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O PLAVÁNÍ DĚTÍ JE OBROVSKÝ ZÁJEM

měly vypuknout v létě. Půjde o celkovou
rekonstrukci suterénu, kde vznikne wellness, sauna a také kompletní zázemí pro
personál,“ popsal Houška, který podotkl,
že mnohé stavební práce budou probíhat
za plného provozu bazénu, a proto prosí
návštěvníky o shovívavost.
V dalších etapách se potom počítá
s opravou prostor v 1. patře včetně přístavby další bazénové haly, kde vznikne
takzvaný pobytový bazén s tobogánem,
vířivkou a různými masážními prvky.
„V hlavě mám připravené i nové programy
na využití celého areálu a také jeden, který
zatím v České republice nikde nenajdete.
Pokud se mi je podaří realizovat, bude to
zcela jistě unikát, který přiláká celou řadu
nových návštěvníků,“ prozrazuje Houška.
Opravou by měla projít i přilehlá ubytovna.
(bub)

Prezident Miloš Zeman
navštíví Domažlice
Miminka si plavání v bazénu užívají.

Foto: Kristýna Bublová

Plavecké kurzy pro děti probíhají v domažlickém bazénu již od roku 2007. Zprvu se
jednalo především o výuku plavání pro starší děti, ovšem díky rekonstrukci dětského bazénu mohly být v roce 2010 spuštěny kurzy i pro ty nejmenší, tedy děti od šesti měsíců.
„Velkou pomocnicí mi v té době byla paní Lenka Košová, která si dodělala kvalifikaci
a pomohla s organizací,“ uvedl ředitel Plaveckého bazénu Domažlice Jiří Houška. Ten
také dodal, že o kurzy je skutečně stále obrovský zájem. „Výuka probíhá celoročně kromě července a srpna. Kapacitu již bohužel nelze rozšířit, protože musíme ponechat také
nějakou otvírací dobu pro veřejnost,“ vysvětlil ředitel.
Rodičům a jejich dětem jsou k dispozici tři kvalifikovaní lektoři, a to Lenka Košová
(úterý a středa odpoledne, pátek dopoledne), Martina Krammerová (pondělí) a Luboš
Hána (čtvrtek odpoledne). V nabídce je ale i individuální nabídka plavání pro děti i dospělé. „Pokud třeba lidé jedou na dovolenou a neumí plavat, nabízíme jim individuální
výuku v diskrétním prostředí, tedy v době, kdy v bazénu není provoz pro veřejnost,“
uvedl Houška.
Kompletní informace o kurzech najdete na webových stránkách www.domazlice.eu
v sekci Organizace města – Plavecký bazén.
Domažlický plavecký bazén by se měl v letošním roce navíc dočkat první etapy
rozsáhlé rekonstrukce. „V březnu by snad mělo být rozhodnuto o dodavateli a práce by
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 23. 3. 2015
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 18. 3. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Při druhé návštěvě Plzeňského kraje
zavítá prezident Miloš Zeman také do
Domažlic, a to ve čtvrtek 5. března.
Příjezd na domažlické náměstí je naplánován na 12.25 hodin. Následně se
v obřadní síni radnice uskuteční setkání
se zastupiteli města a dalšími pozvanými
hosty. Zhruba od 13 hodin je naplánována beseda s občany ve velkém sále MKS,
kde se od 14 hodin koná pravidelné Seniorské odpoledne. Zvána je pochopitelně
široká veřejnost.
„Půjde o první návštěvu pana prezidenta v Domažlicích a my si toho velmi
vážíme. Je to zcela jistě příležitost zejména pro prezidentovi příznivce, aby se
s ním osobně setkali a pohovořili s ním,“
uvedl starosta Domažlic Miroslav Mach.
Prezident Miloš Zeman opustí Domažlice zhruba ve 13.35 hodin. Obědvat by
měl v restauraci na Hrádku. Společně s
ním zavítá na Chodsko i hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Kromě Domažlic navštíví hlava státu také Holýšov.
(bub)
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Technické služby investovaly do nového traktoru Krátce z radnice:

Nový traktor značky Zetor mají od konce
ledna k dispozici pracovníci Domažlických
technických služeb (DTS). Více než milionová investice se dle slov ředitele DTS Domažlice Jaroslava Zavadila vyplatí. „Nový
traktor jsme zakoupili od společnosti Agrowest a vyšel na 829 tisíc korun bez DPH.
Speciální výbava na zimní údržbu potom
stála 330 tisíc korun,“ uvedl ředitel DTS
Domažlice Jaroslav Zavadil. Podle jeho
slov nahradí nový vůz během zimního období stařičkou Pragu a využíván bude především k údržbě vozovek. V letním období poslouží k údržbě veřejné zeleně.
Během února se Domažlické technické služby dočkaly další novinky ve vozovém parku. Tou je zbrusu nový vůz na svoz bioodpadu. Ten přišel na zhruba 4,5 milionu korun. V
ceně je i 400 ks speciálních popelnic o objemu 120 litrů. 85% nákladů je hrazeno z Fondu
soudržnosti Evropské unie, 5% ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Nové vozidlo je určeno výhradně na svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. „Vozidlo má ve spodní části speciální nádrže na vylisované tekutiny,“ upřesnil
Zavadil. Biologicky rozložitelný odpad bude svážen do nové kompostárny v Domažlicích, která je před dokončením a svůj provoz zahájí na jaře letošního roku.
DTS Domažlice je příspěvkovou organizací města. Kromě výše uvedeného zajišťuje
například sběrný dvůr, dopravu velkoobjemových kontejnerů, úklid vozovek, zemní práce, svoz komunálního odpadu a stará se také například o městský hřbitov.
(bub)

DTS - nabídka občanům

DTS Domažlice p.o. (technické služby) nabízejí pomoc a spolupráci těm občanům
města, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí a aktivně se podílejí na zvelebování
okolí svého bydliště. Tak jako v předchozích letech, naše organizace ráda dodá okrasné
keře a odborně poradí při jejich výsadbě na veřejná prostranství. Děkujeme tímto všem
za jejich aktivní přístup a spolupráci při zlepšování prostředí, ve kterém společně žijeme.
Kontaktní telefonní číslo: 379 722 394.
(jb)
Otevírací doba redakce Domažlického
zpravodaje v budově Tiskárny MKS,
U Nemocnice 358, Domažlice je v úterý a v pátek od 9 do 14 hodin.

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 735 170 484,
e-mail: bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Kristýna Bublová. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR
E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

Obsazení výborů a komisí
odpovídá výsledkům voleb
Rada města Domažlice zřizuje pět komisí, zastupitelstvo potom zřídilo čtyři výbory. Na jejich obsazení si přitom během
zasedání zastupitelstva opakovaně stěžovali zástupci ČSSD. Vzhledem k tomu,
že se tyto informace objevily opakovaně
i v Domažlickém deníku, rozhodl se starosta města Miroslav Mach reagovat a situaci uvést na pravou míru. „Tvrzení, že
je obsazení ve výborech a komisích města
v nepoměru, mne osobně velmi mrzí.
Naopak jsem přesvědčený, že je vše v naprostém pořádku, což dokazují i konkrétní
čísla. Co se týká výborů, které mají za
úkol kontrolovat práci zastupitelů, ty má
ve svých rukách zcela jasně opozice, a to
v poměru 5:9. Takzvané pracovní výbory,
které naopak tvoří, má zcela pochopitelně
v rukách koalice v poměru 19:14. Co se
týká komisí, ty čítají 16 členů z koalice,
14 lidí z opozice, 3 zástupce z politických
stran, které se nedostaly do zastupitelstva
a 4 pozice zastávají lidé z odborné veřejnosti. Jsem si jistý, že je obsazenost výborů a komisí zcela vyvážená, a to v souladu
s tím, jak dopadly komunální volby,“ uvedl Mach.
(bub)

