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Business snídaně
v Domažlicích

Domažlice – Business snída-
ně se zástupci Okresní hos-
podářské komory Domažlice
se uskutečnila 20. března 2015
v zasedacím sálu Městského
úřadu v Domažlicích.

Jednání se zúčastnili sta-
rosta Ing. Miroslav Mach, ná-
městek hejtmana Plzeňského
kraje pro oblast regionální
rozvoj, fondy EU a informati-
ku Ivo Grüner, a dále náměs-
tek hejtmana pro oblast do-
pravy Jaroslav Bauer, kteří
přítomným představili plány
města, kraje a nové plánovací
období pro čerpání dotací EU.
Pozvání též přijal poslanec
Parlamentu ČR Jan Látka.

Starosta Ing. Miroslav
Mach přivítal pozvané jedna-
tele či zástupce firem a sta-
rosty obcí. Ve své úvodní řeči

zmínil tři nejdůležitější pro-
jekty, které bude město Do-
mažlice realizovat v roce 2015,
a sice přestavbu radnice, pi-
vovaru a bazénu.

Po úvodním slovu pana sta-
rosty se chopil slova náměs-
tek hejtmana Ivo Grüner, kte-
rý hovořil o uplynulém plá-
novacím období ROP a také o
plánech na nové plánovací ob-
dobí 2014 – 2020. V novém plá-
novacím období by měly pe-
níze EU v Plzeňském kraji pu-
tovat do vybavení základních
a středních škol.

Říkat, že silniční síť v Pl-
zeňském kraji je v ideálním
stavu, skutečně nelze konsta-
toval náměstek hejtmana Ja-
roslavBauer.ZástupcůmOHK
Domažlice objasnil investiční
priority v oblasti dopravy a
plánované opravy pozemních
komunikací. Plzeňský kraj
bude celkem v roce 2015 in-
vestovat do oprav silnic dru-
hé a třetí třídy více než mili-
ardu korun.

Dalším diskuzním téma-
tem bylo vzdělávání, přede-
vším nedostatek studentů
technických oborů. Je patr-
né, že zájem o technické vzdě-
lávání se postupně zvedá. Na
jednání zazněly náměty na
podporu zvýšení zájmů žáků
studovat technické obory a ta-
ké navázání spolupráce a za-
pojení firem.

Všichni přítomní se na zá-
věr shodli na podpoře návra-
tu k přijímacím zkouškám a
navrhované změně financo-
vání školství.

Čtenář – reportér
Olga Votavová, ředitelka Okresní
hospodářské komory Domažlice

Okresní kolo vybíjené v Postřekově
Postřekov – Okresní kolo ve
vybíjené pořádané Regionál-
ním centrem Domažlice Aso-
ciace sportu pro všechny se
konalo v Postřekově.

Rychlá souhra, dobrý po-
hyb, většinou přesná střelba.
To vše zdobilo 7 zúčastně-
ných družstev – 4 mladší a 3
starší družstva v okresním ko-
le ve vybíjené konaném dne 8.
března 2015 v tělocvičně ZŠ v
Postřekově. Turnaje se zú-
častnili děvčata a chlapci z
Horšovského Týna a Postře-
kova.

Vybíjená je jeden z nejob-
líbenějších sportů. Je to mí-
čová hra družstev s dyna-
mickým průběhem a výraz-
nou mírou zapojení všech hrá-

čů do hry, založená na zá-
kladních pohybových doved-
nostech – házení a chytání.
Hra rozvíjí především obrat-
nost, rychlost, koncentraci,
prostorovou orientaci a smy-
sl pro týmovou práci.

Turnaj byl hrán systémem
každý s každým v 10 minuto-
vých zápasech (5 x 5 minut) ce-
lé dopoledne.

Radosti i zklamání se stří-
daly jak na běžícím páse.

Starší žactvo z H.Týna B ob-
sadilo 1. místo, 2. místo Po-
střekov a 3. místo H.Týn A.

Mladší žactvo bylo také ve-
lice úspěšné. Družstvu z H.Tý-
na C patřilo 1. místo, 2. místo
získalo družstvo z H.Týn A ,3.
místo Postřekov a 4. místo

H.Týn B.
Všechna družstva za pod-

pory diváků odehrála velmi
dobré zápasy.

Všichni si zaslouží velkou
pochvalu a uznání za disci-
plínu a bojovnost.

Velké poděkování patří ta-
ké těm, kteří se na tomto klá-
ní jakýmkoliv způsobem po-
díleli.

Čtenář – reportér
Jana Baštářová, RCDomažlice

email: redakce.domazlicky@denik.cz

POCHLUBTE SE!

Vážení čtenáři, povedl se vám
pěstitelský úspěch? Vytváříte
originální výrobky? Viděli jste
něco zajímavého? Chcete se
pochlubit svými dětmi, vnouča-
ty, snímkem z tanečních, matu-
ritního plesu nebo zvířecím mi-
láčkem?

Pošlete nám snímek s krát-
kým komentářem na náš e-mail:
redakce.domazlice@denik.cz.

 

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro 

předplatné, které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz 

nebo na všech redakcích Deníku. Akce je časově omezena, 

platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové předplatitele. 

Vstupenky obdržíte po úhradě předplatného Deníku. 

Minimální celotýdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 3 měsíce.

Předplatné 

s dárkem

Stačí si jen objed-

nat celotýdenní 

předplatné regi-

onálního Deníku 

minimálně na 

3 měsíce a jako 

dárek ZDARMA 

získáte 2x vstu-

penku na kon-

cert skupiny 

Chinaski 28. 5. 

2015 v Plzni.

Tento dárek obdržíte 

pouze při objed-

návce na telefonu 

724 953 338 

nebo 724 100 405. 

Získejte ZDARMA 2 vstupenky na koncert

skupiny CHINASKI - Rockfi eld tour 2015

na 3 měsíce.

Co získáte s předplatným?• dárek
•  pravidelný přísun informací z Vašeho okresu a kraje, včetně regionálního sportu•  nejzajímavější zpravodajství z domova i ze světa

•  zdarma doručení Deníku na Vaši adresu nejpozději do 7:30 hodin ráno• výraznou předplatitelskou slevu

čtvrtek 28. 5. 2015 

od 19 hodin

Amfi teátr Plaza Plzeň
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