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Únor

číslo 2

LYŽAŘI SI POCHVALOVALI BÍLÉ STOPY

Skvělé lyžařské podmínky a perfektně upravené stopy dopřála lednová sněhová nadílka lyžařům v okolí Čerchova na Domažlicku. Na běžky tam vyrazily stovky lidí. Nejatraktivnější je Čerchovský okruh. Všichni doufají, že tyto sněhové podmínky vydrží
i v únoru, kdy se koná tradiční lyžařský turistický přejezd z Gibachtu do Capartic.
Letos to bude již 16. ročník. Akci pořádá město Domažlice a SK Sněhaři Domažlice ve
spolupráci s městem Furth im Wald a SC Furth im Wald v neděli 12. února. Start je v 10
hodin z Gibachtu. Příjezd do Capartic je plánován cca v 11 až 13 hodin. Přihlášky je
možné posílat do 9. února. Veškeré informace jsou k dispozici na www.snehari.cz, kde
najdete také aktuální informace o výšce sněhu a upravených trasách. Mapu najdete ve
zpravodaji na straně 10. Na Malinovce navíc letos pro lyžaře funguje nová útulna, kde
se mohou ohřát a občerstvit z vlastních zásob.
Foto: (kol)

Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční
v pondělí 20. 2. 2017 od 14 hodin
v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se
koná ve středu 22. 2. od 16.30 hodin
v malém sále MKS.

Zprávy z radnice

číslo 2

PŘI ODPALOVÁNÍ OHŇOSTROJE
SELHALA TECHNIKA
Letošní světelnou podívanou, kterou Domažličtí přivítali rok 2017, bohužel pokazila
technická závada. Ohňostroj tak nemohl být
odpálen celý. Městské kulturní středisko
v Domažlicích se s realizační firmou dohodlo
na kompenzaci.
Na letošní ohňostroj měli šanci občané
Domažlic přispět dobrovolnou finanční částkou. Nákup zábavní pyrotechniky tak mohli
vyměnit za příspěvek na společný ohňostroj.
Udělal tak jeden anonymní dárce (333 Kč)
a poté Sdružení pro město Domažlice, které
na příslušný účet zaslalo částku 5 tisíc korun.
Novoroční ohňostroj ale letos bohužel
pokazila technická závada. Odpalování pyrotechniky za doprovodu hudby bylo zhruba
v polovině ohňostroje přerušeno a po pauze
následovalo odpálení ještě několika světel,
ovšem již bez hudby. „Moc nás mrzí vzniklá situace, kterou bohužel zavinila porucha
odpalovacího bezdrátového systému. Tomuto
bohužel nejde předejít a zjistit to předem.
Je to, jako když vám v půlce programu vypne televize. Vše do té doby fungovalo bez
problémů! Bohužel program byl koncipován

s gradací v podobě vyšších kulových světel
a odpalovač ohňostrojů, v rámci i své bezpečnosti, nemohl dál pokračovat v ručním odpalu. Tyto pyromuzikální ohňostroje na to již
nejsou koncipovány,“ vysvětlil za realizační
firmu Ohňostroje Minergis David Nový.
„Mrzí nás, že se právě letošní ohňostroj,
který měl být posílen o částku od dobrovolných dárců a navíc za úžasného počasí, setkal
s technickým problémem a nemohl být celý
odpálen. Na druhou stranu jsme rádi, že diváci dle reakcí na místě přijali tuto skutečnost
s tolerancí a pochopením, že i v tomto případě může technika selhat. S realizační firmou
jsme se dohodli na kompenzaci a jsem si jist,
že výsledné řešení domažlickou veřejnost potěší,“ informoval ředitel MKS v Domažlicích
Kamil Jindřich.
Firma Ohňostroje Minergis slíbila v příštím
roce na své náklady ohňostroj v Domažlicích
rozšířit. Převedena do příštího roku bude
i finanční částka od dárců, protože bonusové
odpaly nakonec vůbec nebyly relizovány.
Fotografie z ohňostroje 2017 najdete na
www.idomazlice.cz.
(kol)

MIC SE PŘESTĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR
Již několik let bojuje Městské informační
centrum v Domažlicích (MIC), které sídlí
v Městském kulturním středisku v Domažlicích (na náměstí pod radnicí), s nedostatečným prostorem. Nyní má šanci na stěhování.
Uvolnily se totiž prostory v Chodském hradu
a podle vedení města by byly vhodné právě pro
domažlické „íčko“.
„Přesto, že je domažlické infocentrum držitelem certifikátů Asociace turistických informačních center a Českého systému kvality, nemůže
s ohledem na stávající prostory splňovat standard, který se dnes od této služby očekává, např.
veřejný internet, přehledné rozdělení prostoru
s tematickým členěním propagačních materiálů a upomínkových předmětů, bezbariérovost,
možnost audiovizuálních prezentací, umístění
interaktivní mapy a v neposlední řadě uspokojivý komfort pro návštěvníky i samotné zaměstnance,“ vysvětluje Kamil Jindřich, ředitel
Městského kulturního střediska v Domažlicích,
pod které informační centrum spadá.
Nyní by se to ale mohlo změnit. Podařilo
se totiž najít vhodné prostory, kam by se MIC
mohlo přestěhovat. „Už v loňském roce se