l Tři stromy budou pokáceny na Baldově
v souvislosti s výstavbou památníku.
Půjde o 2 lípy a jednu břízu. Nyní
bude město jednat s pozemkovým úřadem, kterému patří dotčené pozemky.
Schválené bylo také zadání zakázky na
stavební úpravu podstavce a smlouva na
jeho archeologický průzkum.
l Na domažlické radnici se 10. března
opět objeví tibetská vlajka. Do akce
Vlajka pro Tibet se město Domažlice
zapojuje již řadu let.
l Radní schválili veřejnou zakázku na
rekonstrukci dopravního hřiště. Práce
provede firma Eltodo Praha za 774 tisíc
korun. Akce je zařazena do rozpočtového provizoria a může se s ní začít
i bez schváleného rozpočtu na rok 2015.
Opravy dopravního značení, na které finančně přispěje Plzeňský kraj, by měly
být hotové do 15. dubna.
l Ceny vodného a stočného v Domažlicích na rok 2015 byly schváleny Radou
města. Vodné činí 34,26 Kč/kubík
a stočné 30,71 Kč/kubík.
l Na návrh Komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost souhlasili
domažličtí radní s odstraněním betonových truhlíků z domažlického náměstí.
l Značení jízdních kol pomocí syntetické
DNA bude v Domažlicích možné až
v dubnu nebo květnu. Záleží na tom,
zda se na tento projekt podaří získat
dotaci z programu ministerstva vnitra.
(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Chodrockfest bude
jen dvoudenní

Loni na podzim dorazila na radnici
petice, kterou podepsalo 175 lidí. Občané, kteří bydlí v sousedství jezdeckého
areálu na Vavřinečku, kde se v době
Chodských slavností koná soukromá
akce – Chodrockfest. Lidé si stěžovali na
hluk a požadovali, aby se třídenní akce
konala pouze dva dny a produkce končila
o půlnoci. „Akce se koná na soukromém
pozemku a my tak nemáme žádné páky
na to, aby pořadatel dodržoval pravidla,“
podotkl místostarosta Zdeněk Novák.
Přesto se na radnici konalo několik jednání. K dohodě sice nedošlo, ale pořadatel
– společnost Westmusic, s.r.o., kterou zastupuje Jan Halík - nakonec přistoupila na
určitá omezení. Písemně přislíbila zrušení
čtvrtečního programu, v pátek a v sobotu
by potom produkce měla skončit dvě hodiny po půlnoci.
(bub)
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Radnice v Domažlicích bude bezbariérová
Domažlickou radnici a Městské kulturní V kině však bude pokračovat rekonstrukce
středisko propojí bezbariérový vestavěný vstupních prostor.
výtah. V rámci osmi pater kompletně obNáklady na výtah radnice a MKS činí
slouží celou radnici i sklep pod MKS. Pat- 4,5 milionu korun. Městu se na něj podara od sebe budou různě vzdálená a počítá řilo získat dotaci z ministerstva sociálních
se se dvěma směry
věcí, která zahrnuje
výstupů. Nedílnou
i
bezbariérovou
součástí stavby buúpravu chodníků od
dou také bezbariérovlakového nádraží
Původní historická budova radnice
vé toalety nebo nové
v
Domažlicích.
byla postavena v renesanční podobě
atrium u MKS. DruNáklady na druhý
poznamenané pozdním barokem, nacháhý výtah, který nyní
výtah činí více než
zí se uprostřed domažlického náměstí
vzniká v prostorách
2 miliony korun.
přímo proti kostelu. Budova několikrát
domažlického kina
I na něj se městu
vyhořela, byla přestavována. V roce 1891
Čakan, obslouží tři
podařilo získat dobyla zbořena, aby uvolnila místo dnešní
podlaží. Stavební
taci, tentokrát z minovorenesanční budově s věžičkou, dopráce by měly být
nisterstva kultury.
stavěné roku 1893.
dokončeny v dubnu.
(bub)

Z historie:

S ukládáním odpadu si lidé hlavu nelámou

Každá obec i každé město má své odpadové hospodářství, které se řídí zákonem o odpadech, potažmo obecně závazným právním předpisem. V Domažlicích tuto oblast řeší městská vyhláška č. 7/2004,
doplněna vyhláškou 1/2005. Každá osoba včetně novorozenců platí za odpady v místě, kde jsou hlášeny
k pobytu. Zde odpad produkují a zde by také odpad měl být ukládán.
Vyhazovat odpad vedle nádoby je přitom nepřípustné. Pokud jsou kontejnery plné, je občan povinen
najít v příslušném městě volnou nádobu jinde nebo odpad uložit v provozní době ve sběrném dvoře
(objekt Domažlických technických služeb v Chrastavické ulici v Domažlicích). Přímo v Domažlicích je dle
informace DTS na padesát sběrných míst na tříděný odpad.
Není ovšem výjimkou, že do Domažlic jezdí ukládat odpad i občané okolních obcí. Dělo se tak například po vánočních svátcích. Strážníci městské policie proto na vybraná sběrná místa nainstalovali fotopasti. „Pomocí fotopastí jsme získali řadu videozáznamů, se kterými dále pracujeme. Máme zachyceny
jak registrační značky motorových vozidel, tak obličeje osob, které ukládají odpady mimo sběrné nádoby,“ uvedl Radovan Plšek, zástupce velitele domažlických strážníků. „Tyto osoby následně předvoláváme
k podání vysvětlení. Podle závažnosti či množství odpadu uloženého mimo nádoby projednáváme tyto
přestupky v blokovém řízení, popřípadě tato podezření ze spáchání přestupku oznamujeme k přestupkové komisi,“ doplnil Plšek.
Fotopasti a také městský dohledový kamerový systém budou strážníci v souvislosti s nesprávným
ukládáním odpadu používat i v budoucnu. I k tomuto účelu byla mimo jiné městem zřízena pozice operátora kamerového systému. Jeho pracovní náplní je monitorování veřejných prostranství a vyhledávání
protiprávních jednání v ulicích, nejen v dopravě, ale i ve veřejném pořádku. V současné době je vypsané
výběrové řízení na dalšího operátora kamerového systému.
Městská policie také připravuje na svých webových stránkách www.mpdomazlice.cz interaktivní
mapu, na které budou tato sběrná místa znázorněna. Návštěvník stránek tak po rozkliknutí ikony dostane informaci s fotografií sběrného místa. Touto službou chce městská policie vyjít vstříc občanům města,
aby i ze svého domova měli informaci o sběrných místech. Jednotliví strážníci ve svých okrscích sledují
vytíženost sběrných kontejnerů a v případě, že je nějaká nádoba soustavně přeplněna, řeší tuto situaci
s technickými službami. Ty následně zajistí výměnu nádoby za nádobu s větším objemem.
(bub)

Snímek pořízený fotopastí u sběrných nádob v Domažlicích zachycuje, jak muž ukládá odpad mimo sběrné nádoby.
Foto: MP Domažlice
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Od listopadu do dubna
KRMTE PTÁČKY!

