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BEROUŠKOVÉ PODĚKOVALI I V DOMAŽLICÍCH

Kateřina Beroušková z Postřekova, úspěšná reprezentantka České republiky v běhu na lyžích, účastnice zimní olympiády
v Jižní Koreji (kde se ve sprintu i v závodu na 30 km umístila do 30. místa), byla ve středu 4. dubna přijata v obřadní síni domažlické radnice. Vedení města jí poděkovalo za skvělou reprezentaci celého regionu i propagaci čerchovských lesů, které
často využívá k tréninku. 
Foto: Domažlický deník

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se
uskuteční 28. května od 14:00 hodin v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se koná
ve středu 30. května od 16:00 hodin v malém sále MKS.

www.domazlice.eu

OPRAVA PIVOVARU POKRAČUJE
Dodavatele na pokračování rekonstrukce pivovaru vybrala na
základě výběrového řízení rada města. Zakázku za zhruba 114
milionů korun bez DPH získala společnost Metrostav. Akce „Dostavba pivovaru - kulturní centrum“ bude zahájena 30. dubna.
Více informací na webu města také na straně 11. 
(bub)

Zprávy z radnice
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ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2018
Návrh rozpočtu města Domažlice pro rok
2018 projednávali 28. března domažličtí
zastupitelé. Předložen jim byl rozpočet se
schodkem 100 milionů korun, který bude
dočasně (do proplacení dotací) kryt úvěrem.
Tomuto předcházelo ještě projednání rozpočtu Finančním výborem a pracovní jednání členů rady a zastupitelstva. Zastupitelé
následně rozpočet schválili a odsouhlasili
také předložený plán investičních akcí.
Rozpočet byl schválen v této podobě:
příjmy 443 686 190 Kč
výdaje 543 686 190 Kč
výše investiční rezervy 275 986 780 Kč
„V letošním roce nás čekají dvě velké investiční akce. Je to plánovaná rekonstrukce plaveckého bazénu, která bude kryta
pouze z našich finančních prostředků,
a také pokračování rekonstrukce a přestavby pivovaru. Na tuto akci jsme získali finanční dotaci z Evropské unie, ale protože vyúčtování dotací se často protáhne i na rok od

dokončení stavebních prací, rozhodli jsme
se, že přestože máme na účtech města dostatek finančních prostředků, zvolíme krytí
schodku úvěrem ve výši 100 milionů korun,“
vysvětlil zastupitelům starosta Domažlic Miroslav Mach a dodal, že úvěr by zastupitelé
projednávali v červnu letošního roku.
Kromě bazénu a pivovaru se v Domažlicích
počítá s opravou některých komunikací
a chodníků, s výstavbou nové obytné zóny
ve Vrbově ulici, repasí původních oken
na budově historické radnice na náměstí,
s další částí opravy školní jídelny v základní škole Komenského 17, s výstavbou další
cyklostezky nebo s opravou a budováním
parkovacích stání.
Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic
proběhne také v letošním roce kompletní
rekonstrukce průtahu Domažlicemi. Město
se na této akci bude finančně podílet částkou ve výši necelých 4 milionů korun, které
půjdou zejména na opravu chodníků nebo
autobusových zastávek.
(bub)

POKYN K VYVĚŠENÍ
STÁTNÍ VLAJKY

VÝZVA - CHODSKÉ
SLAVNOSTI

Městský úřad v Domažlicích vydává dle
§ 7, odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb.,
o užívání státních symbolů České republiky ve znění pozdějších předpisů pokyn
k vyvěšení státní vlajky České republiky
u příležitosti konání Oslav svobody v Domažlicích.

Vyzýváme všechny podnikatele, kteří mají
zájem o uvedení svých doplňkových kulturních akcí v době konání Chodských
slavností a Vavřinecké pouti 2018 (hudební produkce, výstavy, atd.) na propagačních materiálech vydávaných městem
Domažlice, nechť se neprodleně obrátí na
programové oddělení Městského kulturního střediska Domažlice, tel.: 379 722 631.

Státní vlajka ČR se vyvěsí dne 4. května 2018 v 16 hodin, sejmuta bude dne
9. května 2018 v 8 hodin.

Odbor kancelář starosty MěÚ

Uzávěrka sběru podkladů je 11. května
2018. Odbor kancelář starosty MěÚ

Poděkování - DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Město Domažlice a Městský úřad Domažlice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, děkuje všem poskytovatelům sociálních a dalších návazných služeb, kteří se prezentovali na akci Den sociálních služeb 2018 konané ve středu 11. 4.
2018 v Městském kulturním středisku a v prostorách před městskou radnicí.
Dále děkuje všem vystupujícím, moderátorovi Aleši Procházkovi, odboru kancelář starosty, Městskému kulturnímu středisku v Domažlicích, Městské policii Domažlice, zástupcům Diecézní Charity Plzeň, Charitě Domažlice, NNO
Diakonie ČCE, panu Jaroslavu Dolhému a studentkám Vyšší odborné školy
a Obchodní akademie Domažlice, kteří se spolupodíleli na přípravě a hladkém průběhu celé akce. 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

V sobotu 7. dubna byla odemčena Česká studánka a oficiálně tak byla zahájena turistická sezona. Více fotografií na
www.domazlice.eu. 
Foto: (bub)

KRÁTCE:

Radní schválili nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na repasi oken a balkonových
dveří na budově historické radnice (pochází z let 1892 - 1893). Okna vymění společnost Kalliopé z Poběžovic za
1,1 milion Kč bez DPH.
Město Domažlice bude podávat žádost
o dotaci v rámci dotačního titulu „Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji v roce 2018“ vyhlášeného
Plzeňským krajem na realizaci cyklostezky Domažlice – Chrastavice a stezky pro
pěší a cyklisty podél hřbitova.
Radní schválili uzavření smlouvy o dílo
na opravu komunikace na sídlišti Kozinovo pole (Mánesova ulice). Práce provede
společnost Lesní stavby, s. r. o., za téměř
2 miliony korun.
Ve středu 9. května by měly být otevírány obálky v nově vyhlášeném výběrovém řízení na rekonstrukci plaveckého
bazénu. Se zahájením stavby se potom
počítá 2. července. Hotovo by mělo být
30. srpna 2019 s tím, že bazén bude během opravy kompletně uzavřen.
Dar ve výši 10 tisíc korun poskytlo město Nadačnímu fondu Svatovítské varhany. Jedná se o adopci píšťal nových varhan, na které se vybírají peníze. Kromě
firem již tento projekt podpořily asi dvě
stovky obcí a měst České republiky. Více
informací na webu www.svatovitskevarhany.com.
(bub)

Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, 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.