uvolnily prostory v Chodském hradu, kde
bývala leta restaurace. Vyhlásili jsme záměr
pronajmout tyto prostory a přihlásili se nám dva
zájemci: Muzeum Chodska a Městské kulturní
středisko v Domažlicích. Myslíme si, že tyto
prostory by byly vhodné právě na přestěhování
infocentra,“ vysvětlil místostarosta města Zdeněk Novák, podle kterého nebudou potřeba ani
velké stavební úpravy prostor a „íčko“ navíc zůstane přímo v centru města. „Další výhodou by
byly veřejně přístupné toalety,“ dodal Novák.
Odbor správy majetku Městského úřadu
v Domažlicích nyní připravuje návrh nájemní
smlouvy.
MIC v Domažlicích má vysokou návštěvnost. Například v červenci jej navštívilo 8 675
lidí, v srpnu dokonce 12 831, což je zhruba
414 návštěvníků denně. „Nárůst domácího
cestovního ruchu byl letos zaznamenán v celé
České republice a zvýšený zájem o naši zemi
jako žádanou destinaci se dá očekávat i v následujících letech. Pro nás je důležitá podpora
zejména aktivního cestovního ruchu, tedy
příjezdu klientely do našeho regionu,“ dodal
Jindřich.
(kol)
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KRÁTCE:
Zastupitelé schválili na svém prosincovém
zasedání pravidla rozpočtového provizoria.
Podle nich se bude město řídit do té doby, než
bude schválený rozpočet města pro rok 2017.
V rámci rozpočtového provizoria jsou zahrnuty investiční akce, které již běží nebo jsou
nasmlouvané. Počítá se také s těmi projekty,
na které byla podána žádost o dotaci tak, aby
se v případě úspěchu mohlo začít stavět. Rozpočet budou zastupitelé schvalovat v březnu.
Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti
o poskytnutí podpory v rámci Operačního
programu Životního prostředí 2014-2020
(prioritní osa 5) a s realizací projektu „Domažlice, Baldovská č.p. 638, zateplení
objektu Domova pro seniory“. Zastupitelé
souhlasili s případným předfinancováním
a spolufinancováním projektu ve výši min.
6,5 mil Kč (pokud se získá dotace). Stejně
tak souhlasili s podáním žádosti o dotaci ze
stejného programu na projekt „Domažlice,
Zahradní 518, zateplení objektu klubovny
Junák“. Předfinancování a spolufinancování
projektu by vyšlo minimálně na 2 miliony
korun. Oba tyto projekty jsou také zhrnuty
v rozpočtovém provizoriu.
Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory zakoupilo vertikalizační zvedák TRANZIT. Ten vyšel na 146
tisíc korun. Zaměstnancům domova usnadní
práci při manipulaci s klienty. Finance šly
z fondu investic příspěvkové organizace
města Domažlice. Z tohoto fondu bylo také
vyplaceno dalších téměř 98 tisíc korun na
nákup sprchovacího lůžka BASIC.
Zastupitelé souhlasili s doplacením ztráty
za Městskou autobusovou dopravu za rok
2016 a schválili také přeběžný odhad ztráty za
rok 2017, který činí 1 389 575,- korun. Ceny
jízdného pro rok 2017 zůstávají stejné.
O vydání dvou obecně závazných vyhlášek budou v lednu rozhodovat zastupitelé.
Jedná se o vyhlášku č. 1/2017, kterou by se
změnila vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 2/2011. V této vyhlášce by měly být navýšeny poplatky ze psů z 800,- na 1 200,- za
jednoho psa a z 900,- na 1 350,- za každého
dalšího psa (v bytech) a z 200,- na 300,- za
jednoho psa a z 300,- na 450,- za každého
dalšího psa u rodinného domu. Snížená sazba
(pro důchodce) by byla navýšena z 200,- na
300,- korun za psa. Radní dále doporučili zastupitelům vydat obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2017 o trvalém označování psů.
(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.
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PROVOZOVÁNÍ UBYTOVEN NA ÚZEMÍ MĚSTA
Na území města Domažlice se nachází
několik ubytoven, které nabízejí dočasný domov pro osoby pracující ve zdejších podnicích, na stavbách, případně jsou dočasně ve
složité životní situaci. Jejich provoz zajišťují
soukromé subjekty, ale i ty musí dodržovat
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, vydanou zastupitelstvem města Domažlice dne
8. 12. 2010, ve znění OZV č. 2/2011. Obecně
závazná vyhláška stanovila místní poplatek
z ubytovací kapacity, jehož výše v našem
městě činí 6,- Kč za každé využité lůžko
a den.
Každý, kdo poskytuje přechodné ubyto-

vání za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování, je povinen ohlásit písemně Městskému úřadu Domažlice, odboru
finančnímu, vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne zahájení této činnosti.
Stejným způsobem ohlásí ubytovatel ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Městský úřad Domažlice provádí kontroly
ubytovacích zařízení. Na základě kontroly
úředníci zjistili, že v jedné z nich nesouhlasí
výše odvedených finančních prostředků
s počtem lůžek. Podle propočtů příslušného
odboru vyšlo najevo, že obecní pokladna

byla zkrácena o významnou částku. Nezbylo
nic jiného, než se obrátit na Policii ČR, která
má oprávnění vyžádat si potřebné doklady.
O tom, že podezření nebylo liché, svědčí
skutečnost, že šetření stále probíhá a případ
se dostává i do trestně právní odpovědnosti
provozovatele.
Byť je poplatek za lůžko a den poměrně
nízký, může se v součtu změnit pro odpovědnou osobu ve značný problém.
Podrobnosti k OZV č. 3/2011 naleznete
na internetových stránkách města www.domazlice.eu v sekci Samospráva, Vyhlášky
a nařízení města.
(MěÚ)

PRŮBĚH HLASOVÁNÍ JE ZVEŘEJNĚN NA INTERNETU
Zajímáte se o dění ve vašem městě, ale
z časových důvodů nezvládáte chodit na
pravidelná zasedání zastupitelstva města?
Zajímá vás, jak zástupci vašeho města
hlasují, kdo se zasedání pravidelně účastní a o čem všem zastupitelé rozhodují?
Všechny tyto informace najdete na webových stránkách města.