Novinka - sběr biologického
odpadu rostlinného původu
Město Domažlice a jím zřízená příspěvková
organizace Domažlické technické služby informují
občany o zavedení svozu biologicky rozložitelného
odpadu.
V brzké době bude zaveden svoz nových hnědých plastových nádob, které budou rozmístěny
na základě požadavku občanů v místech jejich trvalého bydliště na území města Domažlice a Havlovice. Kdo bude mít zájem o zmíněnou odpadní
nádobu a je rozhodnut pomoci životnímu prostředí, nechť kontaktuje DTS na tel. č. 379 722 394
(paní Bílková). Bude s ním uzavřena smlouva
o pravidelném týdenním svozu. Tato služba je
poskytována zdarma.
Co lze v dané nádobě skladovat? Snadno
rozložitelný biologický odpad rostlinného původu,
například trávu, zbytky rostlin, listí (ne větve!),
ovoce, zejeninu, odpad tohoto druhu z kuchyně
apod. V žádné případě nádoby neslouží k likvidaci
jakéhokoliv jiného odpadu, například živočišného
původu. Biologicky rozložitelný odpad bude svážen do kompostárny, která je před dokončením
a svůj provoz zahájí na jaře letošního roku. (red)

Městská rada seniorů
má za sebou rok činnosti
Výroční schůze Městské rady seniorů v Domažlicích se konala 4. února v domažlickém penzionu pro seniory. Přítomni byli jak zástupci Krajské rady seniorů Plzeňského kraje, tak zástupci
nejrůznějších domažlických organizací a klubů.
Předseda JUDr. Josef Fidrant v úvodu všem
poděkoval za úspěšný uplynulý rok a shrnul také
činnost MR seniorů. „Poprvé jsme se sešli 5. února a poté jsme se scházeli pravidelně každou první středu v měsíci. Zúčastnili jsme se také celé
řady akcí, sami jsme například zorganizovali Živý
Betlém. Podíleli jsme se také na celé řadě zajímavých projektů,“ uvedl Fidrant. Jednatelka domažlické Městské rady seniorů Jaroslava Kaucká
poté předala slovo zástupcům klubů a organizací
v Domažlicích. Sama představila Klub seniorů při
TJ Sokol Domažlice. Předseda Krajské rady seniorů Leoš Jochec upozornil na to, že domažlická
organizace je jediná, kterou se v posledních dvou
letech podařilo v České republice založit. Čestné
uznání si z jeho rukou poté převzala ředitelka
Městského centra sociálně rehabilitačních služeb
domov pro seniory Venuše Klimentová. Výroční
schůze se zúčastnil také místostarosta Domažlic
Stanislav Antoš a zástupce městské policie Václav Kubaň.
(bub)
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TURISTICKÉ AKCE V BŘEZNU ČČK DOMAŽLICE
společně s Transfúzní

Klub českých turistů - odbor Domažlice - připravil
pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce

na konečné tramvaje č.1 od 7.30 hod. do 10 hod.
Trasy 9, 17, 24 a 32 km. Vede M. Senohrábková.

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

Neděle 22. 3.
Turistická vycházka „Vítání jara“. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod.
do Hluboké. Trasa: Hluboká, Dobříkov, Smržovice,
Loučim (8 km). Vede K. Bílek.

Neděle 8. 3.
Turistická vycházka. Sraz u bývalého Okresního
úřadu ve 13 hodin. Trasa: Horní Baldov, Dolní
Baldov, Luženičky, Domažlice (10 km). Vede
H. Šimovičová.
Středa 11. 3.
Zájezd do Velkého divadla v Plzni na balet „Spartakus“. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 17.30 hodin. Cena: pro členy KČT
380 Kč, pro ostatní 410 Kč. Přihlášky a peníze
přijímá M. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo
379 724 113. Vede E. Nosková.
Neděle 15. 3.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD
v 10.18 hod. do Vlkanova. Trasa: Vlkanov, Šitboř,
Hvožďany, Načetín, Šidlákov, Korytany (12 km).
Vede A. Léblová.
Sobota 21. 3.
Účast na pochodu Plzeňská šlapka. Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod. do Plzně. Start v Plzni-Bolevci

Neděle 29. 3.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD
v 10.18 hod. do Trhanova. (Návštěva velikonoční
výstavy kraslic). Návrat do Domažlic buď pěšky
(6 km), nebo vlakem. Vede M. Janutková.

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

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

s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného
osvětlení
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
a řadu dalších služeb

Náš tel.: 379 722 394

stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 23. 3. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

PAVEL MIKULENKA

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

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

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

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

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

Uvedené produkty lze zakoupit v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice
nebo v prodejně Energy v Domažlicích.
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Výstavy: Blanka Anderlová – Obrazy

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

pořádá v úterý 10. března 2015
školení

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

V měsíci březnu budete mít opět možnost zhlédnout obrázky B. Anderlové, která
v knihovně vystavovala již v minulých letech. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 2. do 31. března 2015 a přístupná bude v provozní době knihovny.

Přednáška: Marcel Fišer – Umění v Domažlicích
O POMNÍCÍCH, PAMĚTNÍCH DESKÁCH A DALŠÍM UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM
PROSTORU
Zveme vás na přednášku M. Fischera, ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu,
která se koná u příležitosti uvedení stejnojmenné knihy.
Pořadatelé – Městská knihovna Boženy Němcové, Muzeum Chodska a Galerie
bratří Špillarů – srdečně zvou na setkání do Galerie bratří Špillarů v poslední třetině měsíce března – datum bude upřesněno.

Březen – měsíc čtenářů

I v letošním roce myslíme na naše zapomětlivé čtenáře a připravili jsme pro ně
„TÝDEN AMNESTIE“ – v termínu od 23.–27. března mohou čtenáři vracet knihy
bez sankcí za pozdní vrácení. Pokud v tomto týdnu vrátí zapomenuté a ve výpůjční
době nevrácené knihy, časopisy, AV dokumenty, budou jim prominuty pokuty.
I nadále je pro zájemce pořádána burza vyřazené starší nebo duplicitní literatury
z fondu knihovny.
Bc. Lenka Schirová

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

4. 3. Soutěž ZUŠ, 5. 3.Seniorské odpoledne, 6. 3. Taneční pro dospělé, 7. 3. Ples policie, 9. 3. Divadlo v rámci předplatného “Druhá
smrt Johanky z Arku”, 10. 3. MDŽ – KSČM a Svaz žen, 11. 3. Soutěž SOU - Zlaté zrcadlo, 12. 3. Koncert ZUŠ, 13. 3. Představení
pro školy, 13. 3. Výroční schůzeb SPCCH, 13. 3. Taneční pro dospělé, 14. 3. Chodský bál, 16. 3. Školení, 17. 3. Koncert Ondřej
Havelka a Melody Makers, 18. 3. Zasedání zastupitelstva města,
20. 3. Soutež ZUŠ, 20. 3. Taneční pro dospělé, 23. 3.
II. abonentní koncert - Daniel Wiesner a Marie Wiesnerová - klavír,
24. 3. Členská schůze MO STP, 25. 3. Prodej drogerie,
25. 3. Koncert Věra Špinarová, 26. 3. Lékařská komora,
28. 3. Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu.

Nový hráč na trhu
realit v Domažlicích
Společnost MM Reality holding a. s. otevřela v druhé polovině roku 2014 svou 137. pobočku. Společnost prodává na území
ČR přes 2000 nemovitostí měsíčně.
„Poskytujeme nejen servis při prodeji nemovitosti, ale také
hypotéky a pojištění,“ říká vedoucí pobočky Ing. Karel Chval.
Pobočky otevírá společnost ve všech městech, aby byly ke
klientům blíž, nabízí vždy i několik pracovních míst a hlavním
mottem společnosti je posloužit zákazníkovi komplexně ohledně
prodeje či koupi nemovitosti. Společnost se pyšní tím, že je největším klientem nejvýznamnějšího realitního serveru sreality.cz
s celkovým počtem nabídek 27.000, přičemž druhý klient má
v nabídce pouze 8.000 nemovitostí.
„Ano, je to tak, na Srealitách inzerujeme 100% nemovitostí
a 70% z nich i topujeme, takže nemovitosti našich klientů jsou
v nejefektivnějších časech vždy na vrchních místech,“ říká oblastní manažer pro část Karlovarského a Plzeňského kraje Filip
Müller.
Nezbývá nám tedy než popřát této společnosti na území Domažlic spoustu spokojených klientů a velký počet úspěšně zrealizovaných projektů. Člen realitní komory. VS.
PI
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V Domažlicích nejlépe prostřeli studenti ze Sokolova ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledám byt nebo dům ke koupi nedaleko Domažlic. Tel: 722 690 245

l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Koupíme starý nábytek, obrazy, sklo,
bankovky, mince, knihy, sochy, hodiny,
hodinky, šavle, uniformy, knihy, pohledy, myslivecké, vojenské, hasičské
předměty, staré hračky a jiné. Nabídněte jednotlivě, sbírky nebo pozůstalosti. Tel: 722777672 Platba ihned!