MěÚ Domažlice
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VZKAZ OD RECYKLOJÍZDY: PŘINESTE NÁM BATERKY
Na podporu třídění a recyklace baterií projede v červnu Českou republiku již podruhé
tým Recyklojízdy. Tříčlenná skupinka nadšenců na elektrokolech si dala za cíl zdolat
za 10 dní 800 kilometrů. Na cestu se vydá
13. června 2018 z Frenštátu pod Radhoštěm. Cílovým místem bude 22. června 2018
město Cheb. Na cestě bude mít 24 zastávek v českých a moravských městech. Jednou z nich budou i Domažlice.
„Celou akci děláme především proto, že
chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že
i když se někomu mohou zdát baterky malé,
do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je od-

nášet na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“ říká
Eva Gallatová, která je členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou společnost ECOBAT, která v České republice
zajišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií.
V Domažlicích bude mít Recyklojízda svou
zastávku 21. června v 8:30 – 9:00 hod
v ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška. Půjde o krátké
setkání s obyvateli, školáky a se zástupci
městského úřadu. Tým Recyklojízdy nám
už dnes vzkazuje: „Největší radost nám
uděláte, když nám přinesete použité baterie. Na kolech je sice neodvezeme, ale rádi

se pro ně po Recyklojízdě vrátíme.“
Použité baterie pro Recyklojízdu začali už
v domažlické škole sbírat. Můžete jim též
přispět anebo je odevzdat ve vestibulu Komerční banky.
Recyklojízda je otevřený projekt, a pokud
si vedle sběru baterií chcete užít i společné zážitky, můžete se k týmu Recyklojízdy
připojit a část nebo celou cestu s nimi zdolat na kole či elektrokole. Bližší informace
o trase budou od poloviny dubna k dispozici
na webu recyklojizda.ecobat.cz.


Odbor životního prostředí, MěÚ

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU
V květnovém vydání Domažlického zpravodaje vám představíme konkrétní informace
o jednotlivých službách dalšího z poskytovatelů sociálních služeb Diakonie Západ.
Adite pro náhradní rodiny se věnuje doprovázení pěstounských rodin a pomáhá
jim vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.
Adite pro náhradní rodiny je „pověřenou
osobou“, tj. má pověření k sociálně – právní
ochraně dětí v oblasti náhradní rodinné péče.

Kontaktní údaje: vedoucí služby: Mgr. Jiřina
Ullmanová, telefon: +420 731 125 429
Působnost: Domažlice a okolí, adresa: Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice, mobil:
+420 605 226 290, e-mail: adite.zapad@
diakonie.cz, provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00
Archa pro rodiny s dětmi podporuje rodiny s dětmi v náročných životních situacích
tak, aby nebyly ohroženy potřeby a vývoj
dětí a život rodiny byl stabilní.
Archa pro rodiny s dětmi je
registrována jako sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi a je poskytována ambulantní i terénní
formou.
Kontaktní údaje: vedoucí služby: Mgr. Irena
Macháčková,
telefon:
+420 733 614 645
Působnost:

Domažli-

ce a okolí, adresa: Náměstí Míru 40, 344
01 Domažlice, mobil: +420 733 614 645,
e-mail: archa.zapad@diakonie.cz, provozní
doba: terénní forma: pondělí až pátek 8:00
– 18:00, ambulantní forma: konzultace na
objednání
Dále si vás dovolujeme seznámit s akcí,
kterou pro všechny zájemce o pěstounskou
péči pořádá Diakonie Západ.
Kampaň „V pěstounské rodině“ pokračuje. I letos je jejím cílem zvát příznivce, zájemce a také širokou veřejnost na setkání
k otázkám pěstounské péče. Pokud vás
tedy zajímají příběhy dětí, které by mohly žít
v rodině, ale přesto zůstávají v ústavní péči,
nebo vás napadlo stát se pěstounem a jste
zvědaví, co všechno takové rozhodnutí
přinese, můžete přijít a dozvědět se víc na
setkání, které se koná 5. 6. 2018 od 17 do
19 hodin v kavárně pod bránou, Coffee.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ

Tajemnice Městského úřadu Domažlice

oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa

úředník - referent/ka odboru správy majetku

Bližší informace: Bc. Michal Hájek,
ved. odboru správy majetku, tel. 379 719 172, 602 334 228
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 10. 5. 2018
v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ referent OSM“ na adresu: Město
Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice:
www.domazlice.eu v sekci volná místa.

Tajemnice Městského úřadu Domažlice

oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa

úředník – správní referent/ka pro úsek územního plánování

Bližší informace: Ing. Ivana Sladká,
ved. odboru správy majetku, tel. 379 719 184
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 4. 7. 2018
v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ referent OVÚP“ na adresu: Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice:
www.domazlice.eu v sekci volná místa.
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Úterý 1. 5. Májová vycházka rodičů
s dětmi (40. ročník). Start v nové ZŠ
Msgre B. Staška od 13:30 hod. do 14:30
hod. Trasa: ZŠ Msgre B. Staška, Svatá
Anna, rozcestí u cvičiště, bývalý skokanský můstek, vodárna pod Dmoutem. Po
trase zábavné soutěživé hry. Cíl: u Městského baseballového stadionu Wolfs na
bývalém vojenském cvičišti (4 km). V cíli
pamětní list, občerstvení a možnost opékání donesených uzenin.
Sobota 5. 5. Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD v 8:21 hod. do Švihova. Trasa: Švihov, Kamýcká skála, vyhlídka na Švihov, židovský hřbitov, Švihov
(11 km). Vede A. Léblová.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Úterý 8. 5. Účast na pochodu Májový
puchýř a Duhová cesta. Odjezd z nádraží ČD v 8:01 hod. do Plzně. Start od
8 do 11 hod. na Ranči Šídlovák v Plzni Košutce. Trasy: 5, 9, 14, 20 km. Informace: J. Valach, tel. 774 944 370. Pořádá
odbor Optimist Plzeň a OT Aktivní stáří
Rozvoj Plzeň. Vede M. Senohrábková.
Sobota 12. 5. Účast na pochodu Za
Kdyni štíhlejší. Odjezd z nádraží ČD
v 10:21 hod. do Kdyně. Start v restauraci Škarmanka od 11:30 hod. Trasa 15
km. Cíl na zřícenině hradu Rýzmberk do
17 hod. Pořadatel: KČT Kdyně. Informace: J. Jančík, tel. 739 131 512.
Sobota 19. 5. Účast na pochodu Chotěšovská 30. Odjezd z nádraží ČD v 6:33
hod. do Chotěšova. Start od 6:30 hod. v
restauraci Pod Klášterem, nám 1. máje
230. Trasy: 5, 12, 15, 25, 35 a 50 km. Informace: V. Mičan, tel. 604 825 564. Pořádá KČT – odbor Chotěšov.
Sobota 19. 5. Účast na pochodu Klatovský karafiát. Odjezd z nádraží ČD

Výstava - Michaela Maroušková

Obrazy malované tužkou- Fotorealismus
Zveme vás na výstavu fotorealistických obrazů
malovaných tužkou. Výstava je opět zaměřená na
portréty, a to jak lidí kolem nás, tak známých osobností.
Bude obsahovat především nejnovější díla a také pár
ukázek toho, jakým způsobem vznikají a jaké techniky při
malování autorka používá. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 2. května do
31. května a přístupná bude v provozní době knihovny.