Zveřejňovat přesný průběh konání, a především hlasování zastupitelů umožňuje nový
hlasovací systém, který město Domažlice
pořídilo v loňském roce. Speciální program
zaznamenává a následně generuje kompletní
průběh zastupitelstva.
A kde tyto informace najdete? Stačí se podívat na webové stránky města Domažlice,

Domažlický zpravodaj je ke stažení v pdf
na webových stránkách města v sekci
„O Domažlicích“
www.domazlice.eu

SPOLEČNOST PROVOZUJÍCÍ
KAUFLAND CHCE VE MĚSTĚ
NOVOU PRODEJNU
Žádost o koupi pozemků u zimního stadionu Domažlice obdržel v listopadu 2016
starosta města Domažlice Miroslav Mach.
Soukromá společnost žádala o koupi několika pozemků, které by společně s dalšími
pozemky ve vlastnictví této společnosti byly
zřejmě dále odprodány za účelem výstavby
nákupního střediska provozovaného společností Kaufland Česká republika v. o. s.
O záměru prodeje pozemků, které se nachází kolem objektu zimního stadionu a přiléhají
k pozemkům ve vlastnictví žadatele, rozhodovalo v prosinci zastupitelstvo města. Radní
doporučili záměr prodat pozemky schválit.
„V současné době jednáme o záměru,
což je nezávazný právní akt. Dá se kdykoliv zrušit,“ upozornil ještě před samotným
hlasováním zastupitele místostarosta města

Zdeněk Novák.
„Informací zatím nemáme mnoho. Nevíme,
jakým způsobem by bylo naloženo se současným Kauflandem, ale předem říkáme, že
výstavbu dalšího Kauflandu v Domažlicích
tak, aby fungovaly dvě provozovny, nedovolíme. Pokud by se prodejna přestěhovala, je
nutné vědět, co bude s prázdným objektem
u pivovaru. V případě přestěhování prodejny
by se tak ale dopravě v centru města výrazně
ulevilo,“ uvedl k celé věci starosta města Miroslav Mach, který dodal, že důležitá budou
i jednání o ceně pozemků, na nichž by prodejna měla stát. „Jednat budeme i se samotným
investorem,“ dodal Mach.
Zastupitelé nakonec záměr prodeje části
pozemků p. č. 2194/1, 2194/14 a 2190/
3 schválili.
(kol)

kliknout na záložku Samospráva a následně
na Zastupitelstvo města. Potom už si stačí
vyhledat konkrétní zápis z jednání a na
spodní části tohoto dokumentu kliknout na
odkaz „Hlasování....“. Otevře se samostatný
dokument, který nabízí přehledný záznam
včetně docházky.
(kol)

POZOR - Domažlický
zpravodaj mění
termíny uzávěrek
Vzhledem ke stanoveným termínům, kdy
je potřeba dodat podklady Domažlického
zpravodaje do tiskárny, musela Redakční rada
Domažlického zpravodaje změnit pravidelné
termíny uzávěrek podkladů.
Pro inzerenty tak byl stanoven termín uzávěrky objednávek inzerce na 5. den přechozího měsíce. Pro ostatní příspěvky byl termín
uzávěrky stanoven na 10. den předchozího
měsíce.
Doufáme, že tyto zkrácené termíny nezpůsobí velké komplikace, a předem děkujeme za
pochopení.
Termíny uzávěrek pro březnový Domažlický zpravodaj tak jsou 5. února (inzerce) a 10.
února (ostatní příspěvky).
Redakce

Informace o kulturních
akcích a také fotografie
z nich najdete na
www.idomazlice.cz

Pozvánky / zajímavosti
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Muzeum Chodska zve na zajímavé akce roku
V roce 2017 plánuje Muzeum Chodska
v Domažlicích celou řadu zajímavých akcí.
Chodský hrad
VÝSTAVY
• SKOTSKO - výstava fotografií, 31. 1. 2017
• HISTORIE MOTORISMU
NA DOMAŽLICKU 2. 2. 2017 – 3. 4. 2017
Vernisáž výstavy, která vznikla ve spolupráci
s AMK-VCC Domažlice a AMK Kdyně, se
koná ve čtvrtek 2. února. Otevřena potom
bude v pracovní dny 9 - 12 a 13 - 16 hodin
a o víkendu 11. - 12. února ve stejné časy.
Jindy po předchozí domluvě.
• DUDÁCI A VLČÍ HLAVY. Návrhy na nové
ilustrace knihy Zdeňka Šmída; Fotografie
Zdeňka Šmída 8. 4. - 31. 8. 2017
• PAŠERÁCI A PODLOUDNÍCI. Pašeráctví
a podloudnictví ve zdejší pohraniční oblasti
v předminulém století. 26. 5. – 31. 10. 2017
• SKLÁŘSKÉ PRÁCE Jiřího Suchého
26. 5. – 31. 10. 2017
• VÝTVARNÉ PRÁCE dětí
ZŠ Msgre. B. Staška 26. 5. – 31. 8. 2017
• PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA. Výstava
betlémů 27. 11. 2017 – 10. 1. 2018
ZAHÁJENÍ SEZONY – Velikonoce v muzeu
8. 4. 2017
MUZEJNÍ NOC: 26. 5. 2016
POCTA ZDEŇKU ŠMÍDOVI:
8. duben – 23. červen 2017
- čtení z jeho knih, povídání o autorovi