Domažličtí získali druhé místo a také diváckou cenu.
Nádobí na stolech soutěžících bylo
uspořádáno do posledních detailů. Talíře,
příbory i skleničky studenti přeměřovali
pravítky, nechyběla dobová dekorace
nebo kostýmy. Na šestém ročníku Regionální soutěže ve stolování v oboru kuchař
– číšník se bylo skutečně na co dívat.
Akci pořádalo 28. ledna Střední odborné
učiliště Domažlice, město Domažlice
soutěž podpořilo bezplatným pronájmem
sálu MKS. Tématem letošního ročníku
byla „První republika“. Svůj um nakonec
poměřila čtyřčlenná družstva budoucích
kuchařů, číšníků a gastronomů z devíti
škol a učilišť z celého západočeského
regionu. O výsledcích rozhodla tříčlenná
porota. Vítězem se stejně jako v loňském
roce stala Střední škola živnostenská Sokolov, druhý byl tým SOU Domažlice, který
získal také diváckou cenu. „Jsme rádi, že
se v našem městě tato soutěž koná. Musím

Foto: Kristýna Bublová

říct, že každý rok krásně prostřené tabule
obdivuji. Je škoda, že na takové stolování
již v dnešní době není příliš času,“ uvedl
starosta Domažlic Miroslav Mach. „Podle
mne jsou vítězové všichni. Soutěž se vydařila, netradiční téma pojali studenti výborně a jejich nápady byly velmi zajímavé,“
zhodnotila akci ředitelka SOU Domažlice
Zdeňka Buršíková.
(bub)

BAD FÜSSING
pořádáme
JEDNODENNÍ VÝLETY

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

Seniorské odpoledne

Svaz tělesně postižených, okresní organizace Domažlice, srdečně zve na tradiční Seniorské odpoledne, které se koná
5. března od 14 hodin v MKS Domažlice.
K tanci a poslechu zahraje Malá česká dechovka - P. Vinklárka.
(mo a oko STP)

Aktuální informace o dění v kultuře

www.idomazlice.cz

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

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

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

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Suround 7.1

BŘEZEN 2015

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ FILM).
NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852
Bližší informace o filmech na www.idomazlice.cz
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz

Neděle 1.

14.00

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění Sponge Bob ve filmu: Houba na suchu

r Vstupné 130,– Kč,
děti do 12 let za 110,– Kč, 84 min

19.30

Životopisný / Romantický / Drama s titulky Teorie všeho

m Vstupné 130,– Kč, 123 min

Středa 4.

19.30

Komedie / Krimi s titilky Focus

m Vstupné 100,– Kč, 105 min

Čtvrtek 5.

19.00

Diashow MARTIN LOEW MADEIRA

Vstupné 100,– Kč v předprodeji,
na místě 120,– Kč

19.30

Životopisný / Akční / Drama s titulky Americký sniper

l Vstupné 100,– Kč, 133 min

22.00

Romantické drama s titulky Padesát odstínů šedi

l Vstupné 120,– Kč, 124 min

17.00

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění 3D Asterix: Sídliště bohů

r Vstupné 130,– Kč, 85 min

19.30

Životopisný / Akční / Drama s titulky Americký sniper

l Vstupné 100,– Kč, 133 min

22.00

Český tajemný thriller s titulky ve 3D Ghoul

m Vstupné 110,– Kč, 113 min

14.00

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění Asterix: Sídliště bohů

r Vstupné 100,– Kč, 85 min

19.30

Komedie / Krimi s titilky Focus

m Vstupné 100,– Kč, 105 min

19.30

Životopisný / Akční / Drama s titulky Americký sniper

l Vstupné 100,– Kč, 133 min

Pátek 6.

Sobota 7.

Neděle 8.
Středa 11.

Životopisný / Drama s titulky Divočina

l Vstupné 110,– Kč, 111 min

19.30

Komedie / Krimi s titilky Focus

m Vstupné 100,– Kč, 105 min

22.00

České drama Kobry a užovky

l Vstupné 120,– Kč, 111 min

17.00

Akční, Dobrodružný, Fantasy, Sci-fi s titulky Jupiter vychází

m Vstupné 100,– Kč, 128 min

Česká komedie Fotograf

l Vstupné 100,– Kč, 133 min

22.00

Válečné drama s titulky Nezlomný

m Vstupné 110,– Kč, 137 min

14.00

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění Velká šestka

r Vstupné 100,– Kč, 105 min

19.30

Životopisný / Drama s titulky Divočina

l Vstupné 110,– Kč, 111 min

Úterý 17.

20.15

Balet v kině - Královskéhý balet v Londýně přímý přenos Labutí jezero

r Vstupné 250,– Kč, 180 min

Středa 18.

19.30

Hudební lahůdka Perný den

r Vstupné 80,– Kč, 87 min

Čtvrtek 19. 19.30

Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha Vybíjená

m Vstupné 130,– Kč, 95 min

19.30

Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha Vybíjená

m Vstupné 130,– Kč, 95 min

22.00

Akční / Romantický / Sci-Fi ve 3D v českém znění Rezistence

m Vstupné 150,– Kč, 120 min

17.00

Akční / Thriller / Sci-Fi s titulky Chappie

m Vstupné 130,– Kč, 121 min

Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha Vybíjená

m Vstupné 130,– Kč, 95 min

22.00

Akční dobrodružný film s titulky Kingsman: Tajná služba

l Vstupné 110,– Kč, 129 min

14.00

Dobrodružná komedie v českém znění Noc v muzeu: Tajemství hrobky

r Vstupné 100,– Kč, 90 min

19.30

Akční / Thriller / Sci-Fi s titulky Chappie

m Vstupné 130,– Kč, 121 min

19.30

Akční / Romantický / Sci-Fi ve 3D v českém znění Rezistence

m Vstupné 150,– Kč, 120 min

Drama / Válečný s titulky Město 44

m Vstupné 110,– Kč, 127 min

19.30

Akční / Thriller / Sci-Fi s titulky Chappie

m Vstupné 130,– Kč, 121 min

22.00

Drama s titulky Cesta naděje

m Vstupné 110,– Kč, 111 min

17.00

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění Popelka

r Vstupné 130,– Kč,
děti do 15 let za 110,– Kč, 105 min

19.30

Drama s titulky Cesta naděje

m Vstupné 110,– Kč, 111 min

22.00

Drama / Válečný s titulky Město 44

m Vstupné 110,– Kč, 127 min

14.00

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění Popelka

r Vstupné 130,– Kč,
děti do 15 let za 110,– Kč, 105 min

19.30

Romantické drama s titulky Padesát odstínů šedi

l Vstupné 120,– Kč, 124 min

Čtvrtek 12. 19.30
Pátek 13.

Sobota 14. 19.30

Neděle 15.

Pátek 20.

Sobota 21. 19.30

Neděle 22.
Středa 25.

Čtvrtek 26. 19.30
Pátek 27.

Sobota 28.

Neděle 29.

Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena.
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Čtvrtek 5. března 2015 od 19.00 hodin v kině Čakan Domažlice
Diashow MARTIN LOEW – MADEIRA - KVĚTINOVÝ RÁJ V ATLANTIKU
Martin Loew přijede již posedmé do kina Čakan Domažlice se svojí cestovatelskou diashow. Madeira je ostrovem
barevných květin, nekonečné zeleně, krásných žen, úžasných výhledů a mnoha dalších superlativů.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pondělí 9. března 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného
Agentura Golden Archer Productions
Stefan Canev DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
Režie a překlad: Světlana Lazarová. Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička, Stanislav Lehký.
Strhující nadčasový příběh nabízí divákovi prostor k zamyšlení nad rolí lidského jedince ve společenském dění kolem nás. Potřebuje lidstvo hrdiny? Jistě, je
dobré čas od času „pohnout kolem dějin“ a změnit stávající prohnilý systém. Ovšem, když už se ti nejmazanější přívrženci nového řádu důkladně napakovali,
začne jim bezúhonný hrdina poněkud překážet. Tak tedy: pryč s ním - ale jak to šikovně udělat, když nežijící mučedník může být nebezpečnější než živý?
Johanka se musí rozhodnout, zda hrdě zemře, nebo se bude plazit a přežije. Pomůže jí přitom Bůh, který přece má osobní zkušenost z pozemské mise svého
jediného syna? Nebo snad Kat, který toho díky svému řemeslu už viděl a slyšel hodně?
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Sobota 14. března 2015 od 20.00 hodin sále MKS v Domažlicích

17. CHODSKÝ BÁL

účinkují: MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV, DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA, CANZONETTA, NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV
K tanci a poslech hraje Domažličanka. Večerem provází Petr Buršík.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 17. března 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS – PERLY SWINGU 2
Věčný kavalír Ondřej Havelka - režisér, herec, zpěvák a frontman skupiny Melody Makers zazpívá a zahraje písně
populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým, a to
v autentické interpretaci. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 22. března a neděle 29. března 2015
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE KAŠPÁREK ČARUJE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro. Jednotné vstupné 25,– Kč.
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru v Domažlicích od pondělí 2. března 2015
na obě představení.
Pondělí 23. března 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
II. abonentní koncert

DANIEL WIESNER - KLAVÍR MARIE WIESNEROVÁ - KLAVÍR

Daniel Wiesner (1969) studoval na pražské konzervatoři u prof. Valentiny Kameníkové a na AMU ve třídě prof. Petera Toperczera. V letech 1988 a 1990
absolvoval mistrovské kurzy u Rudolfa Kehrera ve Výmaru. Kromě několika cen z domácích soutěží, které získal ještě za studií na konzervatoři, je Daniel
Wiesner vítězem Mezinárodní klavírní soutěže v Glasgow (1990) a nositelem ceny ze soutěže „Vianna da Motta“ v Lisabonu. V roce 1993 obdržel Cenu Hlávkovy
nadace. Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval na koncertech ve většině evropských zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Je členem několika
komorních souborů, od roku 1994 je členem komorního souboru „In modo camerale“, který získal v roce 1996 Cenu Českého spolku pro komorní hudbu,
a v témže roce se stal finalistou soutěže komorní hudby v japonské Osace, spolupracuje s renomovanými sólisty. Řadu skladeb svého širokého repertoáru
premiéroval a má též obsáhlou diskografii. Natočil několik sólových CD, mj. s díly B. Smetany, Zd. Fibicha, S. Prokofjeva, K. B. Jiráka a M. Kabeláče. Intenzivně
se věnuje soudobé hudbě, zvláště české, má na svém kontě mnoho desítek premiér novinek a několik CD nahrávek. Jako sólista vystupuje s předními českými
orchestry, s Českou filharmonií (2002 – Bartókův klavírní koncert, 2004 – Martinů Dvojkoncert, 2008 – Messiaen: Exotičtí ptáci a Barvy nebeského města,
2010 – Gemrot: Klavírní koncert – světová premiéra), s FOKem (2005 – Messiaen: Turangalila, 2006 – Mozartův klavírní koncert C dur) a mnoha dalšími.
Marie Wiesnerová vystudovala konzervatoř v Ostravě (Z. Duchoslav) a AMU v Praze (I. Moravec, B. Krajný, K. Bilinská). Je laureátkou soutěže O cenu
Beethovenova Hradce a držitelkou ceny Českého hudebního fondu Za nejlepší provedení české soudobé skladby. Věnuje se sólové a komorní hře (vystupuje se
svým manželem D. Wiesnerem - 4ruční klavír, je členkou Morgenstern tria, které se zaměřuje na interpretaci soudobé hudby, účinkuje na Festivalu melodramů
Z. Fibicha). Měla samostatné pořady v divadle Viola - Utrpení mladého Werthra: J. Lábus, Ch. Kluge-Mrázková - Nedokončený herecký koncert: R. Lukavský.
Vystupovala v Anglii, Polsku, Slovensku, Itálii, Německu, Francii, Nikaragui.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Středa 25. března 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA

VYPRODÁNO!!!
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PØIPRAVUJEME
Čtvrtek 9. dubna 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Fenomenální zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere představí během vystoupení průžez celou svou tvorbou včetně písní
z aktuálního úspěšného alba Maratonika, přidá staré skladby v novém kabátě, ale i úplné novinky z další připravované desky. Dan Bárta
je jedním z mála mužských jazzových vokalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu a originálním repertoárem. Spolu se sestavou
prvotřídních hudebníků – Filip Jelínek – klávesy, aranžmá, Robert Balzar – kontrabas, basa, Míra Chyška – kytara a Jiří Slavíček – bicí,
předvedou famózní hudební zážitek, který okouzlí i nejnáročnější publikum. Dan Bárta je třináctinásobný držitel Ceny Anděl.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 12. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo KALICH
Jaan Tätt KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN
Režie: Lída Engelová. Překlad: Jonatan Tomeš. Hrají: Bára Hrzánová, Zbigniew Kalina, Helena
Lapčíková a Libor Jeník.
Předprodej vstupenek od 10. 3. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích
Úterý 14. dubna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
III. abonentní koncert

DOLEŽALOVO KVARTETO

Václav Dvořák - housle, Ondřej Pustějovský - housle, Martin Stupka - viola, Jan Zvěřina - violoncello
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Středa 15. dubna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

KAREL ŠÍP & J. A. NÁHLOVSKÝ – MINIPÁRTY

Zábavná show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty, tentokrát s jediným hostem:
J. A. Náhlovským.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 24. dubna 2015 od 20.00 hodin v sále MKS v Domažlicích
Koncert MONKEY BUSINESS – 15 LET NA STEZCE KAMARÁDSTVÍ
Přední česká pop-funky skupina Monkey Business (Roman Holý, Matěj Ruppert, Tonya Graves, Ondřej
Brousek, Pavel Mrázek, Martin Housek a Olda Krejčoves) oslaví své patnácté narozeniny i v Domažlicích,
kde za celou svoji karieru ani jednou nehrála.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 8. května 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Klubová scéna

KHALIF WAILIN´ WALTER (USA)

Američan Khalif Wailin’ Walter, synovec slavného bluesového kytaristy Carla Weathersbyho
a bývalý člen doprovodné kapely Lonnieho Brookse. Walterova vlastní tvorba je ovlivněna bluesovými
klasiky Albertem Kingem, Freddiem Kingem a Albertem Collinsem, jeho styl zpěvu má blízko
k neworleanskému rhythm’n’blues. Americký kytarista a zpěvák Khalif Wailin´ Walter je jedním
z dobudoucna nejslibnějších představitelů nejmladší bluesové generace.
Předprodej vstupenek od 23. 3. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 15. května 2015 od 15.30 a 18.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a MKS v Domažlicích

11. TANEČNÍ AKADEMIE

Taneční akademie Venduly Brettschneiderové
V dopoledních hodinách dvě uzavřená představení pro žáky ZŠ Domažlice. Dvě představení pro veřejnost: od 15.30 a 18.00 hodin.
Předprodej vstupenek pro veřejnost od 20. 4. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pondělí 1. června 2015 od 14.00 do 18.00 hodin v letním kině v Domažlicích
MĚSTO DĚTEM ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Program – kolotoč, houpačky, skluzavka, balonky, zábavné soutěže

VSTUP ZDARMA!