Beseda - Karel Hvížďala
Zveme vás na besedu s novinářem, spisovatelem a
dramatikem K. Hvížďalou. Beseda se koná ve čtvrtek
24. května 2018 od 17,00 hodin v čítárně knihovny.
Pořadem bude provázet Z. Pavelka

Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny
V sobotu 7. dubna se
uskutečnil již 15. ročník soutěže Výstup na
domažlickou věž. Akci
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Domažlice.
Nejrychleji na věž vyběhl v kategorii do 30 let
Jiří Hnyk (SDH Klenčí p.
Čerchovem - 73,844 vteřin), v kategorii nad 30
let Antonín Rendl (SDH
Česká Kubice - 79,436
vteřin).  Foto: D. Deník

v 8:21 hod. do Klatov. Start od 7:30 do
10 hod. v sokolovně. Informace: Mgr. F.
Šanda, tel. 721 608 687. Pořádá KČT –
odbor Klatovy. Vede M. Janutková.
Sobota 26. 5. Účast na pochodu Staňkovský nezmar. Odjezd z nádraží ČD v
6:33 hod. do Staňkova. Start od 7 hod. v
Sokolovně Staňkov. Trasy: 10, 15, 25 a
30 km. Informace: J. Navrátil, tel. 723 237
675. Pořádá oddíl turistiky Sokol Staňkov.
Vede M. Ryšánek.
-----------------------------------------------------Připravujeme:
Sobota 16. 6. Zájezd do středních
Čech. Odjezd z aut. nádraží v Poděbradově ulici v 6 hod. Zastávky: Lešany (muzeum vojenské techniky), Čapí hnízdo
(volná procházka), Vrchotovy Janovice
(oběd a návštěva zámku). Pěšky 2 km.
Cestou zpět zastávka na kávu. Cena pro
členy KČT a Sokola Domažlice 370 Kč,
ostatní 420 Kč. Přihlášky a peníze přijímá
M. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo
379 724 113. Vede Karel Bílek.

ČČK DOMAŽLICE

společně
s
Transfúzní stanicí v Klatovech
uskuteční
odběry krve v pondělí
21. května. Odběr je ve
Střední zdravotnické škole Domažlice od 14:00 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)

OBSAZENÍ SÁLU MKS
4. 5. Oslava svátku Sv. Floriana, 9. 5.
Divadelní představení pro školy, 9. 5.
Okresní kolo olympiády mladých chovatelů, 10. 5. Divadelní představení pro
MŠ a ZŠ, 14. 5. Školení, 15. 5. IV. abonentní koncert - Kvarteto Apollon & Daniel Wiesner - klavír, 16. 5. Koncert Lucie Bílá, 19. 5. Koncert, 21. 5. Divadlo
v rámci předplatného - Ani za milion!, 24.
5. Výroční shromáždění delegátů SBD
Domažlice, 29. 5. Taneční divadlo pro
školy - Kráska a zvíře, 30. 5. Školení, 30.
5. Zasedání zastupitelstva města, 31. 5.
Taneční divadlo pro veřejnost - Kráska
a zvíře

(mks)

Organizace a spolky

číslo 5

PROGRAMOVÁ NABÍDKA
NA MĚSÍC KVĚTEN:

Pátek 4. května od 14:30 do 16:30
hodin v domě dětí - Dílna ke Dni matek - přijďte si vyrobit přáníčko a kytičku pro maminku, vhodné od nejmenších po
velké školáky. Výroba bude trvat cca 1 hod, takže je možno přijít kdykoli v tomto
čase. Cena 20,- Kč, na dílnu není nutno se přihlásit.
Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz
LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
– více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
9.7. – 15.7.
letní tábor Postřekov – Výlet k indiánům
9.7. – 13.7.
Hudební příměstský tábor
16.7. – 20.7.
Sportovní příměstský tábor
23.7. – 27.7.
příměstský tábor Máme rádi zvířata
30.7. – 3.8.
příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou
6.8. – 10.8.
příměstský tábor Pestrý týden
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ZÁCHYTNÁ STANICE
PSŮ VALCHA

V Záchytné stanici psů čekají pejsci na
nový domov. Je to například sedm roztomilých štěňátek kříženců středního
vzrůstu. Kompletní informací najdete
na www.domazlice.eu nebo na telefonu
774 294 049 (Andrea Ďurišová).  Foto ZSP

Konec soutěže „O největší alobalovou kouli“ se blíží
Město Domažlice zaštítilo již XXV. ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“.
V letošním roce budou moci pilní sběrači
z Domažlicka v termínu od 2. do 11. května 2018 svůj sebraný čistý obalový hliník
odevzdávat na MěÚ Domažlice, pracoviště
U Nemocnice 579 (budova Komerční banky). Odevzdaný alobal musí být čistý (bez
zbytků másla, sýra, tuků,..) a bez nalepených papírů, jinak sběratel může být ze
soutěže vyloučen. Vše musí být při předání
označeno u jednotlivců těmito údaji: jméno,
příjmení, věk, adresa, u školou povinných:
škola a třída a u kolektivů těmito údaji: název, adresa, počet sběratelů.
Veškeré dotazy směrujte na pana Petra
Sladkého, pracoviště U Nemocnice 579,
Domažlice, tel. 379 719 267, mail: petr.

sladky@mesto-domazlice.cz a paní Janu
Vacíkovou, pracoviště U Nemocnice 579,
Domažlice, tel. 379 719 269, mail jana.vacikova@mesto-domazlice.cz.
Vyhodnocení proběhne do konce školního
roku v obřadní síni radnice. Osobně pozváni budou nejlepší jednotlivci i kolektivy.
Všichni účastníci budou odměněni diplomem a nejpilnější sběrači pěknými cenami.
V letošním roce nebude vyhlašována soutěž o nejhezčí výrobek z alobalu. Obavy
z toho, že náruživí „modeláři“ použijí pro
svůj výtvor i kupovanou alobalovou fólii, se
opakovaně naplňovaly, což naprosto popíralo smysl vyhlašované soutěže.
A protože se jedná o poslední ročník této
soutěže, je možné ve sběru alobalu v dalších letech pokračovat v rámci akce Velká

Zápisy do mateřských škol v Domažlicích
Zápis do MŠ Msgre B. Staška Domažlice
Ředitel a kolektiv MŠ srdečně zve rodiče
a děti k zápisu do mateřské školy, který se
uskuteční ve středu 2. května 2018 od 8.00
hod. do 16.00 hod. v budově MŠ Msgre B.
Staška 232. Zápis je také pro naše odloučená pracoviště MŠ Palackého 224 a MŠ
Benešova 282. Náhradní termín je 9. května od 13.00 hod do 15.30 hod.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, občanský
průkaz zákonného zástupce, cizí státní příslušníci cestovní pas nebo povolení k pobytu.
Zápis probíhá dle kritérií pro přijímání dětí
do mateřské školy, které naleznete na
webových stránkách MŠ www.novaskoladomazlice.cz. Zde jsou ke stažení i formuláře k přijímacímu řízení. Pro děti, které
dosáhnou 5 let do 31. 8. 2018 je předškolní
vzdělávání povinné. Vaše případné dotazy
budou zodpovězeny na tel. 379 733 733.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Karel Štípek, ředitel školy