- poetický večer
- Koncert Dudácké muziky
- workshopy s folklorní tematikou
VOJENSKÝ CAMP (plánovaná varianta)
– u příležitosti oslav konce druhé světové
války a osvobození
- 29. 4. – 2. 5. 2017
ADVENTNÍ SOBOTA - 2. prosince 2017
POETICKÉ VEČERY (odehrajou se určitě 4,
téma a datum bude ještě upřesněno)
1. Ve jménu poezie a fantazie o J. Suchém
s písničkami nejen ze Semaforu. Pořadem
Vás provede Poetické divadlo z Plzně a písničkami potěší Diana Řeháčková a Vojtěch
Frank, pátek. 17. 2. 2017 od 18 hodin
2. Bedřich Smetana a jeho lásky (dramatizace
založená na korespondenci a deníkových zápiscích samotného Smetany a také jeho ženy)
30. 3. 2017
3. Odpolední čaj u Loosů. Jednoaktová divadelní hra ze života architekta Adolfa Loose
a jeho ženy Claire. 26. 9. 2017
4. Pan Roubíček už zase vypravuje (opět
s písněmi Dua Musette) 31. 10. 2017
FILMOVÝ KLUB
17. 2. T. Tykwer, L. Wachowski: Atlas mraků
(KF; Německo / USA, 2012)
24. 3. T. Vinterberg: Rodinná oslava (MS;
Dánsko / Švédsko, 1998)
28. 4. T. Young: Čekej do tmy (KF; USA, 1967)

19. 5. G. Pontecorvo: Bitva o Alžír
(KF; Itálie / Alžírsko, 1966)
16. 6. C. Serreau: Nádherná zelená
(BL; Francie, 1996)
22. 9. J. Jarmusch: Mrtvý muž (KF; USA /
Německo / Japonsko, 1995)
20. 10. R. Hamer: Šlechetné srdce a šlechtické korunky (BL; Velká Británie, 1949)
10. 11. E. Kusturica: Otec na služební cestě
(LK; Jugoslávie, 1985)
8. 12. T. Malick: Strom života (BL, USA, 2011)
Plán výstav Galerie bratří Špillarů
v Domažlicích na rok 2017
Leden – únor: Leo Schötz, obrazy
Březen – duben: Alois Öllinger, obrazy
Květen – červen: Skupina Konkret, obrazy,
objekty, reliéfy
Červenec – srpen: Jan Samec, obrazy
Září – říjen: Mezinárodní sympozium
AIC ŠTEFLE
(ve spolupráci s galerií Sam 83)
Listopad – prosinec: Alena Anderlová,
obrazy
Zdroj: Facebook Muzeum Chodska

Seriál: NÁZVY ULIC
Víte, proč se ulice, ve které žijete, jmenuje právě tak, jak máte uvedeno v dokladech? Víte, jak se její název v minulosti měnil a proč? Tak
právě takové zajímavosti se dozvíte v seriálu Názvy ulic.
V loňském roce jsme si podrobněji popsali ulice v samotném centru města a v jeho bezprostřední blízkosti. Podrobně jsme vysvětlili také
názvy ulic historického Dolejšího předměstí a v lednovém zpravodaji to byla i historická část Bezděkova. Nyní bychom se podrobněji podívali na ulice v části města, které je známé pod historickým názvem Nad Podskalím, a je to část města kolem Benešovy ulice. Je to oblast,
kde se začaly rozvíjet moderní domy ještě na sklonku ´starého Rakouska´. Například v dolní části Thomayerovy ulice začala stavba domů
ještě před první světovou válkou. Tento ´boom´ souvisel mimo jiné také s výstavbou domažlického sokoliště a později (v roce 1936) také
s výstavbou sokolovny.
Kolem dnešního sokoliště jsou dvě ulice, jedna je Fügnerova a druhá Tyršova. Tyto ulice jsou logicky pojmenované právě po zakladatelích Sokola. Za protektorátu nesly tyto ulice název Mozart - Gasse a Dvořák - Gasse. V současné době se ale v Domažlicích Mozartova ulice
nenachází již vůbec a Dvořákovu ulici bychom dnes našli na Kavkaze.
Hlavní silnice od světelné křižovatky se jmenuje Benešova. Za protektorátu nesla název Vrchlický - Gasse a v době komunismu nesla
název ulice Gottwaldova. Název Vrchlického ulice se přestěhoval tak, že se v současné době kříží ulice Vrchlického a Thomayerova. Právě
J. Vrchlický a profesor Thomayer byli velcí přátelé. Za protektorátu se tyto dvě současné ulice jmenovaly Ing. Prášil - Gasse a Čapka-Choda
- Gasse. Poslední jmenovaná ulice ale z Domažlic také nezmizela, najdeme ji o kousek dál v části na Balíkově.
Zajímavostí v této oblasti je jistě pojmenování prostoru před okresním soudem, kde je dnes dětské hřiště a přiléhá k ulici Paroubkova (podle malíře J. Paroubka). Najdeme jej na konci Thomayerovy ulice, kde je také ulice Mánesova, která se za minulého režimu jmenovala ulice
Rudé armády; tento prostor se za protektorátu jmenoval Adolf Hitler - Platz. Tuto adresu užíval zřejmě pouze úřad, nikoliv občané.
(kol)

Klub českých turistů Domažlice
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TURISTICKÉ AKCE V ÚNORU
Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...

trasy v Caparticích a Gibachtu. Komentované prohlídky Domažlic, návštěvy muzeí,
mše, koncert a turistický bál. Zimní táboření na hřišti u sokolovny. Více na www.kctdomazlice.cz

Středa 1. 2. Zájezd do divadla.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 17. 30 hod. do plzeňského
Tylova divadla na hru Don Juan. Cena pro
členy KČT a Sokola Domažlice je 350 Kč,
pro ostatní 370 Kč. Přihlášky a peníze přijímá p. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo
379 724 113. Vede E. Nosková.
Čtvrtek 9. 2. – neděle 12. 2. 2017
Celostátní akce: XV. Český zimní sraz
turistů v Domažlicích. Slavnostní zahájení
srazu ve čtvrtek 9. 2. v 19 hodin na náměstí
Míru a od 20 hod. v sále MKS. Vystoupí
trubači OMS Domažlice, domažlický ponocný a Malá selská muzika. V průběhu
srazu pro přihlášené účastníky při dobrých
sněhových podmínkách zájezdy na lyžařské

Sobota 18. 2. Turistická vycházka.
Sraz ve 13 hod. U Svatých. Trasa: Vodolenka, Chrastavice, výhledna, Baldov (10 km).
Vede H. Šimovičová.
Čtvrtek 23. 2. Turistická beseda od 18 hodin v Penzionu pro seniory v ulici Prokopa
Velikého. Jaroslava Wollerová: Vlakem na
střechu světa.
Sobota 25. 2. Turistická vycházka.
Sraz ve 13 hod. U Golema. Trasa: Petrovice, Havlovice, Domažlice (6 km). Vede
A. Léblová.
........................................................................
Připravujeme:
Čtvrtek 9. 3. Turistická beseda od 18 hodin v Penzionu pro seniory v ulici Prokopa
Velikého. Mgr. Rostislav Sladký: „Arménie
a Náhorní Karabach na kole“. Cyklojízda
nejstarší křesťanskou zemí a válečnou oblastí.