Pátek 26. června 2015 v letním kině v Domažlicích
Koncert PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY
Koncert regionálních kapel + host

ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM DOMAŽLICKÝM ROCKEM
VSTUP ZDARMA!
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PLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Upozorňujeme všechny obyvatele
města Domažlice - poplatníky místního
poplatku za komunální odpad, že v měsíci březnu bude provedena distribuce
poštovních poukázek k úhradě místního

poplatku za komunální odpad na rok
2015. Poplatek je splatný do 30. 4. 2015.
Bližší informace lze získat v Obecně
závazné vyhlášce města Domažlice č. 6/
2012, v platném znění, a to na interneto-

Tajemnice Městského úřadu Domažlice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa:
HLAVNÍ ÚČETNÍ,
REFERENT ODBORU SPRÁVY MAJETKU
A REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU
Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Domažlice
nebo na www.domazlice.eu v sekci úřední deska – volná místa.
Další informace:

Ing. Alena Kučerová, ved. finančního odboru – ( 379 719 164, 725 042 640
Bc. Michal Hájek, ved. odboru správy majetku – ( 379 719 172,602 334 228
Ing. Ivana Sladká, ved. odb. výstavby a úz. Plánování - ( 379 719 184, 606 628 024

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději
do 10. března 2015 v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT - VŘ hlavní účetní“ nebo „NEOTVÍRAT – VŘ referent OSM“
nebo „NEOTVÍRAT – VŘ referent SÚ“, na adresu: Město Domažlice,
odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

vých stránkách města Domažlice v sekci
samospráva - vyhlášky a nařízení města.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na
pokladnách MěÚ Domažlice (náměstí
Míru 1 a U Nemocnice 579), poštovní
poukázkou nebo bezhotovostně na účet
města Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem
poplatku.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

Pěvecký soubor De
profundis u evangelíků
Sbor Českobratrské církve evangelické
v Domažlicích srdečně zve na koncert
duchovní hudby. V podání plzeňského Komorního pěveckého souboru De profundis
vyslechneme tentokrát nově nastudovaná
díla dvou hudebních velikánů 16. a 17.
století, Orlanda di Lassa (1520–1594)
a Heinricha Schütze (1585–1672), jimiž
nás svým slovem provede vedoucí souboru
Miloslav Esterle. Koncert začíná v sobotu
28. března v 16:00 hodin v evangelickém
sborovém domě, Tyršova 690. Vstupné je
dobrovolné.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc BŘEZEN

AKCE PRO VEŘEJNOST:

sobota 21. března - Jarní dílna - miska z keramiky ve tvaru jablíčka, jarní věnec na dveře, hry od 9:00 do 12:00 hodin
v domě dětí
sobota 28. března – Velikonoční dílna – velikonoční kraslice a dekorace od 9:00 do 12:00 hodin v domě dětí
Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz

LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
6. 7.–12. 7.

letní tábor Mrákov - Šťastné a veselé přejí chobotnice

20. 7.–24. 7.

příměstský tábor Máme rádi zvířata

27. 7.–31. 7.

příměstský tábor S angličtinou za zábavou

3. 8. – 7. 8.

Sportovní příměstský tábor

10. 8.–14. 8.

příměstský tábor Putování s Machem a Šebestovou

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
pátek

6. 3.

Chemická olympiáda D

GJŠB

čtvrtek

12. 3. Recitace

pátek

20. 3. Matematický klokan - školní kola korespondenčně

čtvrtek

26. 3. Fyzikální olympiáda E, F

MKZ Horšovský Týn
GJŠB

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ:
pátek

20. 3.

Soutěžní přehlídka tanečního oboru

MKS Domažlice

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

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

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

ČSZ ÚZ Domažlice pořádá přednášku o pěstování ovocných
stromů a rezistentních odrůd ovoce 4. března v 18 hodin v MKZ
v H. Týně. Přednášet bude Ing. Voráček z Fytosu Plzeň. Zodpoví i případné dotazy. Zveme zahrádkáře a širokou veřejnost.
Předseda ÚZ ČZS Kubáček Alex

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu !!
Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 149–180 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční: v sobotu 21. března 2015
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

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

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

Výkup autobaterií a papíru

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

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
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PŘEDSTAVUJEME:
Novým starostou SDH Domažlice je Luboš Mleziva
Po třinácti letech změnil domažlický sbor
dobrovolných hasičů svého starostu. Václava Konopíka ve funkci vystřídal šestadvacetiletý Luboš
Mleziva. Domažlický zpravodaj s ním nyní přináší
krátký rozhovor.
Jak dlouho již působíte u dobrovolných hasičů?
Jako malý hasič jsem začínal v roce 1999 ve
Stráži, kde potom hasiči skončili. V Domažlicích
jsem od roku 2004. Pracoval jsem s mládeží
a působil také jako pomocník vedoucího mládeže. Nakonec jsem se propracoval na náměstka
starosty a teď jsem byl zvolen starostou. Mimo
jiné proto, že Václav Konopík bydlí trvale v Klatovech, a protože sem dojíždí, prohodili jsme si
vlastně funkce.
Na starostu SDH jste relativně mladý, neměl jste
z toho obavy?
Měl jsem z toho docela strach, abych měl
respekt, ale zatím to funguje bezvadně, takže to
vypadá, že mám nějakou tu přirozenou autoritu.
(směje se).
Co všechno máte díky nové funkci na starosti?
Především je to členská základna sboru a veškerá administrativa. Dále také organizace soutěží
a akcí. Důležité je ale rozlišit rozdíl mezi sborem

a jednotkou SDH. Sbor funguje jako občanské
sdružení a jednotka spadá pod město. Členové
sboru jsou ale zároveň členové jednotky, a tak

se vše prolíná. I já jsem členem jednotky SDH
Domažlice. Celkem nás je 19. Jsou to vlastně nejaktivnější členové sboru, kteří vyjíždí k zásahům.
Nejvyšším náčelníkem je starosta města.
Práce v jednotce SDH se asi hodně blíží práci
profesionálního hasiče. Neuvažoval jste o tomto
povolání?
Uvažoval a dokonce jsem měl tři roky podanou
i žádost. Bohužel stavy byly v té době plné a tak
jsem se nakonec rozhodl najít si jinou práci a věnovat se dál dobrovolným hasičům.

Muzeum Chodska láká na zajímavé výstavy

V únoru proběhla v Muzeu Chodska vernisáž výstavy Comenius
– jsou zde vystaveny práce žáků blížejovské základní školy, které
vznikly v rámci mezinárodního projektu, jehož cílem bylo žáky
seznámit s obdobím středověku. V březnu jsou potom v plánu
další tři výstavy.
V úterý 3. března jsou všichni zájemci zváni na vernisáž výstavy
„Kouzlo vinutých perel a korálků“ a „Obrazů indiánského světa“,
která se koná od 17 hodin v Chodském hradu.
Ve středu 1. dubna bude v muzeu zahájena letní sezona vernisáží
výstavy „Thank you, boys! Nezapomeneme“, která připomíná 70.
výročí ukončení druhé světové války a osvobození Plzeňska americkou armádou. Výstava bude zahájena v 17 hodin, pro dokreslení
dobové atmosféry zahrají „Ježkovy stopy kvintet“ dobový swing.
Výstava představí dobové dokumenty a předměty, které jsou spojeny s působením americké armády na Domažlicku. Návštěvníci
budou mít možnost zhlédnout americkou výstroj, výzbroj a vše, co
si vojáci s sebou přinesli. Dále je zde zpracován téměř hollywoodský příběh Matta Konopa, jehož předci odešli do Ameriky a on se
díky působení v armádě dostává do rodiště svých předků…. více
se dozvíte a uvidíte na výstavě.