Zápis do MŠ Domažlice, p. o.
Zveme rodiče a děti k zápisu do MŠ, který
se se uskuteční ve středu 2. května 2018 od
8:00 do 16:00 hodin v budově MŠ v Zahradní ulici 471 v Domažlicích. Zápis je do mateřských škol: Zahradní 471, Poděbradova 53
a Michlova 565. Náhradní termín je 9. května
2018 od 8:00 do 12:00 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte, váš občanský průkaz, cizí státní příslušníci cestovní pas nebo povolení k pobytu.
Přijímání dětí probíhá dle stanovených kritérií, které naleznete společně s dalšími dokumenty a informacemi k přijímacímu řízení
na webu školy. Pro děti, které dosáhnou
5 let do 31. 8. 2018 je předškolní vzdělávání
povinné.
Více informací získáte na tel. 379 724 565
nebo na www.skolkydomazlice.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Lenka Žáková,
ředitelka mateřské školy

cena Euro Waste a Českých sběrných surovin. Tato soutěž je určena pro mateřské
a základní školy v Praze, středních, západních, východních a jižních Čechách. Soutěž
je zaměřena na sběr papíru, víček od PET
lahví a hliníkových obalů, přičemž sběr papíru je pro zájemce o účast v soutěži vždy
podmínkou. Novinkou je podzimní soutěž
ve sběru kaštanů. Za každou nasbíranou
tunu obdrží škola peníze. Kromě finanční
odměny je možné získat další hodnotné
ceny. Přihlášku do této soutěže mohou školy podat prostřednictvím portálu sběrové
soutěže www.sberovasoutez.cz, na e-mailu: lukas.brezina@sber-suroviny.cz nebo
telefonicky na mobilním čísle 775 865 337.
Odbor životního prostředí, MěÚ
(redakčně zkráceno)

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
9. 5. 2018 14:30 Přednáška
- Neurologie - MUDr. Pavel Zeman
Prokopa Velikého 689
12. 5. 2018 14:00 - Koncert
- pěvecký sbor Bělá nad Radbuzou
14. 5. 2018 15:00 - ZUŠ Domažlice
Břetislavova 84
21. 5. 2018 14:00 - Masáže pro seniory - p. Miroslava Palkovičová

Pozvánky

číslo 5
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KVĚTEN V DOMAŽLICKÉM MUZEU
V rámci Oslav svobody je v termínu 3. – 5.
května postaven v zahradě pod Chodským
hradem vojenský camp Garry Owen s ukázkami z běžného provozu campu. Kromě vybavení americké armády od roku 1945 bude
k vidění ukázka horské patroly s koněm. Bude
možné si i vyzkoušet střelbu, atp. Školní skupiny je lépe předem objednat (tel. 379 776 009).
V pátek 25. května se koná tradiční Muzejní
noc, v rámci které proběhne lidový jarmark,
vernisáž druhé části výstavy „Domažlické
osmičky“, křest publikace ART CETAMICS,
beseda nad keramickou tvorbou s Naděždou
Potůčkovou a hosty, dobová módní přehlídka,
taneční vystoupení, atd. Bude připravena i výtvarná dílna pro děti a mnohé další. Program

začíná od 17 hodin.
Do 14. května je k vidění výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ připomínající vězně
z českých zemí v nacistických koncentračních táborech.
Od 25. května můžete navštívit rozšířenou
výstavu „Domažlické osmičky“, která v první
části reflektuje přelomové roky 1918 – 1968
a události v regionu v těchto letech. V druhé
části je věnována proměnám města Domažlice v 50 letech od vzniku republiky. K výstavě
jsou pořádány komentované prohlídky a výtvarné dílny, na které je nutné se předem objednat. Zároveň v rámci výstavy běží výtvarná soutěž, která je určena pro žáky i širokou
veřejnost, technika je volná. Vybrané práce

budou vystaveny od října v Chodském hradu.
Další výstava ART CERAMICS 2018 představuje současnou keramickou plastiku a design
porcelánu z ČR. Výstava vznikla ve spolupráci spolku Freundeskreis DIE KERAMISCHEN
e. V. a Unie výtvarných umělců Plzeň ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců keramiků a za odborné spolupráce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Výstava je ke
zhlédnutí v galerii „Ochoz“ Chodského hradu.
Filmový klub se koná 18. května, film Carlose
Saury Carmen nás přenese do Španělska.
V galerii bratří Špillarů je k vidění výstava TONI
SCHEUBECK - SKULPTURY, OBJEKTY,
KRESBY. Výstava potrvá do 15. června 2018.
Mgr. K. Pinkrová, Muzeum Chodska

Setkání spolužáků

Květen na Baldově

Setkání spolužáků SDŽ (dívčí škola) ročníku narození 1947 se
uskuteční dne 12. května 2018 od 14 hodin v restauraci U Kulináře (jako vloni) na domažlickém náměstí. Zváni jsou i ti, kteří před
skončením povinné školní docházky odešli do nově otevřené školy
do Mrákova, popřípadě na chlapeckou.
Stanislav Kitzberger

26. května zve CB klub Domažlice, z.s., ve spolupráci s Římskokatolickou farností Domažlice a Skautským oddílem Bazilišci širokou veřejnost na Baldovskou pouť a Den otevřených
dveří CB klubu Domažlice s dětským programem. Děti jsou
od 11.30 hodin zváni na Sochařskou stezku. Od 15.00 hodin
bude následovat tradiční mše svatá k Slavnosti Nejsvětější
Trojice. Středisko CB klubu Domažlice bude pro veřejnost
otevřeno od 9.30 hodin do 14.30 hodin.  Alena Marcelová,

CB Klub Domažlice

Mezinárodní den melanomu

V rámci mezinárodního dne melanomu budeme vyšetřovat mateřská znaménka digitálním dermatoskopem ZDARMA.
Akce se bude konat na chirurgické ambulanci v Domažlicích v budově Finančního úřadu dne 15. 5. 2018 od 7.00 hod do 14.45 hod.
Bližší informace na tel.: 379 725 900. 
Chirurgie s.r.o.

Vítání ptačího zpěvu
Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor životního, prostředí vás zvou na 28. ročník „Vítání ptačího
zpěvu“. Sraz účastníků je dne 6. 5. 2018 v 5.30 hod v areálu městského parku u bývalé nemocnice v Domažlicích před sochou Petra
Hany. Akce se koná za každého počasí, je vhodné se teple obléci
a vzít si s sebou dalekohled. Účastnící obdrží i propagační materiály s tematikou ochrany ptactva a dozví se několik zajímavostí
o sýčkovi obecném, který je v letošním roce vyhlášen ptákem roku.
První ročník této mezinárodní akce proběhl v anglickém Birminghamu v roce 1984. Vznikla tak tradice, která se postupně ujala v celém světě. Jejím cílem je seznámit veřejnost se zajímavým světem
ptactva, jeho životními projevy, zvláště zpěvem. Těšíme se na vaši
účast. 
ČSO a Odbor životního prostředí, MěÚ

Sedmdesátníci pozor!
V sobotu 26. května od 15 hodin se koná setkání sedmdesátníků, kteří chodili nebo ukončili školní docházku v roce 1963
v Domažlicích. Sejdeme se v restauraci PEETER´S´ PUB (proti
autobusovému nádraží pod kostelem).
Prosím o okamžité potvrzení účasti na tel. 776 047 278, nebo
na mail dosturma@centrum.cz.

