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Vzpomínky na Palachův pohřeb

DOMAŽLICKO
VČERA

Právě dnes uplynulo 50 let
od pohřbu Jana Palacha.
Na ten do Prahy vyrazila
i skupina horníků z dolu
Vítkov u Tachova,
aby vyjádřili podporu
pozůstalým a svůj
nesouhlas se sovětskou
okupací Československa.
Jeden z nich pohotově
fotografoval.

Domažlice – Včera se konala
poslední přednáška na téma
sebeobrana pro seniory s
Waldou Janečkem z cyklu
besed, které připravila Městská policie Domažlice ve
spolupráci s Městskou radou
seniorů Domažlice. Ještě se
bude konat slavnostní zakončení, a to 31. ledna. (koč)

Výstava leteckých
fotografií je stále
k vidění

Na snímku se část
smutečního průvodu
s věnci a státními
vlajkami formuje
před sochou sv. Václava
na pražském
Václavském náměstí.

Domažlice – V Městské
knihovně Boženy Němcové v
Domažlicích stále ještě můžete zhlédnout výstavu fotografií na téma Domažlicko z
ptačí perspektivy. K vidění
jsou unikátní záběry měst,
vesnic i úkazů přírody, které
jsou z ptačího pohledu
opravdu krásné. (koč)

DOMAŽLICKO
DNES

Foto: Štefan Potocký,
snímky poskytla Jana Potocká
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V okrese se sešli
ředitelé škol
PETRA KŮTOVÁ

Sněhové
zpravodajství

Domažlice – Dvacet devět
ředitelů základních a mateřských škol se dostavilo na
akci Setkání ředitelů školských zařízení.
„Cílem je, aby tato vzájemná setkávání byla pravidelná,“ uvedla Eliška Heidlerová, manažerka projektu
Místního akčního plánování
(MAP) pod záštitou Místní
akční skupiny Český les, která setkání zorganizovala. Na
něj mimo jiné dorazil ředitel
krajského inspektorátu České školní inspekce (ČŠI) Pavel
Honzík.
„Velmi intenzivně komunikujeme a spolupracujeme

Špičák

Senior akademie
zakončila cyklus
přednášek

vedle školských zařízení
právě i s Místními akčními
skupinami díky tomu, že
vznikly Místní akční plány,
jež se dotýkají vzdělávání,
metodických aktivit a mnoha dalšího,“ řekl Honzík,
který ředitelům v hodinu a
půl dlouhé přednášce nastínil fungování ČŠI, jejich inspekční činnost a na co budou zaměřeny inspekce v
období od roku 2018 do 2019.
„Je to takový návod k 'obsluze',“ podotkl Honzík s tím,
že se bude na školách například monitorovat i dopravní
výchova. Kromě toho má ČŠI
do budoucna záměr zveřejňovat úspěšné školy jako
příklad pro ostatní.

Záchranáři peníze dostanou
Pětadvacet řidičů záchranné služby se soudilo
s Nemocnicí Sušice.
DANIELA LOUDOVÁ

Sušice, Plzeň – Nemocnice v
Sušici musí zaplatit záchranářům ze zdravotnické služby v Sušici a na Modravě 1,3
milionu korun za přestávky
na oběd, které jim neproplácela. Rozhodl o tom Krajský
soud v Plzni, který tak potvrdil rozsudek soudu v Klatovech.
Sušická nemocnice záchranářům, kteří odpracovali
dvanáctihodinovou směnu,
proplácela v letech 2013 až
2016 jen 11,5 hodiny, za pauzu na oběd zaplaceno nedostali, ač na to podle svého
názoru mají nárok. Rozhodli

90 – 130 cm prašanu

Podmínky: Sjezdovky v provozu: od pátku 25.1. i snowpark
na Lubáku. Vleky v provozu: všechny.
Víkendový program: V sobotu 26.1. testování lyží (Rossignol, Dynastar) s J. A. Duchoslavem,
soutěže pro dě .
Předpověď počasí na víkend: Sobota: sněžení, -8 až -4 °C. Neděle: zataženo až polojasno,
-2 až -1 °C.
www.spicak.cz

se proto podat na zdravotnické zařízení žalobu.
O své peníze se soudilo
pětadvacet záchranářů.
Částky byly u některých tisícové a u některých to byly
deseti tisíce korun.
Podle radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje Mileny Stárkové bylo soudní
jednání zbytečné, vše se
mohlo řešit mimosoudně
domluvou. „Celá kauza mě
velmi mrzí. Záchranáři a řidiči čekali na své peníze tři
roky, a to i přes to, že jsem
oslovila dopisy správní a dozorčí radu Nemocnice Sušice,
o. p. s., a žádala je o mimosoudní dohodu. Argumentovala jsem tím, že již v podobné kauze existuje precedent, kdy soud rozhodl ve
prospěch zaměstnanců. Pro-

tože šlo o 25 žalob, soudce
Luboš Koranda takový precedentní rozsudek zaslal
oběma stranám a vyzýval ke
smírnému řešení. Nejen, že
nemocnice na žádné apely ke
smíru nereagovala, ale dokonce rozhodla o odvolání ke
krajskému soudu poté, co v
Klatovech spor prohrála,“
uvedla Stárková podle níž jde
o zbytečně vyhozené peníze,
které jen na straně právního
zastoupení záchranářů činí
více než půl miliónu korun.
„Tyto peníze mohla nemocnice využít úplně jinak. Zarážející je i fakt, že lékaři
sloužící ve stejné směně se
záchranáři, měli placených
celých 12 hodin směny. Šizen
na mzdě byl tedy jen někdo,
a to je hodně podivné,“ dodala Stárková.

REGION

Petice požaduje
zákaz zábavní
pyrotechniky
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Žáci umělecké
školy vystoupí ve
Kdyni
Kdyně – Dnes v 17 hodin se
koná velký koncert žáků Základní umělecké školy ve
Kdyni. Žáci vystoupí v místní
sokolovně. Všichni jsou srdečně zváni. Můžete se těšit
na klasické písně a vystoupení talentů ze Kdyně. (koč)
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Opozdilé
labutě
v H. Týně
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