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Březen

číslo 3

ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ V DOMAŽLICÍCH

Slavnostní zahájení na domažlickém náměstí. Více fotografií na straně 5.
Ve čtvrtek 9. února byl v Domažlicích slavnostně zahájen XV. Český zimní sraz turistů.
V obřadní síni domažlické radnice přijali
významné hosty starosta Domažlic a oba
místostarostové.
„Všechny vás tady samozřejmě srdečně vítám, doufám, že se vám bude v Domažlicích
líbit a že se sem budete v příštích letech rádi
vracet,“ uvedl v úvodu starosta Miroslav Mach.

Foto: (kol)

„Sraz jsme připravovali dva roky, opravdu
poctivě jsme se scházeli každý měsíc a dobře
jsme udělali, protože toho zařizování bylo
skutečně hodně. Doufám, že organizace akce,
do které je zapojeno asi 70 lidí z různých organizací, dopadne dobře a bez komplikací,“
řekl předseda KČT Domažlice Petr Matějka.
Pokračování na straně 5

Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční
v pondělí 20. 3. 2017 od 14 hodin
v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se
koná ve středu 22. 3. 2017 od
16 hodin v malém sále MKS.

Zprávy z radnice

číslo 3

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Zastupitelé Domažlic na svém lednovém
zasedání schválili Obecně závaznou vyhlášku
č.2/2017 o trvalém označování psů.
A co přesně to pro majitele psů znamená?
Majitelé psa, který čip ještě nemá, budou
muset zajít k veterináři, nechat označit psa
speciálním mikročipem a zavést údaje do
registru majitelů zvířat. Učinit tak musí do
16. 8. 2017 a ti, kteří si pořídí štěně, by tak
měli učinit od 3 do 7 měsíců jeho stáří. Na
městský úřad chovatel psa donese tyto doklady: doklad o úhradě od veterináře, registrační
kartu o označení psa mikročipem a sdělí
název registru majitelů zvířat, kde je pes zaregistrován. Příspěvek bude poskytnut do výše
600 Kč pokud chovatel nemá evidován žádný
nedoplatek na poplatcích a pokutách.
„V Domažlicích máme kolem devíti stovek
evidovaných psů a ročně jich strážníci v ulicích města odchytí kolem devadesáti. Pokud
budou zatoulaní psi označení čipem, výrazně
se tak usnadní práce při hledání jejich majitele. Rychlejší dohledání majitele usnadní
i komplikace v případě, že by pes někoho
pokousal,“ uvedl starosta Domažlic Miroslav
Mach. U očipovaného psa se totiž v případě
ztráty snadno zjistí majitel. Stačí čip přejet
speciální čtečkou a kontakty se okamžitě

zobrazí. Čip se aplikuje pomocí jednorázové
sterilní jehly do podkoží, nejčastěji na levou
stranu krku. Samotná aplikace je skoro bezbolestná a lze ji přirovnat k očkování. Pro cestování se psem do zahraničí (EU) platí povinné
čipování od roku 2004.
Starší nebo nemocní psi, u kterých veterinář
shledá, že by jim čipování mohlo zdravotně
ublížit, označení již nebudou muset absolvovat. Na úřad ale musí jejich majitel donést potvrzení od veterináře, že nelze trvalé označení
provést ze zdravotních důvodů.
„Věřím, že se u nás vyhláška ujme, a jsem
si jistý, že postupně začne platit i v dalších
městech, protože problematika zatoulaných
a ztracených psů trápí všechny starosty a obce a města stojí odchyt zvířat a následná péče
o ně nemalé prostředky,“ dodal domažlický
starosta.
Kromě obecně závazné vyhlášky o trvalém
označení psů schválili zastupitelé Domažlic
ještě Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017
o místním poplatku ze psů, která mimo jiné
zvyšuje poplatek ze psů o zhruba 100 korun
za rok. Sazba poplatku u důchodců zůstala
beze změny. Přesné znění obou vyhlášek je
možné si přečít na www.domazlice.eu v sekci
Samospráva.
(kol, MěÚ)

Výbor pro spolupráci s partnerskými městy inicioval v roce 2015 záměr osadit k příjezdovým cestám do města informační tabule, na nichž budou uvedena patnerská města Domažlic - Furth im
Wald (Německo), Ludres (Francie) a Furth bei Göttweig (Rakousko). V prosinci roku 2016 se toto
podařilo a Domažlice již svým návštěvníkům představují partnerská města na příjezdových silnicích
od Havlovic, Draženova, Kdyně a Horšovského Týna. Snaha o osazení cedulí proběhla již v roce 2008,
kvůli zamítavému stanovisku jednoho z dotčených orgánů se toto neuskutečnilo.
Foto: (kol)
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KRÁTCE:
Ceny tepla z městských kotelen jdou dolů.
Může za to iniciativa radnice, které se podařilo vysoutěžit cenu plynu na burze za opravdu
výhodnou sumu. „Na loňský rok jsme kalkulovali s cenou tepla 583,20 korun bez DPH za
gigajoule. Skutečná cena, která byla ke konci
roku 2016 spočítána, byla 540,51 korun,“
vyčíslil místostarosta města Zdeněk Novák.
Kalkulovaná cena pro letošní rok vychází na
495,57 korun za Gj. V Domažlicích tak lidé
zaplatí za teplo zhruba tolik, co před deseti
lety.
Zastupitelé rozhodli pořídit změnu
č. 1 Územního plánu Domažlice. Lidé, kteří
při vydávání nového Územního plánu neuspěli se svými požadavky, tak nyní mají další
šanci projednat s úředníky případné změny.
Zastupitelstvo dále rozhodlo v souladu s § 45
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění,
o částečné úhradě nákladů na pořízení změny
č. 1 Územního plánu Domažlice paušální
částkou ve výši 5.000 Kč v případě, že návrh
žadatele bude zapracován případně zapracován s podmínkami.
Zastupitelé schválili nový záměr prodat
pozemek p. č. st. 671 (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích) za účelem výstavby
novostavby v souladu s platným územním
plánem města a zřídit k němu právo stavby.
Rada města schválila konání pravidelných
středečních trhů v roce 2017 od 1. března do
20. prosince 2017. Uzavřena bude opět spodní
část náměstí Míru od kašny k domu č.p. 42.
Domažlická radnice intenzivně pracuje
na podání žádostí o dotaci na projekt Bezbariérovost škol a vybudování učeben na domažlických základních školách. Zastupitelé
také souhlasili s případným dofinancováním
těchto stavebních akcí.
Radní souhlasili s vyvěšením tibetské
vlajky dne 10. března 2017.
Radní vzali na vědomí zprávy o činnosti
dobrovolných hasičů Domažlice a Havlovice.
V Havlovicíh se členská základna rozšířila
o 11 členů, takže celkem má sbor 57 členů.
Hasiči v obci organizují většinu kulturních
a společenských akcí. Domažličtí hasiči mají
112 členů, z nichž 19 hasičů působí v jednotce
Sboru dobrovolných hasičů. Za rok 2016 vyjížděla jednotka k 12 událostem.
(kol)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Bc. Kristýna Kolbecková, tel. 777 968 884. Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru na
náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do 10. dne v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk
Praha. Registrační číslo MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.