Jan Šturma, Domažlice

2018: ROK REPUBLIKY
V rámci oslav 100. výročí vzniku republiky nám život generála
Bočka přiblíží Martin Vaňourek. Přednáška se koná ve středu
9. května od 18 hodin v loutkovém sále MKS Domažlice.
Dále bude ve středu 16. května promítán jeden z prvních
filmů, věnující se tématu odsunu Němců po druhé světové
válce. Film Františka Vláčila Adelhaid, z cyklu „Československé filmové století“ s krátkým úvodním slovem začíná v 19:30
v loutkovém sále MKS. 
(pink)

Svatý Florián
•
•

Denní forma všeobecné sestry (3 roky) •
Kombinovaná forma všeobecné
sestry (3,5 roku)

Podmínky přijetí:
•
maturitní zkouška
•
zdravotní způsobilost

Zkrácené studium v denní a kombinované
formě (2 roky) - pro absolventy oborů Zdravotnický asistent, Zdravotnický záchranář, Porodní
asistentka, Dětská sestra
Podmínky přijetí:
•
doložení dokladu o dosažení vzdělání
•
složení přijímací zkoušky, zdr. způsobilost

Možnost získání stipendia! (ve spolupráci s Domažlickou nemocnicí)

Sbor dobrovolných hasičů Domažlice zve na oslavy svátku
všech hasičů - sv. Floriána, které se konají v pátek 4. května
2018. Letos pozvání na oslavy hasičů přijal i Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Začátek je v 17.30 hodin na parkovišti U
Svatých. Program najdete na webu města. 
(red)

Jezdecké závody - Cena Chodska
Jezdecký oddíl TJ Start Domažlice pořádá tradiční jezdecké
závody - Cena Chodska. Uskuteční se 26. - 27. května. Všichni
jste srdečně zváni na kolbiště pod Vavřincem. O týden dříve,
v neděli 20. května se na kolbišti konají Hobby závody. (red)

Kino Čakan - květen 2018

číslo 5
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Městské kulturní středisko v Domažlicích

číslo 5
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KULTURNÍ AKCE
Úterý 15. května 2018 od
19:30 hodin
veký sál MKS Domažlice
IV. abonentní koncert

KVARTETO
APOLLON

Pavel Kudelásek - housle,
Radek Křižanovský - housle,
Pavel Ciprys - viola, Pavel
Verner - violoncello
& DANIEL WIESNER - KLAVÍR
Kvarteto Apollon patří mezi
přední reprezentanty slavné české
kvartetní školy. Tradice, na kterou
kvarteto navazuje, byla utvářena takovými ensembly, jakými
byly Vlachovo nebo Janáčkovo
kvarteto.
Kvarteto Apollon se po studiu
u členů věhlasných českých
kvartet a absolvování prestižních
mistrovských kurzů v Holandsku
(Fine Arts Quartet)
a Německu (Alban Berg Quartet),
úspěšně účastnilo řady prestižních mezinárodních soutěží,
z nichž jmenujme Mezinárodní
soutěž L.v. Beethovena
(1. cena a cena za nejlepší provedení díla L. van Beethovena), a účast ve finále mezinárodní soutěže v Düsseldorfu.
Předprodej zbylých vstupenek
v MIC v Domažlicích

Středa 16. května 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

LUCIE BÍLÁ
Recitál za doprovodu
Petra Maláska

Předprodej vstupenek v MIC.

Pondělí 21. května 2018
od 19:30 hodin
velký sál MKS Domažlice
divadlo v rámci předplatného
Divadlo v Rytířské

Michaela Doleželová
a Roman Vencl

ANI ZA
MILION!

Režie: Petr Hruška
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří
Langmajer
Jacqueline, byť provdaná za
anglického velvyslance, je
Francouzka tělem, duší
i původem. Má dvě děti a kufřík
s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si
jej zaslouží. Nenávidí venkov,
samotu a obyčejnost.
Lambert ženatý není, manželka
od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják,
o který se stará čtyřiadvacet
hodin denně, sedm dní v týdnu.
Miluje venkov, samotu a obyčejnost.
Ptáte se, co mají oba společve stovkách svých písniček
ného? No přece vůbec nic!
dokázal vybudovat svět, v
Ale nedejme se mást prvními
němž je spoustě lidí dobře.
dojmy. V této brilantní detektivNapsal přes čtyři sta textů
ní komedii, která obě postavy
a natočil desítky alb. Velké
svede dohromady a navěky
množství písní zlidovělo, něspojí tajemstvím, je totiž všech- které se dostaly i do školních
no jinak, než se zdá – každá
zpěvníků.
lež je pravdou, každá pravda lží Film si klade za cíl představit
a jisté je pouze to, že pod rouš- Žalmana nejen jako hudební
kou humoru se skrývá vrah...
legendu, ale chce i přijít na
Komediografové Roman Vencl kloub okolnostem, díky nimž
a Michaela Doleželová originálse touto legendou stal.
ně dokazují, že i když ve hře www.zalman.cz, www.naslouvystupuje jeden muž a jedna
chamtichuzeme.cz
žena, nemusí se zápletka točit
Předprodej vstupenek od 17. 4.
jen kolem partnerských vztahů.
2018 v Městském informačním
Předprodej zbylých vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích

Středa 23. května 2018
od 19:00
kino Čakan Domažlice
živý koncert + film

ŽALMAN & SPOL:
KONCERT + FILM -

NASLOUCHÁM
TICHU ZEMĚ
(premiéra)

Koncert věnovaný oslavám
50 let na scéně Pavla Žalmana Lohonky přinese také premiérové uvedení inscenované
dokumentu, který představuje
uhrančivý příběh muže, který

centru v Domažlicích

Čtvrtek 31. května 2018
od 15:00 a 18:30 hodin
velký sál MKS Domažlice
Základní umělecká škola
Jindřicha Jindřicha Domažlice ve spolupráci s MKS
v Domažlicích uvádí
taneční divadlo na motivy
animované pohádky
Walta Disneye

KRÁSKA
A ZVÍŘE

Účinkují žáci tanečního oboru,
pěveckého oddělení, Orchestr
žáků ZUŠ a bicí ansámbl TEP
Hudba: Alan Menken
Dirigent: Václav Cibulka
Choreografie, scénář, režie:
Václava Brettschneiderová

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK BUDE
ZAHÁJEN ONLINE NA STRÁNKÁCH
www.idomazlice.cz VE STŘEDU
2. 5. 2018 OD 18.00 HODIN A
PŘEDPRODEJ V MĚSTSKÉM
INFORMAČNÍM CENTRU BUDE
ZAHÁJEN 3. 5. 2018 V 7.30 HODIN.
V online předprodeji nelze rezervovat
vstupenky.

Pátek 1. června 2018
od 14:00 hodin
letní kino Domažlice
MĚSTO DOMAŽLICE A MKS
V DOMAŽLICÍCH

MĚSTO
DĚTEM

ANEB SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE PLNÉ HER
SOUTĚŽE POŘÁDÁ: DDM
DOMINO Domažlice, Baseballový club Wolfs Domažlice.
Sdružení Pionýr, Diecézní
charita Plzeň.
VSTUP ZDARMA!