Výzva

V rámci oslav osvobození, které se konají 5. května, Muzeum
Chodska připravuje výstavu fotografií, které se vážou na působení
americké armády v našem regionu. Pokud máte doma fotografie,
anebo vzpomínky, které se týkají osvobození a jeho oslav, prosíme o jejich zapůjčení. Kontakt: Mgr. Kristýna Pinkrová, kristyna.pinkr@gmail.com, tel.: 778 493 101.
K. Pinkrová
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- SDH Domažlice vznikl v r. 1870
- v současné době má SDH Domažlice
103 členů
- některé akce v letošním roce:
11. dubna výstup na věž, májka,
9. května Sv. Florián, oslavy 20-ti let
Soptíků v Domažlicích, 25.–28. 6.
letní cvičení Baldov, 3. října závěrečné kolo 10. ročníku veterán ligy
- 7. března proběhne slavnostní převzetí
nového vozidla IVECO
- více na www.hasicido.cz

Jaká je hlavní činnost SDH během roku?
Jsou to soutěže, kulturní zábavy a nejrůznější
akce. Pořádáme například oslavu Sv. Floriána, po
vzoru našich kolegů z Německa, a za zmínku stojí
určitě i dnes již mezinárodní soutěž Výstup na
věž. Letos to bude již 12. ročník. A zatímco poprvé se běželo ve dvaceti lidech spíš jako recese,
teď sem jezdí kolem 90 závodníků. Pomáháme
také třeba při stavění májky a pořádáme i ukázky
na nejrůznějších akcích pro děti. Nedílnou součástí roku je také cvičení na Baldově.
Věnujete se také požárnímu sportu?
Ano, máme veteránské družstvo včele s Janem Látkou, ti běhají veteránskou ligu, máme
také Soptíky, mladé hasiče, druhým rokem i družstvo žen a nechybí ani družstvo mužů.
Text a foto: Kristýna Bublová
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Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí chystá v nejbližší době další výzvu programu
Nová zelená úsporám. Program bude nově otevřen nejen majitelům rodinných domů,
ale počítá i se zateplováním a energetickými úsporami pro bytové domy. V části
programu věnované rodinným domům půjde zejména o zateplení a výměnu zdrojů
tepla. Vedle podpory instalace kotlů na biomasu či tepelných čerpadel bude program
rozšířen i o nové technologie (solární kolektory, fotovoltaika).
Program by měl podporovat i instalaci zdrojů do novostaveb. Mělo by také dojít ke
zjednodušení podmínek programu a menší administrativní zátěži. Program se bude
týkat i našeho regionu, městský úřad je připraven žadatelům poskytnout pomoc.
Konkrétní forma pomoci bude přesněna, jakmile budou oznámeny konkrétní podmínky programu, což by mělo být v nejbližších dnech.
(zn)
ZO - SPCCH Domažlice zve své členy
na Výroční členskou schůzi, 13. března
2015 ve 14 hodin v MKS Domažlice,
malý sál.
Zve Výbor ZO - SPCCH

ZO - ČZS Domažlice zve své členy na
Výroční členskou schůzi, 9. března
2015 v 18 hodin v zasedací místnosti
Zahrádkáře.
Zve Výbor ZO ČZS
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Město má nové
webové stránky

Na odkazu www.domazlice.eu jsou
nově k dispozici kompletní informace
z dění města Domažlice. Původní adresa
www.domazlice.info ještě funguje souběžně, postupně bude na nový web odkázána.
Čtenáři internetových stránek se mohou
těšit na aktuální informace, fotogalerie
a snadné vyhledávání. Nová verze webových stránek je také vhodná pro mobilní
telefony a tablety, což původní verze
neumožňovala. Přitom přístup z těchto
zařízení stále vzrůstá. Nově jsou některé
informace z města také na sociální síti
Facebook.
(bub)

ZUŠka zve na koncert

Základní umělecká škola J. Jindřicha
Domažlice zve širokou veřejnost na Žákovský koncert, který se uskuteční 12.
3. od 17.30 ve velkém sále MKS v Domažlicích. Vystoupí na něm žáci hudebního,
tanečního a literárně dramatického oboru.
Bude nám velkým potěšením, když nás
podpoříte svoji návštěvou.
J. Kuneš

Městské informační centrum
Domažlice
nabízí:
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l informace o památkových objektech
v Domažlicích a okolí
l prodej pamětních medailí: Město a Chodské slavnosti Vavřinecká pouť
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce MKS
l bezplatné zasílání informací o kulturních
pořadech a případných změnách v programu MKS elektronickou poštou nebo SMS
l kopírování formátu A4, A3
kontakt:
l

AKCE (NEJEN) PRO SENIORY
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
11. 03. 14.00 hod.
24. 03. 14.00 hod.

Přednáška – Charita na Domažlicku – PhDr. Ivana Havlíčková
Přednáška – Čapkovi přátelé – p. Jaroslava Kaucká

Prokopa Velikého 689
03. 03. 15.00 hod. Mše svatá
09. 03. 14.30 hod.

Břetislavova 88
24. 03. 14.00 hod.

Vystoupení dětí ze ZUŠ Domažlice
Přednáška – Chodská svatba – PhDr. Lucie Kalousová

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory v Domažlicích
nabízí mimo jiné také služby Půjčovny kompenzačních pomůcek. Jedná se například
o chodítka, francouzské hole, podpažní berle, sedáky na vanu, noční stolky, nástavce ne
WC, polohovací postele s matrací, toaletní židle nebo invalidní vozíky. Více na telefonních číslech 379 725 853 nebo 721 891 928.
(bub)

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@idomazlice.cz

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)
nabízí

prodej čistých účtenek za výhodné ceny
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Zápis - ZŠ
a MŠ Msgre B. Staška
Zápis dětí do mateřské školy Msgre B. Staška 232, Domažlice se koná 30. března 2015 od 8 do 15 hodin a v náhradním
termínu 7. dubna 2015 od 13 do 15 hodin. Zákonný zástupce
se dostaví společně s dítětem, vezme s sebou rodný list dítěte,
u cizinců platný cestovní pas dítěte.
Karel Štípek, ředitel ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška

Pozvánka k zápisu
do MŠ Domažlice
Ředitelka Mateřské školy Domažlice srdečně zve rodiče
a děti k zápisu do mateřské školy. Zápis se uskuteční v pondělí
13. dubna 2015 od 8 do 16 hodin v budově mateřské školy Zahradní 471 pro všechna odloučená pracoviště (Benešova 282,
Poděbradova 53, Palackého 224, Michlova 565 i kmenovou
školu Zahradní 471).
Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizí státní příslušníci
i cestovní pas, případně kartičku povolení k pobytu. Zaspsané
děti budou navštěvovat mateřskou škou od září 2015.
Anna Bauerová, ředitelka mateřské školy

Poděkování
V měsíci listopadu a prosinci 2014 probíhalo zateplování
a výměna oken na odloučeném pracovišti Palackého 224.
Protože opravy probíhaly za provozu školy, rády bychom
tímto způsobem poděkovaly rodičům za pochopení a firmě
DSP Domažlice za výbornou spolupráci a ohleduplnost.
Anna Bauerová, ředitelka mateřské školy
Ludmila Šotová, vedoucí učitelka MŠ Palackého

MATEŘSKÁ ŠKOLA BENJAMÍNEK, o.p.s.
První a jediné zařízení svého druhu v domažlickém regionu, obec DRAŽENOV

ZÁPISY
na šk. rok 2015/16
Pá 14. 3. od 16.00 do 18.00 hod
So 15. 3. od 10.00 do 12.00 hod
Služby pro děti již od 2 let v čase od 6.00 do 18.00 h, noční
a víkendové hlídání, individuální přístup. Otevřeno včetně
státních svátků a letních prázdnin!
ZÁROVEŇ NABÍZÍME OMEZENÝ POČET VOLNÝCH MÍST
NA ČERVENEC A SRPEN 2015
Více informací na:
www.skolkabenjaminek.cz, info@skolkabenjaminek.cz,
tel.: 777 267 732