Zprávy z radnice
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PROGRAMY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE
Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo
na svém 26. zasedání, které se konalo dne
25. 1. 2017, programy pro poskytování dotací
z rozpočtu města Domažlice pro rok 2017.
Vyhlášení programů pro poskytování
dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast
školství, mládeže a sportu).
Termín vyhlášení jednotlivých programů:
1. 3. 2017
Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 20. 3. 2017
Programy Reprezentace města - mládež do
18 let v roce 2017 a Reprezentace města
dospělých - sport a tělovýchova v roce 2017
byly vyhlášeny ve třech kolech.
Termín vyhlášení u těchto programů:
1. 3. 2017 ( 1. kolo)
Uzávěrka příjmu žádostí u těchto programů:
20. 3. 2017 (1. kolo)
Termín vyhlášení u těchto programů:
2. 5. 2017 ( 2. kolo)
Uzávěrka příjmu žádostí u těchto programů:
12. 5. 2017 (2. kolo)
Termín vyhlášení u těchto programů:
6. 11. 2017 ( 3. kolo)
Uzávěrka příjmu žádostí u těchto programů:
16. 11. 2017 (3. kolo)

Přehled vyhlášených programů:
1. Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2017
2. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2017
3. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2017
4. Otevřená sportoviště v roce 2017
5. Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2017
6. Reprezentace města dospělých - sport
a tělovýchova v roce 2017
7. Podpora významných počinů v roce 2017
8. Jednorázové akce - mládež do 18 let v roce
2017
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice (oblast kultura
a ostatní zájmová činnost, oblast sociální).
Termín vyhlášení jednotlivých programů: 1. 3. 2017
Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 20. 3. 2017
Přehled vyhlášených programů:
1. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků
města Domažlice – kultura a ostatní zájmová
činnost – celoroční činnost
2. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků
města Domažlice – kultura a ostatní zájmová
činnost – jednotlivé projekty
3. Podpora pořadatelských aktivit na území měs-

VÝZVA - KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS
V současné době město Domažlice zpracovává kronikářský zápis za rok 2016. Obracíme se proto na domažlické organizace
a spolky s žádostí o poskytnutí podkladů
k zápisu za tento rok (jedná se o údaje týkající se pouze města Domažlice).
V kronikářském zápisu prosíme uvádět
celý název organizace, nikoli pouze zkratku.
Podklady pro kroniku města Domažlice zasílejte na adresu: Městský úřad Domažlice,
odbor kancelář starosty, náměstí Míru 1,
344 20 Domažlice, případně e-mailem: Bar-

bora.Michelfeitova@mesto-domazlice.cz do
31. 3. 2017.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat
na telefonním čísle: 379 719 124 (sl. Michelfeitová).
(MěÚ)

Aktuality z Domažlic na
www.domazlice.eu

ta Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost
4. Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů
5. Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice
6. Podpora celoroční činnosti – sociální oblast
7. Podpora jednotlivých projektů – soc. oblast.
VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
Žádosti o dotace musí být vyplněny v předepsaném elektronickém formuláři v programu
Libre Office a Office Excel (viz Vyhlášení
programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2017). Pro
žadatele, kteří by měli problém s přístupem k
těmto programům, bude v Městské knihovně
B. Němcové Domažlice po dobu podávání
žádostí (1.- 20. 3.) k dispozici PC stanice,
kde si bude moci žadatel příslušnou žádost
sám vyplnit. V případě potřeby je zde možnost
žádost i vytisknout a uložit na CD či DVD (ty
si musí žadatel přinést). PC je k dispozici
zdarma v běžné provozní době knihovny, tisk
je zpoplatněn dle ceníku knihovny.
Aktualizované Zásady pro poskytování
dotací z rozpočtu města Domažlice budou
po schválení zastupitelstvem zveřejněny na
webu města. Budou v nich zveřejněny nové
povinnosti žadatelů.
(MěÚ)

OPAKOVANÉ SVATBY
I v loňském roce požádalo několik domažlických manželských párů o uspořádání
„opakované“ svatby. Tato svatba se může konat v obřadní síni domažlické radnice, doma
u oslavenců nebo na jiném vhodném místě
a je spojena se zápisem do kroniky města Domažlice. Je bez poplatků. Pokud tedy oslavíte
50, 60, nebo 70 let společného života a máte
zájem o uspořádání tohoto obřadu, další informace získáte na matrice MěÚ Domažlice – tel.
739 719 113 nebo od členek komise SPOZ.
Komise Sboru pro občanské záležitosti

INFOCENTRUM SE PŘESTĚHUJE ZAČÁTKEM PŘÍŠTÍHO ROKU
Městské informační centrum v Domažlicích
se bude stěhovat. O tom již Domažlický zpravodaj informoval. Nové zázemí budou mít pracovnice infocentra a zároveň také občané a turisté, kteří do Domažlic zavítají, v uvolněných
prostorech v Chodském hradu, kde leta bývala
restaurace. Návštěvníky by tam mělo „íčko“
poprvé přivítat začátkem příštího roku.

Prostory bývalé restaurace je totiž nutné
stavebně upravit a přizpůsobit potřebám informačního centra. Úpravy se dotknou také
toalet, které budou nově sloužit široké veřejnosti a budou bezbariérové. Uvažuje se také o
zavedení plynu a veškeré stavební práce, které
stěhování prodlouží, musí být projednány s
památkáři.