Sbírka Novoroční
čtyřlístek
Sbírka Novoroční čtyřlístek na charitativní
činnost letos vynesla za domažlický odbor
Klubu českých turistů 6 098 Kč. Za 12 let, co
se tato akce na pomoc nevidomým a později
na výstavbu turistických cest pro vozíčkáře
koná, přinesla z Čerchova od turistů 37 440
korun.
Tato akce je celostátní akcí Klubu českých
turistů, organizuje ji pražské ústředí a domažličtí turisté se jí účastní od samého počátku.
Konkrétně vznikla nová tradice již v roce 2004, kdy se poprvé uskutečnila série
novoročních pochodů zapojených do akce
Novoroční čtyřlístek. Přispět mohou lidé
částkou od 20 Kč výše. Účet je ale otevřený
pro všechny a přispět může i ten, co se novoročního pochodu nezúčastnil. Číslo účtu je
51-0938150237/0100.
Petr Matějka, předseda KČT Domažlice,
(red)

Krásné prosluněné zimní počasí nabídl poslední den roku 2016 a také první den
roku 2017. Na Čerchově si ho užívaly stovky lidí. Ten, kdo nelenil a vystoupil i na
Kurzovu věž, se mohl kochat překrásným výhledem. V dálce byly dokonce vidět
i Alpy. Na Nový rok si na vrchol Čerchova nachází cestu každoročně stále více lidí.
Tradiční Novoroční výstup sem pořádá právě i domažlický odbor Klubu českých
turistů. Letos se konal již 19. ročník této akce, který byl opět spojený se sbírkou
Novoroční čtyřlístek.
Foto: Josef Babor, Domažlický deník

Aktuální informace
o dění ve
vašem městě na
www.domazlice.eu

Organizace a spolky
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ČČK DOMAŽLICE

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

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

Výstava:

Autorská výstava
fotokroužku Gymnázia
J.Š. Baara
S tradicí výstav studentů – fotografů
domažlického gymnázia začala knihovna
v únoru 2006. Letošní výstava je autorská
– členové vybrali svá nejlepší díla, která
nejlépe charakterizují jejich způsob a styl
práce i je samotné.
Domažlická
knihovna,
vedoucí
fotokroužku Marie Johánková a studenti
srdečně zvou všechny, kteří se zajímají
o fotografování, aby se přišli podívat
na další z výstav, kterou fotokroužek
domažlického gymnázia ve vestibulu
knihovny pořádá.
Výstava potrvá od 1. února do 28.
února a přístupná bude v provozní době
knihovny (vestibul).

Přednáška:

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

– Násilí a terorismus
Přednáška biskupa Tomáše Holuba,
přímého účastníka misí, který nám toto
téma představí z
pozice vojenského
kaplana, neboť na svých misích v oblastech
válečných konfliktů zažil násilí a obrovskou
moc zla konkrétně.
Česká
křesťanská
akademie
v
Domažlicích
a
Městská
knihovna
B. Němcové Domažlice vás zvou, v
pondělí 27. února v 18 hod. do refektáře
augustiniánského kláštera (ZUŠ JJ).

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
6. až 10. února
Městská
knihovna
B.
Němcové
oznamuje, že z technických důvodů bude
v této době celá knihovna pro veřejnost
uzavřena. Výpůjční doba půjčených
dokumentů bude automaticky o tyto
dny prodloužena a od čtenářů nebudou
vybírány sankční poplatky za pozdní
vrácení. Běžný provoz knihovny bude
zahájen v pondělí 13. února.
Bc. Lenka Schirová

Kurz společenské výchovy a tance - jaro 2017
Městské kulturní středisko v Domažlicích
přijímá přihlášky na KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE pro školní rok
2016/2017 - JARO 2017.
Kurzy budou probíhat ve velkém sále
MKS v Domažlicích od března do května.
Vyučující budou taneční mistři - manželé
Brettschneiderovi (Plzeň/Domažlice).
Prodloužené a závěrečnou lekci doprovází živá hudba. Kurzy tance a společenské
výchovy jsou velkou společenskou událostí v životě mladého člověka, jeho rodičů
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a přátel. Doplňují dosavadní nabyté vzdělání
o novou dovednost, která je součástí společenského života kultivovaného člověka.
Tanec je vždy výborným prostředkem k odreagování, umožňuje vzájemnou komunikaci
rozdílných generací na celém světě a pomáhá společenskému vyžití.
Informace a přihlášky:
Tereza Pejsarová
Tel.: +420 379 722 631
E-mail:pejsarova@idomazlice.cz
(mks)

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční
odběry krve v pondělí 27.
února. 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
8. 2. 2017 14 hodin Přednáška - Jízdárna
Světce u Tachova - p. Pavel Voltr
16. 2. 2017 14 hodin - Masopustní veselice
- hraje p. Zdeněk Peroutka
28. 2. 2017 14 hodin - Kulturní program
k 20. výročí založení Penzionu v Baldovské ulici
Prokopa Velikého 689
2. 2. 2017 15 hodin - Mše svatá
Břetislavova 84
22. 2. 2017 14.00 hod. - Přednáška - Masáže seniorů - p. Miroslava Palkovičová