Neděle 3. června 2018
od 18:00 do 20:00 hodin
u kašny na domažlickém
náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert
dechové hudby

HÁJENKA

pod vedením Miroslava Palečka
VSTUP ZDARMA!

Pondělí 4. června 2018
od 19:00 hodin
refektář kláštera augustiniánů
(budova ZUŠ)
ZUŠ J. J. Domažlice ve spolupráci s MKS v Domažlicích

UČITELSKÝ
KONCERT ZUŠ
Jako sólisté a členové komorních souborů účinkují učitelé
ZUŠ J. Jindřicha Domažlice
Předplatitelé koncertní a divadelní
sezony - sleva po předložení
abonentní vstupenky

MKS / Pozvánky / ZUŠ Domažlice
Pátek 15. června 2018
od 20:00
letní kino Domažlice
Koncert

ŠPEJBLS
HELPRS

- tribute to AC/DC

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Pátek 29. června 2018 od
15:00 hodin
letní kino Domažlice
Festival

FESTIVAL

PŘIVÍTEJTE
LÉTO
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Sobota 21. července 2018
od 20:00
letní kino Domažlice
Koncert
MKS v Domažlicích, VM ART
production s.r.o. a Allianz
pojišťovna uvádějí

MICHAL
DAVID
- OPEN AIR
TOUR 2018

Speciální host:
Markéta Konvičková
Michal David zavítá v rámci
svého letního turné do Domažlic. Exkluzivním hostem
koncertu bude zpěvačka
Markéta Konvičková.
Vstupenky v Městském informačním centru v Domažlicích
a v síti Ticketportal.

Sobota 1. září 2018
od 20:00
letní kino
Koncert

Přehlídka regionálních skupin a
jedním hostem skupinou MIRAI
Na festivalu vystoupí:
4 PIPES, HLOUčEK H,
DUŠAN TALAŠ S HOSTEM
WERR FÍZIKOVOU, ŠPINAVEJ UBRUS, ZASTODESET
a MIRAI.
VSTUP ZDARMA!

Pátek 6. a sobota 7. července
2018 vždy od 18:00 hodin
zahrada pod Chodským hradem

HUDBA
POD HRADEM

Multižánrový festival v rámci
sklářského sympozia
Tusta Vitrea
Na festivalu vystoupí:
JAN VANČURA& IRENA
BUDWEISEROVÁ & PLAVCI
JARDA SVOBODA
(TRABAND)
HONZA KŘÍŽEK s kapelou
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ
KOTRBA
LANUGO
YO YO BAND
VSTUP DOBROVOLNÝ!

KATAPULT
- TURNÉ 2018 ŠŤASTNÉ
NAROZENINY!
OLDA ŘÍHA - 70. let života
vzhůru nohama.
Katapult - 40. let od vydání
Stříbrného alba.

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

BĚHEM MĚSÍCE
ČERVNA DÁME DO
PRODEJE
NĚKTERÉ
PODZIMNÍ AKCE
ROKU 2018.
VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE NA
www.idomazlice.cz

ZUŠka OPĚT SOUTĚŽILA
V minulém vydání jsem vám slíbil, že se podělím o další úspěchy našich
žáků, které sklízeli v krajských soutěžích během dubna. Svůj slib tedy
plním a přináším slíbené. Začátkem dubna proběhla dvě krajská kola
soutěže ZUŠ a shodou okolností obě organizovala naše škola. První soutěží bylo krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje. Na třetím místě se
umístil V. Horal. Druhou příčku obsadili v různých kategoriích A. Kubec, J.
Blacký a A. Knížek. První místo si vybubnovali P. Šerlovský a M. Westerdijk, kteří oba postupují do celostátního kola v Holicích. Na celostátní kolo
do Holic také postoupil bicí ansámbl TEP, který taktéž skončil na prvním
místě. V souborové hře za naši školu soutěžil ještě bicí ansámbl TEPÍK,
který byl na druhém místě. Chtěl bych všem soutěžícím pogratulovat a jejich panu učiteli Kamilu Jindřichovi poděkovat nejen za jejich přípravu, ale
i za celou organizaci této soutěže, které se zúčastnili žáci z celého kraje.
Z celého Plzeňského kraje se do Domažlic sjeli také tanečníci, protože
naše škola organizovala i krajské kolo soutěže tanečního oboru. Naši žáci
v něm byli taktéž úspěšní. Různé taneční formace z naší školy získaly
jedno bronzové, jedno stříbrné a dvě zlatá pásma. I jim patří velká gratulace a učitelce Václavě Brettschneiderové poděkování za jejich přípravu
a zároveň za celou organizaci této soutěže. Hned druhý den soutěžili naši
tanečníci ještě v soutěži Czech dance, odkud si v regionálním kole v Plzni
přivezli jedno třetí a tři první místa.
Krásné první místo si ze soutěže Monology – Dialogy přivezly i žákyně
literárně dramatického oboru naší školy. K. Dufková a A. Pelnářová soutěžily na celostátní přehlídce v Brandýse nad Labem s dialogem „Setkání
na louce“ z knihy Luisa a Lotka. Za to jim patří velká gratulace a paní
učitelce Daně Žákové velké poděkování za jejich přípravu. Na konec ještě
zmíním úspěchy zpěvaček, které se zúčastnily regionálního kola soutěže
Lidová píseň Rokycany. Na třetím místě se umístily N. Pejsarová a K. Kaiserová. Druhé místo patří A. Pincové a o první místo se dělí L. Kaiserová
s M. Jurníkovou. Posledně jmenovaná dokonce postupuje do zemského
kola této soutěže. Všem zpěvačkám moc gratuluji a jejich učitelům Lucii a
Jaromíru Bínovým děkuji za jejich přípravu. 
J. Kuneš, ředitel ZUŠ

KČT Domažlice
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125 let domažlické turistiky