Současné prostory pod domažlickou radnicí jsou totiž již delší dobu nevyhovující
a přesto, že domažlické infocentrum nabízí
kvalitní služby, nemůže turistům dopřát ten
pravý komfort. Prostory v Chodském hradu
patří městu a to je bude pronajímat Mětskému
kulturnímu středisku, pod které infocentrum
spadá.
(kol)

Pozvánky

číslo 3
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Muzeum Chodska - pozvánky na březnové akce
Muzeum Chodska nabízí až do 3. dubna výstavu Historie motorismu. Expozice
vznikla ve spolupráci s AMK-VCC Domažlice a AMK Kdyně. Otevřeno je (Chodský
hrad) v pracovní dny od 9 do 12 a od 13 do
16 hodin a také o víkendu 18. - 19. března.
V březnu by měl být na programu také
další Poetický večer, tentokrát na téma Bedřicha Smetany a jeho lásky (30. 3. 2017).

Zápis do
dětské
skupiny
Sluníčko
(Jesle)

Pozvánka na MDŽ
LKŽ ve spolupráci s ČSŽ si vás dovolují
pozvat na oslavu Mezinárodního dne žen,
která se koná v pondělí 6. března 2017
od 14.00 hodin v sále MKS v Domažlicích.
Kulturní program, hudba Zdeňka Peroutky
k tanci a poslechu. Přijďte se pobavit.
Pořadatelé

Domažlice, Michlova 565
tel: 727 862 686

Pravidelný zápis
dětí do Sluníčka
bude probíhat:

Seniorské odpoledne
Výbor OkO STP Domažlice srdečně zve na
Seniorské odpoledne, které se koná 2. března
od 14 hodin v MKS Domažlice. Hrát bude
Malá česká dechovka - Pepi Vinklárka. Přijďte si zazpívat i zatancovat.
Výbor OkO STP Domažlice

3. dubna 2017
v budově dětské
skupiny v Michlově
ulici 565 v době:
od 8 do 15 hodin.
K zápisu si přineste OP zákonného
zástupce a rodný list
dítěte.
Případné
dotazy
rádi zodpovíme na
tel. čísle: 727 862 686
nebo e-mailem: jesle@mesto-domazlice.cz.

Přesný termín by měl být ale ještě upřesněn.
V pátek 24. března můžete navštívit Filmový klub, na programu bude T. Vinterbert:
Rodinná oslava (MS; Dánsko / Švédsko,
1998).
V Galerii bratří Špillarů by se v měsících
březen a duben měla konat výstava obrazů
- Alois Üllinger.
Text: (kol), Foto: Domažlický deník

Nabízíme:

- službu péče o děti od 1 roku do 3 let, jako
vhodné řešení pro pracující rodiče
- laskavé a bezpečné prostředí
- individuální přístup - péče v menších skupinách
podle věku dítěte pro rozvoj paměti, myšlení,
komunikačních i pohybových schopností dítěte
- bohatou nabídku činností, které probouzí
v dětech chuť se dívat kolem sebe.

Bc. K. Bauerová

Možnosti docházky:
Jeden den v týdnu 200,- Kč měsíčně + stravné
Dva dny v týdnu 400,- Kč měsíčně + stravné
Tři dny v týdnu 600,- Kč měsíčně + stravné
Čtyři dny v týdnu 800,- Kč měsíčně + stravné
Pět dní v týdnu 1.000,- Kč měsíčně + stravné

Zápis do 1. tříd ZŠ a Mš Msgre B. Staška
Milí rodiče a budoucí
prvňáčci,
srdečně Vás zveme
k zápisu do prvních
tříd, který se uskuteční v pátek 7. 4. 2017 (od 13.00 do 17.00
hod) a v sobotu 8. 4. 2017 (od 9.00 do 11.00
hod) na naší škole. Náhradní termín proběhne
26. 4. 2017 (od 13.00 do 15.00 hod) tamtéž.
S sebou si přineste kromě očekávání a úsměvu také občanský průkaz a rodný list dítěte.
U vchodu na vás budou čekat pohádkové postavičky, které Vás, pokud budete mít zájem,
provedou po celé škole.

V naší škole nabízíme příjemné a klidné
prostředí, výborné personální zajištění vzdělávacího procesu, učebny vybavené moderní
technikou, rozšířené vyučování matematiky,
výuku informatiky již od 3. ročníku, širokou
nabídku volitelných předmětů od 6.třídy.
Odpolední hodiny mohou děti trávit ve školní
družině nebo v některém ze školních kroužků
(např. deskové a logické hry, pěvecký, zdravotnický, výtvarný, dramatický, míčové hry).
Těší se na Vás a rádi Vás přivítají všechny
zkušené paní učitelky, učitelé, asistentky
a vychovatelky naší školy.
Mgr. Karel Štípek, ředitel školy

Zápis do 1. tříd ZŠ
Komenského 17
V pátek 7. dubna
2017 (13.00 - 17.00
hod) a v sobotu
8. dubna 2017 (9.00
- 11.00 hod) se uskuteční zápis dětí do
1. tříd na Základní
škole Komenského
17 v Domažlicích. Náhradní termín v případě
nemoci se uskuteční ve středu 19. dubna 2017
(13.00 - 15.00 hod).
Ve zprávě z České školní inspekce se uvádí, že značka K17 je značkou vysoké kvality.
Nabízíme Vám i Vašim dětem, z nichž se za
pár měsíců stanou „velcí školáci“, příznivou
atmosféru ve škole, zajištění vzdělávacího
procesu v bezpečném prostředí školy, již od
2. třídy širokou nabídku volitelných předmětů, od 5. třídy výuku informatiky, od 7. třídy
výuku 2. cizího jazyka, příkladnou práci se
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
celou řadu mimoškolních akcí a v neposlední
řadě vynikající školní stravování včetně svačin. Vše podstatné o naší škole si přečtěte na
našich webových stránkách www.zskom17.cz.
Nezapomeňte s sebou přinést rodný list dítěte
a průkaz totožnosti zákonného zástupce.
Mgr. Ivan Rybár, ředitel školy

Klub českých turistů Domažlice

číslo 3

Domažlický zpravodaj - str. 5

TURISTICKÉ AKCE V BŘEZNU
Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Pátek - neděle 3. - 5. 3. Účast na 8. ročníku lyžařské jízdy Zimní Šumavou, memoriál Mirko Laníka v Prášilech. Pořádá
KČT Klatovy.
Čtvrtek 9. 3. Turistická beseda od 18 hodin
v Penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého. Mgr. Rostislav Sladký: „Arménie a Ná-

horní Karabach na kole“. Cyklojízda nejstarší
křesťanskou zemí a válečnou oblastí.
Sobota 11. 3. Turistická vycházka. Sraz
ve 13 hod. u kláštera. Trasa: Nevolice,
Stráž, Domažlice (6km). Vede A. Léblová.
Čtvrtek 18. 3. Účast na pochodu Plzeňská
šlapka. Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod. do
Plzně. Vede M. Senohrábková.
Neděle 19. 3. Turistická vycházka Vítání jara. Sraz U Golema ve 13 hod. Trasa:
Hadrovec, Újezd, Domažlice (11 km). Vede
S. Doubek.