OBSAZENÍ
SÁLU MKS
1. 2. Seminář, 2. 2. Taneční pro dospělé,
3. 2. Koncert Rybičky 48, 4. 2. Maškarní
karneval, 5. 2. Koncert Bojané, 6. 2. Školení, 7. 2. Školení, 9. 2. Klub českých turistů
- setkání, 10. 2. Taneční pro dospělé, 11.
2. Turistický bál, 12. 2. Setkání lyžařů, 14.
2. I. abonentní koncert - Jiří Hošek - violoncello, klavír, Dominika Hošková - violoncello, 15. 2. Seminář, 16. 2. Divadelní představení pro školy, 16. 2. Taneční pro dospělé, 17.
2. Školení, 17. 2. Ples KSČM, 18. 2. Maškarní
karneval, 18. 2. Společenský večer Wolf Domažlice, 19. 2. Divadlo v rámci předplatného
ZRADA, 20. 2. Taneční divadlo VÍTEJ NA
SVĚTĚ, 21. 2. Taneční divadlo pro školy, 22.
2. Zasedání zastupitelstva města, 24. 2. Taneční pro dospělé.
(mks)

Kino Čakan - únor 2017
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KULTURNÍ AKCE
Pátek 3. 2. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

RYBIČKY
48
Jako host vystoupí skupina
Imodium.

Předprodej vstupenek v MIC
a v síti Ticketstream.

lidé ve světě, který jako by vypadl
z historického, mírně apokalyptického filmu. Duch místa
- genius loci - je doslova omamný.
V kulisách rozpadajících se měst
zní temperamentní a podmanivé
rytmy. Mezitím se jaksi mimochodem a rezignovaně stojí fronty na
chleba, vejce či mléko. Nebo se
čeká na rozhrkaný náklaďák, co tu
slouží místo autobusu. A přitom
všechno kolem je tak neuvěřitelně
fotogenické...

Hra anglického autora o tajemství
z dávné minulosti. Když se sejdou
tři lidé, jeden vždy přebývá... Jak
to vlastně tenkrát bylo?!
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru Domažlice.

Pondělí 20. 2. od 18.00 hodin
velký sál MKS
Taneční divadlo

- POKLADY ALJAŠKY
A ZÁPADNÍ KANADY

Putování po severozápadě USA
a Kanady začneme v aljašském
Anchorage. Poznáme park DenaKoncert
Takto poetický název nese nový li, obávané medvědy, sídlo Santa
Předprodej vstupenek v Městském
Clause i namodralé ledovce.
celovečerní rodinný balet v interDECHOVÁ HUDBA informačním centru Domažlice.
Z
Aljašky do kanadské Britské
pretaci souboru Baby Balet Praha,
Columbie
poplujeme velkým
nejmladších konzervatoristů
Neděle 12. 2. 2017
Podlužácká dechová hudba Bojané
parníkem.
Nad
Vancouverem buTanečního centra Praha.
z Dolních Bojanovic se za svých
deme
létat
vrtulníkem.
Poznáme
LOUTKOVÉ DIVADLO
Autorský tým zkušených tvůrců
55 let činnosti neodmyslitelně
přírodní
skvosty
oblasti
a připoDOMAŽLICE
dětských choreografií mapuje pět
zapsala do srdcí mnoha příznivců
meneme
si
místa
zlaté
horečky
životních etap: narození, dětství,
KAŠPÁRKOVA
a posluchačů tohoto žánru. Bojané
v Kanadě a USA.
školu, pubertu a dospělost.
mají svůj ryzí nezaměnitelný zvuk, KOMEDIE S DRAKEM Dramaturgie využila mimořádně Cestovatel a fotograf Jiří KolbaZačátek představení vždy od 14.00
vycházející z regionu bohatého
chytré a poetické texty 24 písní ba vyjíždí každý rok na expedice
a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
na lidovou píseň. Čerpají také od
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uh- a poznávací cesty do nejodlehlejmnoha autorů i z vlastní dílny, přiších oblastí světa. Vozí textový
Vstupenky pouze v předprodeji
líře, vlastně jakési mikroscénáře
čemž opěvují rodný kraj. Důkazem v Městském informačním centru Domaa obrazový materiál, který prainspirující baletní tvůrce. Toto
toho všeho je nespočet vystoupení, žlice od pondělí 30. ledna 2017 na oba
videlně
zpracovává do veřejných
současné taneční divadlo však
spolupráce s Českým rozhlasem,
a
mediálních
projektů. V Česku
únorové termíny.
nesměřuje pouze k dětským diváČeskou televizí a dalšími médii.
i
zahraničí
organizuje
tematické
Jednotné vstupné 25,- Kč.
kům. Nesnaží se být ani infantilní
fotovýstavy
o
krásách
světa.
Předprodej vstupenek v Městském infora podbízivé. Naopak, tanečními
Úterý 14. 2. od 19.30 hodin
Předprodej vstupenek v Městském
mačním centru Domažlice.
scénickými prostředky doplněvelký sál MKS Domažlice
informačním centru Domažlice.
Předplatitelé divadelní sezóny mohou
nými projekcí se snaží vyjádřit
I. abonentní koncert
uplatnit 10% slevu po předložení aboživotní moudrost, dramatičnost
Úterý 23. 3. od 19.30 hodin
DOMINIKA WEISS
nentní vstupenky.
a humanismus, které jsou v textu
velký sál MKS
písní obsaženy.
HOŠKOVÁ - violoncello
Koncert
Úterý 7. 2. od 19.00 hodin
JIŘÍ HOŠEK - violoncello, Předprodej vstupenek v MIC v Domažlicích.
kino Čakan
DALIBOR JANDA
Na tuto akci můžete využít 50% dětskou
klavír
Přednáška s diashow
Neděle 5. 2. od 17.00 hodin
velký sál MKS

TANEČNÍ CENTRUM
PRAHA - VÍTEJ NA SVĚTĚ

BOJANÉ

MARTIN LOEW: KUBA
- OSTROV
NA ROZCESTÍ DĚJIN

Předprodej zbylých vstupenek
v Městském informačním centru.

slevu na vstupenku.