nou součástí turistické činnosti
bylo pořádání přednášek, na
kterých se podílela celá řada
známých osobností. Senzací
musela být v prosinci 1908
přednáška vynikajícího etnografa a cestovatele po Jižní
Americe V. A. Friče, který s
sebou přivezl indiána z kmene
Čamaloko. Od podzimu 1910
byly přednášky doplňovány
světelnými obrazy, poněvadž
turisté začali v restauraci Černý kůň (dnešní Sokolský dům)
provozovat první kino. Koncese později přešla na odbor
Sokola. O popularitě turistické
činnosti svědčí fakt, že v roce
První turisté v Domažlicích (vlevo) a snímek výboru (vpravo). 
Foto: Archiv KČT Domažlice 1922 měl odbor už více než
400 členů.
Už století a čtvrt uplyne od svatodušních svátků roku 1893, kdy byl v
Domažlicích 20. května založen odbor Klubu českých turistů. Na jeho Záslužná práce domažlických turistů byla ochromena tragickými udávelice spontánní vznik vzpomínal o řadu let později tehdejší profesor lostmi roku 1938 a následující 2. světovou válkou. Přes řadu intervencí
gymnázia V. Kebrle. U Schnablů ve vinárně debatoval s několika přá- na nejrůznějších ministerstvech byl ztracen Čerchov, ranou pro celý
teli o významu tehdy vznikajících odborů KČT a prohlásil, že by takový národ byl zábor horního Chodska včetně symbolických Baarových Výodbor měl existovat i v Domažlicích. „No tak začněte, pánové,“ podotkl hledů, několik aktivních členů odboru bylo vězněno v koncentračních
táborech. Činnost stagnovala i v poválečném období, kdy po několika
starosta města Petr Hana. A začali jsme…
Nově založený odbor měl štěstí, protože se v něm od počátku sešla reformách byl KČT jako odbor turistiky začleněn do sjednocené tělovýřada energických a obětavých mužů, kteří neváhali vzniklé organiza- chovy. Oživení přinesly v 60. letech některé novinky - plnění odznaku
ci věnovat nejen veškerý volný čas, schopnosti a znalosti, ale čas- 100 jarních km a zejména dálkové pochody. Domažličtí turisté byli orto i finanční prostředky. Hybnou silou odboru byl první jednatel Max ganizátory 2 populárních akcí – Chodských non-stop pochodů (100 km
Duffek, znalec a milovník Chodska. Nejen on, ale i další členové - P. za 24 hod.) a třídenního etapového pochodu Krajem strážců hranic. Že
Hana (1. předseda ), E. a K. Prunarovi - vydavatelé týdeníku Posel šlo o oblíbené akce, dokazují některá čísla: r. 1982 se pochodu Krajem
od Čerchova, MUDr. G. Halík, M. Sekera a mnozí jiní si uvědomovali, strážců hranic zúčastnilo přes 170 startujících a v r. 1983 na Chodské
jak přitažlivé se díky činnosti odboru může v politicky a národnostně non-stop pochody vyrazilo 359 turistů z celé republiky. Domažličtí turissložité době stát Domažlicko a Chodsko, už dříve zpopularizované Ji- té patřili mezi špičkové organizátory velkých akcí. Podíleli se na Česráskovými Psohlavci. Významnou podporu získali i u Jiřího a Bedřicha kém kvadrantu, při kterém během 4 let stovky turistů obešly hranice
hrabat Stadionů - Jiří se o 10 let později stal i čestným členem odboru. Čech a Domažlice byly etapovým městem. V roce 1977 byli pověřeni
Velice dobré kontakty měli Domažličtí i s představiteli ústředí KČT, ze- organizací celostátního letního srazu, kterého se zúčastnilo přes 4000
jména s předsedou, architektem V. Pasovským, a prvním redaktorem turistů. Byla založena tradice pochodů rodičů s dětmi, které se pořádají
Časopisu turistů dr. V. Kurzem. Právě oni uspořádali 20. května výlet dodnes. Důraz byl kladen i na výkonnostní turistiku a poznávací čin53 středočeských a plzeňských turistů na Chodsko, pomohli se zalo- nost, kterou posilovalo plnění takzvaných oblastních odznaků.
žením odboru a zaměřili pozornost na zpřístupnění Čerchova. Ten se Změny po listopadu 1989 umožnily obnovit KČT, který okamžitě zahájil
od počátku stal jakousi vlajkovou lodí domažlických turistů. Vypovídá složitá a vleklá jednání o navrácení turistického majetku. K navrácení
o tom rychlost, s jakou na jeho vrcholu vznikaly důležité stavby: 15. toho bohužel mnoho nezbylo. Turistické chaty na Tannaberku, Hrádku
7. 1894 byla otevřena dřevěná třípatrová rozhledna vysoká 17 m, 13. i chýše Pasovského na Čerchově nepřežily totalitní režimy, Kurzova
6. 1897 byla dána do provozu dřevěná útulna - chýše Pasovského, věž byla vrácena v dezolátním stavu. A tak stejně jako před 125 lety
r. 1905 byla dřevěná rozhledna nahrazena zděnou Kurzovou věží. V naši předkové viděli v Čerchovu středobod své činnosti, navazují na
roce 1901 byla v Pasovského chýši zřízena pro letní období poštovna jejich práci současní turisté a s vynaložením obrovské práce a nema(dopis odeslaný z Plzně v 8.30 hodin se dostal na Čerchov týž den lých finančních prostředků usilují o to, aby Čerchov vítal návštěvníky
do 14.00 hodin!), od srpna 1923 byl v provozu telefon a od 1. 1. 1924 z domova i ciziny nádhernými výhledy a základními službami. Organimeteorologická stanice. Se zájmem o Čerchov souviselo i budování zování výletů, zájezdů, návštěv divadel, přednášek, vydávání propaa značení turistických cest, vypravování zvláštních výletních vlaků a gačních materiálů a upomínkových předmětů, novoroční akce - to vše,
co vnímáme jako naprostou samozřejmost, je výsledkem soustavné a
později i sezonní autobusová doprava z Domažlic.
Domažlický odbor však zaměřil svou pozornost i na jiná místa regionu. nelehké práce zejména členů výboru a několika obětavých nadšenců.
Roku 1902 byl zakoupen zchátralý hostinec na Tannaberku u kostela Práce, která ačkoliv není oslavovaná ani honorovaná, přináší radost
sv. Anny a přebudován na turistickou chatu s ubytovnou, v roce 1907 a poznání nejen místním občanům, ale zejména tisícům návštěvníků
zakoupili turisté hostinec na Hrádku a upravili jej na 3. chatu. Záměr našeho regionu. Současní domažličtí turisté jsou bezpochyby důstojnými nástupci „Otců zakladatelů.“
vybudovat další chatu na Filipově Hoře zmařila 2. světová válka.
Vzrůstající návštěvnost Chodska a celého Domažlicka vedla k vy- 125 let existence KČT v Domažlicích připomenou nejen pravideldávání turistických průvodců a map. Průvodce Chodskem od Maxe né akce, ale zejména výstava o historii odboru, která proběhne o
Duffka se dočkal 7 vydání, na nádražích byly umístěny turistické ori- Chodských slavnostech v budově Gymnázia J. Š. Baara. Výstava
entační mapy, vycházely propagační materiály a pohlednice. Nedíl- ponese výstižný název „Na počátku byl Čerchov.“

J. Wollerová

Různé
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Problémy s parkováním u domažlického Kauflandu
Velké problémy řeší domažličtí městští strážníci v souvislosti s parkováním u obchodního
domu Kaufland. Parkoviště tam totiž kapacitně nestačí a lidé často blokují příjezdovou
komunikaci a parkují tam, kde nemají.
Rozčílení zákazníci domažlického Kauflandu volají na služebnu městské policie nebo
přímo na radnici téměř denně. Parkoviště je
přeplněné, křižovatka pod vjezdem k obchodu ucpaná, problémy jsou se zásobováním
a nikdo nechce ani domyslet, co by se stalo
v případě, kdyby u obchodu měly zasahovat
složky integrovaného záchranného systému.
„Nejhorší situace je ve čtvrtek ráno a dopoledne. To u Kauflandu panuje skutečně chaos.
Lidé volají strážníkům městské policie, kteří
jsou povinni na tyto podněty reagovat, takže
vyjíždějí přestupky řešit v rámci svých pravomocí. Přitom jde o veřejné parkoviště a místní komunikaci. Dopravní situaci by tam měla
řešit Policie České republiky. V první řadě by
se ale tímto problémem měl zabývat zejména
samotný Kaufland,“ říká místostarosta Domažlic Zdeněk Novák s tím, že bohužel není
v kompetenci samosprávy tyto potíže vyřešit.
„Již v loňském roce městská policie písemně upozornila vedení Kauflandu na tyto problémy. V minulosti tam například fungovala
bezpečností služba a situace nebyla tak dramatická. Teď jsme se ale bohužel nedočkali
žádného řešení,“ dodává Novák.