Sobota 25. 3. Komentovaná vycházka
kolem Lískové „Křížky a kameny v Českém lese“. Sraz u autobusové zastávky na
Lískové na křižovatce do Nemanic ve 13
hod. Trasa 5 km, 6 zastávek. Vede Kamila
Beňušíková - Angelovová.
........................................................................
Připravujeme:
Sobota 1. 4. Odemykání České studánky
- 25. ročník
Sobota 8. 4. Účast na Jarním setkání
turistů Plzeňského kraje v Třemošné

XV. ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ
Dokončení z titulní
strany
Během slavnostního
aktu v obřadní síni radnice byli také oceněni
význační členové domažlického Klubu českých
turistů. „Tento sraz je mimořádná událost,
v rámci které jsme se rozhodli poděkovat těm,
co se turistice v Domažlicích věnují aktivně
dlouhá leta,“ vysvětlil místostarosta Stanislav
Antoš. Ocenění dostali Věra Kuželková, Petr
Matějka, Karl Reitmeier, Walter Speiss, Jan
Benda a Jürgen Kögler.
Od 19 hodin se poté konalo slavnostní zahájení přímo na náměstí před radnicí. V úvodu nechybělo vystoupení ponocného a také
trubačů OMS. K milovníkům zimní turistiky
promluvili významní hosté. Kromě starosty
Domažlic všechny přivítal například senátor
Jan Látka nebo náměstkyně hejtmana Plzeň-

Předseda Klubu českých turistů Vratislav
Chvátal celý sraz zahajoval. Kompletní fotogalerii najdete na webu města. Foto: (kol)

ského kraje Ivana Bartošová. Na pódiu vystoupili i zástupci turistů ze Slovenska nebo Polska
a celou akci potom oficiálně zahájil předseda
Klubu českých turistů Vratislav Chvátal.
A jaký tedy vlastně byl XV. Český zimní sraz
turistů v Domažlicích? Organizátoři se snažili,
aby program byl pestrý a uspokojil jak zájemce
o lyžování a pěší turistiku, tak i milovníky folklóru, klasické hudby a vůbec zvídavé turisty.
První den byl věnován lyžování i pěší turistice. Tři přistavené autobusy odvezly běžkaře
do lyžařských stop, které připravil a označil
oddíl Sněhařů Domažlice. Pěšáci se mohli
vydat na 9 pěších tras do okolí Domažlic.
Hlavní trasa v pátek byla na Vavřinec, protože byl otevřen zdejší kostel Svatého Vavřince.
Kdo zůstal ve městě, mohl se vydat na 2. komentovanou procházku městem. Večer byla
v kostele Narození Panny Marie sloužena
mše svatá. Po ní se uskutečnil slavnostní koncert pěveckého sboru Čerchovan a komorního
orchestru Consortium Musicum.
Třetí den se opakovaly výjezdy lyžařů
z Domažlic do Capartic a na bavorský Gibacht. Opakovaly se i pěší trasy. Tentokrát byla
hlavní trasa z Capartic na Čerchov. Přestože
byla mlha, řada turistů vystoupila na Kurzovu
věž. Opět se opakovala vycházka městem,
která tentokrát vedla i do zrekonstruované

části domažlického pivovaru. Večer pak turisty opět hostil sál MKS. Sešli se na turistickém
bále, kde byl sraz oficiálně ukončen a byl
určen příští přadatel této akce, kterým bude
v roce 2019 město Police nad Metují.
Poslední den byla pro účastníky uspořádána již 4. komentovaná vycházka. To se ale již
mnozí s městem loučili, aby se do něho (snad)
někdy zase vrátili. Ohlasy účastníků byly veskrze pozitivní. Mimo uvedený program proběhlo na sokolišti zimní táboření.
Celkový počet účastníků byl 525. Z toho
bylo 52 Slováků, 4 Poláci a 2 Němci. O organizaci se staralo 72 dobrovolníků nejen
z Domažlic. Pomáhali i Domažlické městské
lesy, domažličtí skauti a Sokolové. Účastníci
srazu byli ubytováni v Domově mládeže Obchodní akademie a ve třídách ZŠ Komenského
17. Řada účastníků volila penziony a hotely.
O stravování se postala školní jídelna ZŠ Komenského 17. Sraz se uskutečnil ve spolupráci
s městem Domažlice a pod záštitou hejtmana
Plzeňského kraje. Sraz finančně podpořili
město Domažlice, Regionální rozvojová agentura Šumava z malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce CB EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020
Dispoziční fond a Ústředí KČT.
(kol, Petr Matějka)

Slavnostní přijetí v obřadní síni radnice. Hosté a ocenění turisté.

Foto: (kol)

Organizace a spolky
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ČČK DOMAŽLICE

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny:
v úterý 14. března 2017 8.00 hodin

NEBOJTE SE
INTERNETU
Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům
i mírně pokročilým.
Přihlášky na tel. 379 723 041
nebo 379 723 042.

Výstava:

Ivana Sýkorová Ilustrace k pohádkám

V měsíci březnu budete mít možnost
zhlédnout obrázky I. Sýkorové, která se
věnuje kreslení a malování od dětství.

Domažlický zpravodaj - str. 6

Vyzkoušela různé techniky i náměty,
ale v současné době se nejvíce věnuje
malbě krajin (olej i akryl), kresbě
portrétů, nástěnným výmalbám interiérů
a ilustracím k pohádkám. Právě tyto
budou ke zhlédnutí na výstavě. Výstava
ve vestibulu knihovny potrvá od 1. do 31.
března a přístupná bude v provozní době
knihovny.

