
Okresní hospodářská komora jednala o akcích pro žáky
Domažlicko – Na konci prázd-
nin se sešlo ve středu 27. srp-
na představenstvo Okresní
hospodářské komory Do-
mažlice na své pravidelné
schůzi. Vedle běžných pro-
vozních informací a zprávě z
jednání dozorčí rady byly pro-
jednány nejvýznamnější akce
nejbližšího období.

Okresní hospodářská ko-
mora Domažlice ve spolupráci
s Městem Domažlice se roz-
hodla navázat na iniciativu Pl-

zeňského kraje a Komise pro
podporu technického vzdělá-
vání a uskutečnit setkání u ku-
latého stolu ředitelů a vý-
chovných poradců základních
a středních škol se zástupci vý-
znamných zaměstnavatelů v
technických oborech.
Abychom zjistili stav neza-
městnanosti a poptávky po ře-
meslných a technicky vzděla-
ných lidech na trhu práce v na-
šem regionu, požádali jsme o
účast zástupce z Úřadu práce.

Přizváni byli též zástupci od-
borů školství ORP na území
okresu Domažlice. Toto se-
tkání se uskuteční dne 23. září
na Městském úřadě Domažli-
ce.

Cílem tohoto setkání je pod-
pořit zájem o technické vzdě-
lání na základních školách,
zjištění potřeb technicky vzdě-
laných a řemeslně zručných li-
dí pro zaměstnavatele a firmy
na Domažlicku a v přilehlých
dopravně dostupných oblas-

tech.
Dne 30. září se ve spoluprá-

ci s městem Horšovský Týn bu-
de konat další setkání u kula-
tého stolu ředitelů a výchov-
ných poradců úplných zá-
kladních škol se zástupci a ře-
diteli středních škol a za-
městnavatelů na Horšovsko-
týnsku, Holýšovsku a Poběžo-
vicku, dále s představiteli Úřa-
du práce, zástupci Okresní
hospodářské komory a odbo-
rů školství ORP Horšovský

Týn, Tachov.
Další významnou akcí bude

již 8. ročník společné prezen-
tace škol a firem pod názvem
Od vzdělání k zaměstnání, kte-
rá se bude konat dne 4. listo-
padu v Městském kulturním
středisku v Domažlicích.

Loňský ročník, který se se-
tkal s velmi pozitivní ode-
zvou, ukázal, že všeobecná in-
formovanost budoucích ab-
solventů škol o možnosti dal-
šího vzdělávání a následného

uplatnění v praxi je velmi dů-
ležitá. K účasti byly pozvány
jak všechny školy regionu, tak
všechny významné firmy.

Posledním tématem byly
připravované vzdělávací se-
mináře, které plánuje Okresní
hospodářská komora Do-
mažlice na přelomu roku
2014/2015.

Čtenář – reportér
Olga Votavová, ředitelka Okresní
hospodářské komory Domažlice

Poděkování
Domažlické
nemocnici
Domažlice – V polovině
prázdnin jsem shodou ne-
šťastných náhod bourala na
kole. V důsledku svého pádu
jsem si zlomila pravou klíční
kost. Byla jsem ošetřena na
chirurgické ambulanci a ná-
sledně hospitalizována na
stejném oddělení v lůžkové
části A.

Ačkoliv často neslýcháme o
Domažlické nemocnici příliš
lichotivá hodnocení, já mám
zcela opačné dojmy. Chtěla
bych v současné hektické do-
bě alespoň upřímně poděko-
vat za veškerou péči, která mi
byla věnována.

Poděkování patří veškeré-
mu zdravotnímu personálu
včetně záchranářů záchanné
služby. Nemalý dík si zaslou-
ží stále usměvavé a ochotné
sestřičky, stejně jako ošetřu-
jící lékaři MUDr. Pavlína Ti-
murová a ošetřující i operu-
jící lékař MUDr. Zdeněk Ba-
cík. Děkuji za obětavou péči a
lidský přístup.

S vděčností a úctou

Čtenář – reportér
Ilona Zelenková, Kdyně

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.

JAK POSLAT
PŘÍSPĚVEK

SMS na číslo 602 66 11 75MMS
na číslo 605 73 0003

E–mail redak-
ce.domazlicky@denik.cz

PoštouDomažlický deníkMsgre
B. Staška 70,

34401Domažlice

Za pravdivost příspěvku odpo-
vídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo
krátit dodané texty.

PŘEDPLATNÉ
Objednávkynapředplatné

Domažlického deníku
můžete posílat i formou SMS

zprávy ve tvaru:
JANNOVÁK,KOZINOVA999,
34401DOMAŽLICE, PATEK,
CTVRTLETNE, SLOZENKOU.

Na telefon 724 100406.
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Nabídka zboží platí od 22. 9. do 28. 9. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.Nabídka zboží platí od 22. 9. do 28. 9. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.

od pondělí 22. září

Světlý
ležák 11

890
- 25 %

1190

• 0,5 l
• 1 l = 17,80 Kč

Švýcarská
čokoláda 2490

• 100 g

• 0
• 1

Schwarzwaldská šunka

4990
• 200 g
• 100 g = 24,95 Kč
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