského presidenta křížem důstojníka Čestné
stabilní zaměstnání u zavedené společnosti s více než
legie.
10-ti letou působností. Jedná se o dlouhodobou spolupráci
30. března hořel les „Na Hlinovatkách“ nedaleko kubického
s možností profesního růstu.
rybníčku. Požár zavinil neopatrný lesní dělník, a naštěstí nenaV případě zájmu nás kontaktujte, tel.: 377 246 176
byl velkých rozměrů.
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PRODEJNÍ DEN

se slevou
přikrývky
polštáře

peří-čištění, syntetika, vlna

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

www.cisteniperi-domazlice.cz