Březen – měsíc čtenářů
I v letošním roce myslíme na naše
zapomětlivé čtenáře a připravili jsme pro
ně „TÝDEN AMNESTIE“ – v termínu
od 6. – 10. 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.
Bc. Lenka Schirová

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční
odběry krve v pondělí 27.
března. 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.
(ččk)

Akce nejen
pro seniory

Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
3. 3. 2017 17 hodin Koncert - dechová
hudba Dupalka
15. 3. 2017 14 hodin - Přednáška - rehabilitace - MUDr. Miroslav Kubiska
Prokopa Velikého 689
2. 3. 2017 15 hodin - Mše svatá
30. 3. 2017 15 hodin - ZUŠ Domažlice kulturní vystoupení
Břetislavova 84
16. 3. 2017 14.00 hod. - Přednáška - Novinky z lékárny - p. Jana Cibulková

OBSAZENÍ
SÁLU MKS
2. 3. Seniorské odpoledne, 3. 3. Kurz společenské výchovy a tance, 6. 3. MDŽ – KSČM
a Svaz žen, 9. 3. Kurz společenské výchovy
a tance, 11. 3. Rybářský ples, 18. 3. Ples
policie, 19. 3. Kurz společenské výchovy
a tance, 21. 3. II. abonentní koncert - CZECH
BRASS, 22. 3. Zasedání zastupitelstva města,
23. 3. Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, 23.
3. Koncert Dalibor Janda, 25. 3. Chodský bál,
26. 3. Kurz společenské výchovy a tance, 28.
3. Členská schůze MO STP, 29. 3. Členská
schůze ZO SPCCH, 30. 3. Divadlo v rámci
předplatného - ZAČÍNÁME KONČIT, 31.
3. Koncert Arakain.
(mks)

Svazek obcí Domažlicko se prezentoval na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu
v Brně, Bratislavě a v Praze. Ve stáncích nechyběli ani zástupci domažlického Informačního centra. Na snímku z Prahy Jana Jankovcová v kroji. Foto: FB Infocentrum Domažlice

Domažlický zpravodaj je ke
stažení v pdf na
www.domazlice.eu

Kino Čakan
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Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Středa 1. března od 19.00 hodin
kino Čakan
Přednáška s diashow

JIŘÍ KOLBABA
- POKLADY ALJAŠKY
A ZÁPADNÍ KANADY

Putování po severozápadě USA
a Kanady začneme v aljašském
Anchorage. Poznáme park Denali, obávané medvědy, sídlo Santa
Clause i namodralé ledovce.
Z Aljašky do kanadské Britské
Columbie poplujeme velkým
parníkem. Nad Vancouverem budeme létat vrtulníkem. Poznáme
přírodní skvosty oblasti a připomeneme si místa zlaté horečky
v Kanadě a USA.
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý rok na expedice
a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový
a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných
a mediálních projektů. V Česku
i zahraničí organizuje tematické
fotovýstavy o krásách světa.

mus, romantismus až k jazzpopu,
funky a filmové hudbě. Významnou měrou se zde uplatňuje
i interpretace autorské hudby. Ve
spolupráci s Českým rozhlasem
soubor vytváří projekty nahrávek
soudobé hudby, kterou komponují
přední současní autoři.
V roce 2013 napsal pro soubor
Czech Brass skladbu český skladatel Juraj Filas, světoznámý autor
komponující často pro žesťové
nástroje. Členové souboru působí
nejen jako orchestrální hráči, ale
mají na svém kontě i bohatou
sólovou a komorní činnost. Někteří
jsou i pedagogové pražské Akademie múzických umění.
Předprodej zbylých vstupenek
od 20. 2. 2017
v MIC v Domažlicích.

Předprodej vstupenek v od 1. 3. 2017
v Městském informačním cenru
v Domažlicích.

Neděle 26. 3. 2017

LOUTKOVÉ DIVADLO
DOMAŽLICE

O PRINCEZNĚ
ZLATOVLÁSCE
Vstupenky pouze v předprodeji
v Městském informačním centru
v Domažlicích od pondělí 27. února
2017 na oba termíny.
Jednotné vstupné 25,- Kč.

Úterý 21. března od 19.30 hodin
velký sál MKS
II. abonentní koncert

Marek Zvolánek - trubka, Marek Vájo - trubka, Jiří Houdek
- trubka, Lukáš Moťka - trombón, Stanislav Penk - trombón,
Karel Kučera - bastrombón,
Karel Malimánek - tuba
Žesťový soubor Czech Brass byl
založen v roce 1991, tehdy nadšenými studenty Pražské konzervatoře. Původně šlo o žesťové kvinteto,
které se s postupujícími hudebními nároky rozrostlo o další dva
nástroje. Hlavním záměrem tohoto
rozhodnutí bylo seskupit špičkové
hráče a využít jejich kvalit. Ruku
v ruce s tím začalo i rozšíření jejich
repertoáru o hudbu, kterou do té
doby nehráli. Soubor Czech Brass
má široký interpretační záběr.
V jeho podání zaznívají skladby od
renesance, přes baroko, klasicis-

CHODSKÝ BÁL

Účinkují: MUŽSKÝ PĚVECKÝ
SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, NÁRODOPISNÝ SOUBOR
POSTŘEKOV, DOMAŽLICKÁ
DUDÁCKÁ MUZIKA, CANZONETTA, CHODSKÝ SOUBOR
MRÁKOV
K tanci a poslechu hraje Hájenka.
Večerem provází Petr Buršík.

Začátek představení vždy od 14.00
a od 16.00 hodin, MKS I. patro.

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru Domažlice.

Žesťový soubor
CZECH BRASS

Sobota 25. 3. od 20.00 hodin
velký sál MKS

Čtvrtek 23. 3. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert

DALIBOR JANDA

S KAPELOU PROTOTYP

Svého času býval Dalibor Janda
úspěšnější než Karel Gott. Několik jeho písní doslova zlidovělo,
zpěvákův typický chraptivý hlas
se nedal s ničím splést. Fanoušci,
kteří se dnes vypraví na Jandův
koncert, budou nejspíš příjemně
překvapeni, že jejich oblíbenec
vypadá prakticky stejně jako před
lety – a že má stále dost energie.
Držitel 3 Zlatých slavíků přiveze
jako hosta dceru J. A. Jandovou.
Předprodej vstupenek v MIC.
Předplatitelé divadelní sezóny mohou
uplatnit 10% slevu po předložení
abonentní vstupenky.