S KAPELOU PROTOTYP

Neděle 26. 2. 2017

LOUTKOVÉ DIVADLO
DOMAŽLICE

KAŠPÁRKOVA
KOMEDIE S DRAKEM

Začátek představení vždy od 14.00
a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
Neděle 19. 2. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Divadlo v rámci předplatného
Divadelní spolek KAŠPAR
Herold Pinter
Kuba je fantastická země. Unikát,
co se jinde nevidí. V prostředí tropického Karibiku tu žijí nádherní

ZRADA

Hrají: Jitka Nerudová, Jan Potměšil, Adrian Jastraban

Vstupenky pouze v předprodeji v MIC
v Domažlicích od pondělí 30. ledna 2017
na oba únorové termíny.
Jednotné vstupné 25,- Kč.

Středa 1. března od 19.00 hodin
kino Čakan
Přednáška s diashow

JIŘÍ KOLBABA

Svého času býval Dalibor Janda
úspěšnější než Karel Gott. Několik jeho písní doslova zlidovělo,
zpěvákův typický chraptivý hlas

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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.

Sobota 25. 3. od 20.00 hodin
velký sál MKS

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

Neděle 26. 3. 2017

Sobota 1. 4. od 20.00 hodin
velký sál MKS

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.

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

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

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.

O PRINCEZNĚ
ZDENĚK IZER
ZLATOVLÁSCE A AUTOKOLEKTIV

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.

A JEHO MELODY
MAKERS

Koncert

LOUTKOVÉ DIVADLO
DOMAŽLICE

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

číslo 2

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru Domažlice.
Předplatitelé divadelní sezóny mohou
uplatnit 10% slevu po předložení
abonentní vstupenky.

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

ONDŘEJ HAVELKA
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Čtvrtek 13. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert
Pořadatel Sapporo my s.r.o.

VESELÁ TROJKA
PAVLA KRŠKY

Veselá trojka se poprvé veřejnosti představila v TV Šlágr a díky
široké základně posluchačů této
televize si začala získávat své
posluchače a příznivce. Veselá
Trojka vydala tři nosiče svých
vlastních písniček, u kterých
hudbu i text složil Pavel Krška.
Písničky čerpají ze života tak,
jak život jde. Jsou smutné i veseNás to tady furt baví!
lé a každý si v nich najde kousek
Koncert ONDŘEJE HAVELKY
svého příběhu.
A JEHO MELODY MAKERS
Předprodej
vstupenek v Městském inforbyl přeložen z neděle 5. března
mačním
centru v Domažlicích
2017 na čtvrtek 6. dobna 2017
a CK SUNNY.
z důvodu rozšíření termínů
filmového natáčení pana HaČtvrtek 20. 4. od 19.30 hodin
velky. Toto opatření zasáhlo tři
velký sál MKS
koncerty. Jedním z nich je i náš
Koncert
v Domažlicích. Za tuto nepříjemnost se omlouváme.
VĚRA ŠPINAROVÁ &
Vstupenky zůstávají v platnosti.

ADAM PAVLÍK BAND

Jedna z nejvýraznějších osobností
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
Sobota 8. 4. od 20.00 hodin
Špinarová již mnoho let mezi
velký sál MKS
nejžádanější zpěvačky v České
Koncert
a Slovenské republice. Koncerty
probíhají v průběhu celého roku
a jsou stále vyprodány. Má celou
Dymytry je česká metalová
řadu krásných hitů, například
kapela z Prahy, která svůj styl
Meteor lásky, Music box, Bílá jawa
nejčastěji označuje jako Psy250, Raketou na Mars nebo Měj
-core. Skupina hraje od roku
mě rád. Největším hitem se však
2004. Jejím zakladatelem je
stala píseň Jednoho dne se vrátíš,
Jiří „Dymo“ Urban. Její image
jejíž melodie je z filmu Tenkrát na
je založená na maskách brouků
Západě. Prestižní záležitostí v roce
z dílny Národního divadla, na
2007 bylo pozvání na koncert
mohutných kytarových riffech,
Joe Cockera, který nemá nikdy
melodických refrénech a suna svých koncertech hosty ani
gestivním zpěvu. Složení: Jan
předskokany. Věra Špinarová byla
„Protheus“ Macků - zpěv, Jirka
pozvána jako host na ostravský
„Dymo“ Urban - kytara, Artur
koncert. Za svou kariéru vydala
„R2R“ Michajlov - basová
celkem 13 desek. Kromě mnoha
kytara, Jan „Gorgy“ G¨prgel
ocenění v podobě zlatých a plati- kytara a Miloš Meier - bicí.
nových desek patří mezi prvních
pět nejprodávanějších českých
Předprodej vstupenek v Městském
interpretek za posledních deset let.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích
Předplatitele divadelní sezóny mohou
uplatnit 10% slevu po předložení
abonentní vstupenky.

DYMYTRY

informačním centru Domažlice a síti
Ticketstream.

Předprodej vstupenek v MIC.