Zápis do Sluníčka - bývalých jeslí

Zápis se bude konat v pondělí 2. března v budově Sluníčka (bývalé jesle),
Michlova 565, Domažlice od 8 do 16 hodin. Přijímány jsou děti zpravidla do
věku tří let, ani zdravotní postižení nevylučující dítě z kolektivu není překážkou. Náhradní termín zápisu je v pondělí 9. března od 8 do 16 hodin. Případné
dotazy na telefonu 379 722 590 nebo 727 862 686.
(bub)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KČT – ODBORU DOMAŽLICE ZA ROK 2014
Výroční schůze KČT – odboru Domažlice se konala 22. ledna. Ke konci roku
měl Domažlický odbor KČT 157 členů.
Činnost odboru řídil 11 členný výbor, který se scházel pravidelně 1x měsíčně a 2x
i mimořádně.
První akcí roku byl Novoroční výstup
na Čerchov, kterého se zúčastnilo okolo
400 osob. Na Čerchově byla uspořádána
dobrovolná sbírka Novoroční čtyřlístek,
která vynesla více než tři tisíce korun ve
prospěch stavby trasy pro vozíčkáře. Setkání turistů na Čerchově se zúčastnila i řada
předních regionálních politiků z české
i bavorské strany.
V roce 2014 bylo uspořádáno 26 turistických vycházek, kterých se účastnilo
381 turistů. Ušli celkem 256 kilometrů.
Vycházky připravili a vedli: nejčastěji Karel Bílek a Anna Léblová a dále Marie Ja-

nutková, Petr Matějka, Miroslav Ryšánek,
Svatopluk Doubek, Jana Lásková, Marie
Minaříková a Marie Senohrábková. Paní
Senohrábková připravila i celodenní výlety
a pobyty na Šumavě.
Tradiční akcí bylo 5. dubna Odemykání
České studánky s účastí kolem 400 turistů.
Z hostů jsme přivítali poslance sněmovny
Ing. Ladislava Vilímce, JUDr. Jiřího Pospíšila, poslance a krajského zastupitele
pana Karpíška, ředitelku regionální hospodářské komory Mgr. Radku Trilcovou,
starostu Domažlic Ing. Miroslava Macha,
starostu Furth im Wald Sandro Bauera, ředitele Městských lesů Domažlice Ing. Jana
Bendu a vedoucího skupiny turistů Waldverein Furh im Wald pana Waltera Spiesse.
Kromě klenečnského souboru Haltravan se
na hudebním doprovodu účastnila i skupina trubačů okresního mysliveckého svazu

Město Domažlice má nového knižního průvodce

Letošní rok bude pro město Domažlice
v mnoha ohledech výjimečný. Mimo jiné
také proto, že letos je to přesně 750 let od
založení města. V průběhu roku tak bude
připravena celá řada nejrůznějších kulturních akcí, které vyvrcholí v říjnu. K jubileu
Domažlic vyšla také nová publikace domažlického historika, badatele a nakladatele
Zdeňka Procházky, která mapuje historii
Domažlic i aktuální projekty.
Vydání Historicko-turistického průvodce městem a jeho památkami finančně
podpořilo město Domažlice prostřednictvím grantu Podpora významných počinů
částkou 44 tisíc korun. Vedení Domažlic
publikaci mimo jiné využije pro reprezentační účely města.
Autogramiáda a prezentace nové knihy se konala ve čtvrtek 5. února v Chodském
knihkupectví na náměstí Míru v Domažlicích, kde je nyní publikace také k sehnání.
Zdeněk Procházka vydal první Historicko-turistického průvodce již v roce 1993. Nyní
ovšem vydání přepracoval a rozšířil.
„Historii je věnován větší prostor, ale v publikaci jsou i informace související s aktuálními projekty. Například přestavbou městského pivovaru ve společensko-kulturní centrum
nebo instalací pomníku na Baldově, který bude připomínat husitskou bitvu u Domažlic,“
uvedl autor a dodal, že v knize jsou k vidění i dosud nepublikované fotografie. (bub)

Přejezd z Capartic na Gibacht

První únorová neděle na Domažlicku a v příhraničí patřila milovníkům bílých
stop. Konal se totiž 15. lyžařský turistický přejezd z Capartic na Gibacht, který
si nenechalo ujít na 150 nadšených turistů a lyžařů z Čech i z Německa. Akci,
jejímž hlavním cílem je upevnění přátelských vztahů mezi lidmi žijícími při společné hranici, již tradičně pořádají společně SC Furth im Wald a město Furth im
Wald ve spolupráci s SK Sněhaři Domažlice a městem Domažlice. „Podmínky
byly naprosto ideální,“ uvedl za SK Sněhaři Domažlice Martin Janovec. Aktuální
sněhové podmínky v okolí Čerchova můžete sledovat na webu www.snehari.cz,
kde nebudou chyběž ani informace o nejstarším lyžařském běžeckém závodě ČR
- Chodské třicítce, kterou pořádá právě SK Sněhaři Domažlice. Konat by se měl
7. března.
(bub)

z Domažlic. Akci finančně podpořilo město Domažlice.
1. května se uskutečnila Májová vycházka rodičů s dětmi, 21. září se konala tradiční Vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furthu. 28. září uspořádal domažlický odbor
KČT tradiční pochod pro rodiče s dětmi
pod názvem Toulky zlatem podzimu.
8. listopadu došlo na zamykání České
studánky. Přišlo okolo 300 turistů a opět
nechyběli ani významní hosté. A protože počasí bylo toho dne velmi příznivé,
vstoupilo 111 turistů ještě na čerchovskou
rozhlednu.
Účastnili jsme se i jiných turistických
akcí po celém Plzeňském kraji. Kromě
toho se zástupci našeho odboru účastnili
krajské konference KČT Plzeňského kraje
v Plzni, valné hromady partnerské turistické organizace Waldverein Furth im Wald,
výroční schůze dobrovolných hasičů Domažlice a valné hromady domažlického
Sokola a Orla. Zúčastnili jsme se také
slavnostních otevírání nových rozhleden.
Během roku jsme uspořádali také čtyři
autobusové zájedy, připravili jsme čtyři
turistické besedy a dvakrát navšívili představení plzeňského divadla.
Na Čerchově proběhla loni již 14. sezona. Za rok 2014 navštívilo rozhlednu
přes deset tisíc turistů, což je o téměř dva
a půl tisíce lidí více, než v loňském roce.
Celkem se od roku 2000 z ochozu Kurzovy věže rozhlédlo 121 317 evidovaných
platících turistů. Za rok 2014 věnovali
různí dárci na Čerchov přes 58 tisíc korun,
celkově od roku 2000 to již byl 1 908 683
Kč. Výdaje na opravy v roce 2014 vyšly na
112 199 Kč a celkově od roku 1999 již na
4 175 649 Kč.
Na Čerchově došlo v roce 2014 na
sousední parcele k vybudování stožáru
s televizním vysílačem Multiplexu 4, který provozuje soukromá společnost Digital
Broadcasting. Od května provozuje i webkameru, jejíž obraz lze najít na internetu
na webových stránkách města Domažlice.
Pro větší popularizaci zejména mezi mladými lidmi jsme souhlasili s umístěním
takzvané virtuální kešky na Čerchově.
Do turistické činnosti patří i činnost
značkařská. Našim 22 značkařům, kteří
pečují o 619 turistických tras na okrese
Domažlice za to patří náš dík. Poděkování
patří všem, kteří KČT podporují. Zejména
je to město Domažlice prostřednictvím
vypsaných grantů a příspěvku na pojištění
Kurzovy věže. Domažlickým městským
lesům děkujeme za tradičně výbornou
spolupráci na mnoha akcích, děkujeme
i ostatním sonzorům a příznivcům.
Petr Matějka, KČT Domažlice
(redakčně zkráceno)
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NEJLEPŠÍ ČAS PRO
REKONSTRUKCI STŘECHY
Objednejte střechu do 31. 3. 2015 a získejte
tak slevu na celou střechu s montáží až 10 %.
Více informací na www.ans-strecha.cz

ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü
ü

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

Masarykova 124
Domažlice

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

Nádražní 64
Staňkov
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