Čtvrtek 30. 3. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo KALICH

Sébastien Thiéry
ZAČÍNÁME KONČIT

Režie: Lída Engelová, překlad:
Petr Christov
Hrají: Barbora Hrzánová,
Radek Holub, Radek Zima,
Jana Jiskrová/Miluše Hradská/
Johana Tesařová
Populární komedie uznávaného
francouzského autora a komika,
která výstižně vypráví o vztazích
mezi muži a ženami, o plynutí
času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti být spolu.
Originálně postavený text, jehož
hlavní ženská role v podání Barbory Hrzánové je svým způsobem
dvojrolí – hlavní představitelka
ztvárňuje nejen atraktivní zralou
ženu, ale zároveň stejnou ženu
tak, jak ji vidí její manžel (Radek

Holub), který je přesvědčený, že
jeho manželka v poslední době
příliš rychle stárne. Ale možná je
za jejich manželským odcizením
něco docela jiného...
Předprodej zbylých vstupenek od 20.
2. 2017 v Městském informačním centru
v Domažlicích

Pátek 31. 3. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

ARAKAIN XXXV
DOUBLE TOUR
- UNPLUGEED
TOUR 2017
Pořadatel: Petr Kubáň - Agentura
Arakain
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru Domažlice.

Sobota 1. 4. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

ARAKAIN XXXV
DOUBLE TOUR
- THRASH TOUR
2017
Pořadatel: Petr Kubáň - Agentura
Arakain
Předprodej vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Neděle 2. 4. 2017

LOUTKOVÉ DIVADLO
DOMAŽLICE

O PRINCEZNĚ
ZLATOVLÁSCE

Začátek představení vždy od 14.00
a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
Vstupenky pouze v předprodeji
v Městském informačním centru
v Domažlicích
od pondělí 27. února 2017
na oba termíny.
Jednotné vstupné 25,- Kč.

Městské kulturní středisko v Domažlicích
Neděle 2. 4. od 10.30 hodin
velký sál MKS

MICHAL NESVADBA
Michal je kvítko!

Pořadatel: Pragokoncert Bohemia a.s.
Předprodej vstupenek v MIC.

Středa 5. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Mluvené slovo

ZDENĚK IZER
A AUTOKOLEKTIV

Těžký útok na vaši bránici!
Zábavný pořad, ve kterém se
diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy
přijdou na řadu oblíbené scénky,
parodie, mnoho skvělých vtipů
a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček. Vystoupení je opět
obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky a světelnými efekty.
Předprodej vstupenek v MIC.
Předplatitelé divadelní sezóny mohou
uplatnit 10% slevu po předložení
abonentní vstupenky.

Čtvrtek 6. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY
MAKERS

Nás to tady furt baví!
Koncert ONDŘEJE HAVELKY
A JEHO MELODY MAKERS byl
přeložen z neděle 5. března 2017
na čtvrtek 6. dobna 2017 z důvodu rozšíření termínů filmového
natáčení pana Havelky. Toto opatření zasáhlo tři koncerty. Jedním
z nich je i náš v Domažlicích.
Za tuto nepříjemnost
se omlouváme.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
Předprodej vstupenek v MIC.
Předplatitele divadelní sezóny mohou
uplatnit 10% slevu po předložení
abonentní vstupenky.

Sobota 8. 4. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

DYMYTRY

Dymytry je česká metalová
kapela z Prahy, která svůj styl
nejčastěji označuje jako Psy-core.

Skupina hraje od roku 2004. Jejím zakladatelem je Jiří „Dymo“
Urban. Její image je založená
na maskách brouků z dílny Národního divadla, na mohutných
kytarových riffech, melodických
refrénech a sugestivním zpěvu.
Složení: Jan „Protheus“ Macků
- zpěv, Jirka „Dymo“ Urban kytara, Artur „R2R“ Michajlov
- basová kytara, Jan „Gorgy“
G¨prgel - kytara a Miloš Meier
- bicí.

číslo 3

kousek svého příběhu.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích
a CK SUNNY.

Úterý 18. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
III. abonentní koncert

Pedagogicky působí jako profesor
Státní konzervatoře v Praze.
Předprodej zbylých vstupenek od 22. 3. 2017
v MIC v Domažlicích

Čtvrtek 20. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert

JURIJ KRUGLOV - bas VĚRA ŠPINAROVÁ &
AUGUSTIN KUŽELA ADAM PAVLÍK BAND
- klavír
Jedna z nejvýraznějších osobností