Mapky

číslo 2

Aktuální mapa běžeckých stop v okolí Čerchova a Capartic ke stažení na www.snehari.cz.
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Foto: Snehari.cz

Nový plánek města je ve formátu A3, jazykových mutací CZ, DE, EN (trhačka) k dostání v Městském informačním centru
v Domažlicích. Ke stažení potom na webu www.idomazlice.cz v sekci Pro turisty - plán města.
Foto: MIC v Domažlicích

Organizace a spolky

číslo 2

Domažlický zpravodaj - str. 11

PROGRAMOVÁ NABÍDKA
NA MĚSÍC ÚNOR:
AKCE POŘÁDANÁ VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM
KULTURNÍM STŘEDISKEM V DOMAŽLICÍCH:
sobota 4. února – DĚTSKÝ KARNEVAL KOLUMBUS NA CESTÁCH od 14.00 hodin ve velkém sále městského kulturního střediska.
Dobrodružná plavba námořnickou lodí s protagonisty Petrem Kubecem, Kateřinou Klečkovou a Charlotte Doubravovou, při níž si děti zasoutěží
a zatančí. NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU. Taneční vystoupení, ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
MaMi klub nabízí od února 2017 volná místa za starší děti, které odešly do MŠ. Klub je určený pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let. Náplní
jsou rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření přiměřené věku, volný čas pro hraní a poznávání.
LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
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

PEJSCI Z VALCHY HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Pejsci, kteří skončili opuštění v Záchytné stanici psů Valcha, hledají nový domov. Je to sedmiletý Tramp (zcela vlevo),
zhruba šestiletý rotvajler Gery (uprostřed), kterého někdo první lednové dny nechal uvázaného u plotu stanice, a také
zhruba šestiletý americký pitbullteriér Rony, který je momentálně alespoň v dočasné péči. Více informací na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů nebo na telefonu 774 294 049 (A. Ďurišová).
Foto: 2x: Z. stanice psů, 1x (kol)

Městská policie: podomní prodej
Domažličtí strážníci během posledního
měsíce přijali několik oznámení týkajících se
podomního prodeje. Všímaví občané zavolali
na tísňovou linku 156 a operačnímu strážníkovi oznámili, že v jejich domě se pohybují
obchodníci, kteří nabízejí úsporu nákladů za
elektřinu či jiné služby.
Situace byla ve všech případech vždy velmi podobná. Většina podomních prodejců
obvykle postupuje následujícím způsobem
– vyžádají si poslední fakturu za služby, které
vám byly účtovány, a nabídnou její přepočítání. Na základě tohoto přepočtu prodejce zjistí,
kolik peněz by zákazník ušetřil, kdyby svým

podpisem okamžitě stvrdil změnu dodavatele
služeb. Díky poskytnuté faktuře má prodejce
k dispozici veškerá zákazníkova osobní data,
které obratem použije k sepsání nové smlouvy. Takto uzavřené smlouvy jsou většinou
značně nevýhodné nejen po finanční, ale také
po právní stránce, zejména co se týče lhůt
k odstoupení od smlouvy apod. Důležitým
faktem je také skutečnost, že podomní prodej
je na celém území města Domažlice zakázán,
a to konkrétně Nařízením č. 1/2005 – Tržní
řád města Domažlice.
Pokud tedy občané i v budoucnu zaznamenají na území města podomní prodejce či ja-

kékoliv podobné praktiky, mohou se kdykoliv
obrátit na linku domažlické městské policie
na telefonním čísle 156. Podomní prodejci se
totiž svým jednáním dopouštějí porušování
Tržního řádu města Domažlice, které je zákonem kvalifikováno jako přestupek dle § 46,
odstavce 1 zákona č. 200/1990 Sb. Za tento
přestupek je ze strany strážníků městské policie možné přestupci udělit blokovou pokutu
až do výše 5 000 Kč. V případě správního
řízení jsou sankce samozřejmě znatelně vyšší
a jejich horní hranice je zákonem stanovena
až do výše 30 000 Kč.
Ing. V. Říhová, MP Domažlice

Fotogalerie
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Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí - 26. listopadu. Foto: MKS v Domažlicích

Plné náměstí lidí sledovalo vánoční zpěvohru VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA, kterou odehrál Ochotný divadelnický spolek KAREL v pátek 23. 12.
Foto: MKS v Domažlicích

Novoroční ohňostroj 2017.
Foto: MKS v Domažlicích

V pondělí 19. prosince byl na náměstí
zahájen kulturní program k vánočním trhům - Hudba u stromečku. Na programu
bylo například promítání na věž (horní
snímek) a po celý předvánoční týden
nechyběla ani tradiční vystoupení domažlického ponocného.
Foto: 2x MKS v Domažlicích

7. ledna byla v Domažlicích zahájena Tříkrálová sbírka. Akce se konala v kostele na náměstí, kde byl také odehrán Vánoční příběh. Foto: Římskokatolická farnost Domažlice

MěÚ Domažlice / inzerce

číslo 2
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Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., stavební vyhlášení výběrového řízení
na obsazení funkčního místa:

správní referent
pro úsek stavebního úřadu
Rámcový popis pracovní náplně:
- zajišťování všech odborných agend na úseku
stavebního řádu v souladu se stavebním zákonem
a dalšími právními předpisy
Bližší informace: Ing. Ivana Sladká, ved. odboru
výstavby a územního plánování, tel. 379719184

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči
nejpozději do 17. 2. 2017 v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VŘ referent SÚ“ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ,
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Více informací na Úřední desce na www.domazlice.eu
v sekci volná místa.

Plavecký bazén
a ubytovna
Domažlice
přijme nové pracovníky
a brigádnice na tyto pracovní pozice:

- instruktorky do kurzů plavání s dětmi,
kojenci a batolaty
- plavčíky
Pomůžeme i se získáním potřebné kvalifikace.
Již kvalifikovaní zájemci budou
upřednostněni.
Další informace podá ředitel příspěvkové
organizace na tel.: 724 350 477

ZÁPIS NA NOVÝ SEMESTR

Inzerce
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Produkty lze zakoupit v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice nebo v Prodejně Energy v Domažlicích.

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

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

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 2

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
Učitelka M nabízí doučování z matematiky pro ZŠ. Tel. 728267651, Domažlice

Uzávěrka inzerce pro BŘEZNOVÝ
Domažlický zpravodaj je
5. 2. 2017

Inzerce
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