Jurij Kruglov pochází ze Sevastopolu na Ukrajině. Vystudoval
Čajkovského hudební akademii
v Kyjevě, obor zpěv a dirigování. Zpěv studoval u znamenité
Neděle 9. 4. od 19.30 hodin
profesorky Zacharčenko. Již za
velký sál MKS
studií byl v angažmá v Malém
Divadlo v rámci předplatného divadle v Kyjevě a poté ve Velkém
Divadlo V ŘEZNICKÉ
Ševčenkově operním a baletním
divadle. Vystupoval na operních
Benjamin Kuras
scénách divadelv Rusku, na
VRAŽEDNÝ PÁTEK
Ukrajině a v Bělorusku (Moskva,
Režie a výprava:
St.Petěrburg, Minsk, Oděsa). V roJakub Zindulka
ce 1989 přijal nabídku k angažmá
Hrají: Stanislav Zindulka
od Národního divadla v Praze. Od
a Jakub Zindulka
Absurdní, ale napínavé, zcela mi- té doby vystupuje jako host v ND,
v divadle F.X. Šaldy v Liberci
mořádné, hrozivé, propletené, se
a
dále v divadlech v Olomouci,
směsicí patosu, černého satiricOstravě, Plzni a Brně.
kého humoru a napjatého stylu
V současné době působí jako
odvozeného ze střídání fantazie
sólista ve Státní opeře Praha. Vela reality.
kého úspěchu u českého publika
Stanislav Zindulka se umístil
se dočkal při ztvárnění Vodníka
druhý v kategorii Nejlepší mužve Dvořákově Rusalce. Mistrovský herecký výkon roku 2013
ské ztvárnění dvojrole Masetta
v anketě I-divadlo.cz.
a
Komtura v Donu Giovannim,
Tato inscenace získala Cenu
diváků na Festivalu divadla 2-3- které řídil světoznámý Sir Charles Mackerass, mu vyneslo věhlas
4 herců 2014 v Třebíči
nejen v České republice, ale i mePředprodej zbylých vstupenek od
zinárodní. Jurij Kruglov vystupo6. 3. 2017 v MIC v Domažlicích.
val se samostatnými koncertními
recitály v mnoha zemích světa
Čtvrtek 13. 4. od 19.30 hodin
(Anglie, Austrálie, Bulharsko,
velký sál MKS
Francie, Japonsko, Rusko, Řecko,
Koncert
Slovensko, Spolková republika
Pořadatel Sapporo my s.r.o.
Německo, Španělsko, Turecko,
Tunisko, ...).
VESELÁ TROJKA
Augustin Kužela v Praze
studoval na Státní konzervatoři
PAVLA KRŠKY
u prof. dr. Kříže a po absolutoriu
Veselá trojka se poprvé veřejpokračoval na Akademii múzicnosti představila v TV Šlágr
kých umění v Praze u prof. Baloa díky široké základně poslughové. Jako sólový klavírista vychačů této televize si začala
stupoval koncertně v řadě zemích
získávat své posluchače a přízEvropy (Německo, Rakousko,
nivce. Veselá
Švýcarsko, Itálie), v Japonsku
Trojka vydala tři nosiče svých
– Tokio, v USA – New York, Chivlastních písniček, u kterých
hudbu i text složil Pavel Krška. cago, San Francisco, na Tchajwanu
– Taipei. Řadu nahrávek realizoPísničky čerpají ze života tak,
val pro Český rozhlasa také pro
jak život jde. Jsou smutné
i veselé a každý si v nich najde mnichovský Bayerische Rundfunk.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích
a síti Ticketstream.
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českého popu a rocku, rodačka
z Pohořelic u Brna, Věra Špinarová vystoupí dne v Domažlicích
s novým exkluzivním koncertním
programem pro rok 2017. Pro svůj
nenapodobitelný sytý hlas i pro
temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří Věra
Špinarová již mnoho let mezi
nejžádanější zpěvačky v České
a Slovenské republice. Koncerty
probíhají v průběhu celého roku
a jsou stále vyprodány. Má celou
řadu krásných hitů, například
Meteor lásky, Music box, Bílá jawa
250, Raketou na Mars nebo Měj
mě rád. Největším hitem se však
stala píseň Jednoho dne se vrátíš,
jejíž melodie je z filmu Tenkrát na
Západě. Prestižní záležitostí v roce
2007 bylo pozvání na koncert
Joe Cockera, který nemá nikdy
na svých koncertech hosty ani
předskokany. Věra Špinarová byla
pozvána jako host na ostravský
koncert. Za svou kariéru vydala
celkem 13 desek. Kromě mnoha
ocenění v podobě zlatých a platinových desek patří mezi prvních
pět nejprodávanějších českých
interpretek za posledních deset let.
Předprodej vstupenek v MIC.

Pondělí 15. 5. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Klubová scéna

JIŘÍ SCHMITZER
- RECITÁL

Koncert svérázného písničkáře
a známého českého herce (Divadlo Y, Marečku, podejte mi pero!,
Slavnosti sněženek, Kráska v nesnázích). Sám o své hudbě hovoří
jako o acoustic-punku, ale berme
to s mírnou nadsázkou, protože
díky jeho hudební nezařaditelnosti
chodí na jeho koncerty jak rockeři,
tak milovníci folku či divadelní
příznivci.

Předprodej vstupenek od 1. 3. 2017 v MIC

Organizace a spolky

číslo 3
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
NA MĚSÍC BŘEZEN:
AKCE O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:
pondělí 13. března – DÍLNA POHÁDKOVÉ FANTAZIE NA MOTIVY POHÁDKY O KOBLÍŽKOVI
ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích, od
9 do 12 hodin, zahájení a ukončení akce v domě dětí, přihlášky jsou přijímány do 8. března
PŘIPRAVUJEME: sobota 1. dubna - Velikonoční
dílna - zdobení vajíček netradičními technikami, velikonoční věnec na dveře, velikonoční zápich. Nutné s sebou
přinést 2 vyfouklá vajíčka, od 9 do 12 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

Kynologický kroužek je určen pro děti od 10 let, které mají zájem o psy. Zaměření bude obecné
počínaje péčí o psa, rozšíření teoretických znalostí až po výcvik poslušnosti, stopování či
hledání osob a předmětů. V kroužku bude možnost složení zkoušek z výkonu, příprava pro práci
psovoda záchranáře nebo psovoda u ozbrojených složek. Vlastnit psa není podmínkou.
Přihlášky přijímáme do 28. 3. 2017
1. schůzka: čtvrtek 6. 4. v 16.30 h. v DDM
Cena 200,- Kč /duben – červen 2017
Bližší informace obdržíte na mailu ddm.domazlice@seznam.cz nebo na tel.379 722 811

10.7. – 16.7.

letní tábor Mrákov – Rekordiáda

10.7. – 14.7.

Hudební příměstský tábor

17.7. – 21.7.

příměstský tábor Máme rádi zvířata

24.7. – 28.7.

příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou

31.7. – 4.8.

Sportovní příměstský tábor

7.8. – 11.8.

příměstský tábor Toulavé boty

Výroční schůze Městské rady seniorů Domažlice
Další rok činnosti má za sebou Městská
rada seniorů (MRS) Domažlice. Ve středu
1. února se v Domě seniorů v Domažlicích
konala výroční schůze, kde členové shrnuli
uplynulý rok 2016 a předali také čestná ocenění některým svým členům.
Městská rada seniorů sdružovala v roce
2016 celkem 13 seniorských klubů, z toho
bylo 12 klubů z Domažlic a jeden z Horšovského Týna. V průběhu roku rozšířil řady
MRS klub seniorský klub neslyšících vedený
paní Libuší Kubertovou. MRS organizuje
několik projektů, v letošním roce s nimi bude
nadále pokračovat (senior pas, bezpečný
senior, senioři seniorům, vzdělaný senior,
kulturní senior a další).
Text a foto: (kol)

Městská policie / fotogalerie

číslo 3
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Zakladatelé skládky byli odhaleni díky kamerám

Městský dohledový kamerový systém
(MDKS) v Domažlicích denně pomáhá
nejen strážníkům v objasňování přestupků
a odhalování jejich pachatelů, ale pomáhá
také policistům v objasňování trestných činů
či dopravních nehod. Významnou roli hraje
MDKS také v oblasti prevence kriminality
a jiných sociálně patologických jevů, jejichž
páchání se obecně soustřeďuje především do
center měst a okolí nočních barů a podniků.
Z tohoto důvodu je střed města Domažlice
monitorován intenzivněji než některé periferní oblasti, kde k žádným závažným
problémům nedochází. MDKS města Domažlice v současné době čítá celkem 28 kamer,
které jsou umístěny v nejproblematičtějších
lokalitách, ať už z pohledu kriminality, bezpečnosti osob, ochrany majetkových hodnot
či z důvodů čistě preventivních, jako je
tomu např. na budovách obou domažlických
základních škol.
Kamery významným způsobem také pomáhají odhalovat původce černých skládek,
jejichž počet v poslední době bohužel značně
narůstá, stejně tak jako drzost a bezohlednost
jejich původců. Na konci ledna byly díky
kamerám MDKS a intenzivní práci strážníků
a policistů odhaleny osoby, které založily vel-

Skládka na Baldově. Foto: MP Domažlice
kou černou skládku nedaleko pomníku na Baldově. Rozsah i obsah této skládky byl vskutku
nevídaný – kromě pneumatik, stavební suti
a textilu se zde nacházely také keramické
záchodové mísy, kartonové krabice a plastové
obaly. Černá skládka zaujala i některé všímavé a zodpovědné místní obyvatele, kteří na ni
již v době šetření upozorňovali. Operátorům
MDKS se díky záznamům z kamer podařilo
zachytit pohyb podezřelého vozidla, včetně
osob sedících v kabině. Domažličtí strážníci
proto v této věci spolupracovali s Policí ČR,
která tento případ v současné době šetří jako

přestupek proti veřejnému pořádku, kterého
se dopustily tři osoby, jež si na odvoz odpadu
najala jedna z místních firem zabývající se
prodejem autodílů. Pachatelé se ve správním řízení nevyhnou vysoké sankci v řádu
desetitisíců korun a kromě toho budou muset
rovněž uhradit náklady spojené s likvidací
skládky, kterou provedly Domažlické technické služby.
Názory občanů města na přítomnost MDKS
se ale přesto různí a neobejdou se tedy ani bez
těch negativních. Mnozí občané, kteří bydlí
v blízkosti nějakého kamerového bodu, se
obávají o své soukromí, k čemuž rozhodně
není důvod. Technika, kterou MP Domažlice
používá, umí soukromí obyvatel města dobře
chránit – pokud je v blízkosti kamerového
bodu okno domu či bytu, je díky nastavení
souřadnic automaticky zakryto tmavým neprůhledným obdélníkem a kamera tak skutečně snímá pouze veřejné prostranství. Kamery
v Domažlicích nepomáhají jen strážníkům či
policistům, ale také samotným občanům města, jejichž život, zdraví, majetkové hodnoty či
životní prostředí pomáhají chránit a umožňují
postihovat ty, jež nerespektují zákony ani jiné
společenské normy.
Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

16. lyžařský turistický přejezd z Gibachtu do Capartic

16. ročník akce, kterou pořádá město Domažlice a SK Sněhaři Domažlice ve spolupráci s městem Furth im Wald a SC Furth im Wald, se
konala 12. února 2017. Panovaly téměř ideální lyžařské podmínky. Na trasu z Gibachtu do Capartic se vydalo více než 130 běžkařů, lyže
opět obul i starosta Domažlic Miroslav Mach. V útulně na Malinově hoře bylo připraveno malé občerstvení. Oběd si potom účastníci dali
v sále MKS v Domažlicích, kde se konalo také slavnostní ukončení. Více fotografií na webu města.
Foto 2x: (kol), 1x Karl Reitmeier

Inzerce

PODVESKÝ MLÝN

NABÍDKA PRÁCE:
Pro rodinný penzion s restaurací u Domažlic (Mrákov-Tlumačov) hledáme
nové kolegy na pozici kuchař, servírka.
Pozice KUCHAŘ je vhodná pro absolventa (brigádně, zkrácený
pracovní úvazek) i pro zkušeného kuchaře (HPP)
Požadujeme: nadšení do práce, spolehlivost, vyučení v oboru nebo prokazatelný zájem o gastronomii, schopnost kvalitně pracovat
Nabízíme: práci v přátelském kolektivu, dobré pracovní ohodnocení
dle dohody a zkušeností, volnou ruku u přípravy menu, jídelního
lístku, kurz studené kuchyně
Pro pozici SERVÍRKA není nutná praxe, ale chuť do práce. (HPP)
Požadujeme: spolehlivost, příjemné vystupování, chuť učit se novým věcem
Nabízíme: práci v přátelském kolektivu, dobré pracovní ohodnocení, pracovní doba: krátký dlouhý týden
Více na tel.: 602 823 971, 607 788 754,
Email.: tomalova.podveskymlyn@seznam.cz

číslo 3
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Inzerce

číslo 3

.... kde příroda uzdravuje!
Tyto produkty lze zakoupit s 15% slevou
v Prodejně Energy, Domažlice, Srnova 78

Akce platí od 10. 3. do 31. 3. 2017
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Inzerce
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

číslo 3

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství,
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice,
tel.: 724 501 626
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Koupím mopeda Stadion, Babeta, pionýra
nebo jinou starší motorku CZ, JAWA
může být i nepojízdná nebo náhradní díly.
Tel: 721 707 587

INZERUJTE U NÁS
Celá strana
191*250 mm
6 534 Kč
1/2 strany
3 267 Kč
1/4 strany
1 634 Kč
libovolný rozměr 1 cm2 = 16 Kč
Řádková inzerce 1 řádek = 39 Kč
Při opakování sleva 10%
Náklad 5 800 ks.
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Kontakt: Kristýna Kolbecková,
tel.: 777 968 884

KADEŘNICTVÍ U SCHNEIDERŮ
hledá šikovnou kadeřnici
(možno i na částečnou výpomoc)

tel.: 720 269 010

Uzávěrka
inzerce pro
DUBNOVÝ
Domažlický
zpravodaj je
5. 3. 2017

Inzerce

číslo 3
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Inzerce

číslo 3
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