Vedla se přitom i jednání na téma přestěhování Kauflandu na nové místo k zimnímu stadionu, kde by bylo více prostoru, větší parkoviště
a přehlednější dopravní situace. Jednání ale
ustala s výměnou vedení obchodu.
Na vyjádření k případnému řešení se redakce Domažlického zpravodaje ptala také
Kauflandu. „O této situace víme a hledáme
společný konsensus se zástupci samosprávy i státní správy,“ zněla stručná odpověď
Renata Maierla z oddělení firemní komunikace Kaufland Management ČR s.r.o.
Žádná jednání ale aktuálně s vedením radnice neprobíhají. A stížností přibývá. Nejen od
nespokojených řidičů, kteří nemohou zaparkovat, ale také od těch, co dostali od strážníků pokutu. Jejich jednání dokonce někteří
označují jako šikanování řidičů. „Lidé si musí
uvědomit, že kapacita parkoviště nestačí,
a pokud tam není místo, musí své vozidlo zaparkovat jinde. Nemohou porušovat dopravní
předpisy,“ upozorňuje Novák.
Velkou komplikací by bylo, kdyby v Kauflandu
například vypukl požár nebo někdo potřeboval pomoc záchranářů. Vozy integrovaného
záchranného systému by v mnoha případech
neměly vůbec šanci dostat se na parkoviště.
„Způsob, jakým máme zajíždět k objektům,
jako je obchodní dům, je zanesen v dokumentaci zdolávání požáru. V případě, že se
musí k těmto vstupům přes parkoviště, musí

I takhle to může vypadat ve špičce u
Kauflandu. Foto: archiv MP Domažlice
být řešeno tak, aby projela naše technika, což
vyžaduje nejméně 3 metry široký pruh. Toto
pravidlo platí i pro parkování v zástavbě a je
to povinností řidiče, aby zaparkoval tak, aby
nechal dostatečný prostor. Jinak riskují pokutu či odtažení vozidla,“ popsal mluvčí HZS PK
Petr Poncar. 
(bub)

Domažlice získaly další dotaci na centrum v bývalém pivovaru
Město Domažlice obdrželo od Ministerstva
pro místní rozvoj České republiky písemnou
informaci v rámci Rozhodnutí poskytovatele
dotace o získání finanční dotace na projekt
pod názvem „Vzdělávací centrum knihovna“,
které bude umístěno v budově bývalého pivovaru v Domažlicích, jehož celková rekonstrukce bude zahájena 30. 4. 2018.
Projekt „Vzdělávací centrum Knihovna“ je
jednou z nedílných součástí celkové obnovy areálu historického pivovaru. Hlavním
cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání lidí téměř všech věkových
kategorií v oblastech komunikace v cizích
jazycích, polytechnického vzdělávání (přírodovědné a technické obory) a práce
s digitálními technologiemi. Všem zájemcům
o neformální a další vzdělávání budou v rekonstruovaných prostorách knihovny nabídnuty kvalitní a moderní vzdělávací prostory
s využitím aktuálních technologií a přístupů.
A to tak, aby účastníci získávali nové poznatky odpovídající aktuálním moderním potřebám a trendům. Město chce rekonstrukcí
druhého a třetího nadzemního podlaží budovy pivovaru na knihovnu jako vzdělávací
centrum podnítit a udržovat zájem veřejnosti

a jednotlivých cílových skupin (jako
jsou děti v předškolním věku, školní
mládež, dospělí v dalším vzdělávání
nebo i např. pedagogičtí pracovníci) o další
vzdělávání v regionu. Knihovna bude přístupná a otevřená široké veřejnosti, včetně
zajištění bezbariérového přístupu a možnosti účastnit se nabízených aktivit. Vznikne
tak nový prostor pro neformální vzdělávání
pro všechny věkové kategorie s důrazem na
zájmové vzdělávání žáků škol ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt rovněž vytváří předpoklady pro další vzájemnou
spolupráci organizací.
Budova bývalého pivovaru se tak stane
opravdovým kulturním a vzdělávacím centrem celého území Domažlicka. Město již dříve získalo finanční podporu z Integrovaného
regionálního programu na projekt komunitního centra zaměřeného na volnočasové
a sociální aktivity na území města Domažlice a celého Domažlicka jako víceúčelového
zařízení pro setkávání obyvatel Domažlicka
na různých úrovních (společenských, vzdělávacích či kulturních). Kromě toho město
plánuje, že v unikátních prostorách pivovaru
vznikne rovněž galerie a muzeum. Spojením
využití všech těchto prostor vznikne zcela
nové multifunkční centrum pod názvem Kul-

turní centrum Pivovar.
Celkové náklady na výstavbu knihovny jsou
11,456 milionu Kč a poskytnutá dotace pro
město Domažlice činí necelých 10,310 milionů Kč, což je 90% celkových nákladů
projektu. Finanční prostředky poskytla Evropská unie a ČR prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci
prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů), specifického cíle 2.4 („Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení“).  Bc. Marek Sýkora,

Regionální rozvojová agentura PK

INFORMACE SPOZ

Od 25. května 2018 vstupuje v platnost
obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 na ochranu
osobních dat. Toto nařízení ovlivní i činnost Sboru pro občanské záležitosti města
Domažlice. Proto návštěvy jubilantů, opakované svatby i vítání občánků budou organizovány jiným způsobem. Bližší informace se dozvíte v červnovém zpravodaji.
 Mgr. L. Matějková, předsedkyně SPOZ

MP Domažlice / pozvánky / inzerce
I CYKLISTÉ MUSÍ DODRŽOVAT PŘEDPISY
S teplým jarním počasím se v ulicích města každoročně začínají pohybovat cyklisté,
mnozí však často netuší, jak by se v provozu na pozemních komunikacích měli správně chovat, zejména pak s ohledem na bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
Strážníci městské policie se často setkávají s jízdou cyklistů po chodníku,
která je však zákonem povolena pouze dětem do 10 let věku – dospělí
a mládež jsou vždy povinni k jízdě na kole používat výhradně komunikaci nebo stezky pro cyklisty. Na území města Domažlice je hned několik
stezek pro chodce a cyklisty. Pokud je totiž v místě, kudy cyklista projíždí,
tato stezka zřízena, je cyklista povinen ji použít, aby jízdou po komunikaci
zbytečně neohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Důležitá je i povinná výbava jízdních kol, kterou mnozí cyklisté podceňují, přestože za její absenci hrozí pokuta do výše 2 000 Kč. Domažličtí
strážníci proto pro cyklisty již v loňském roce připravili informativní letáček
s častými otázkami a seznamem povinné výbavy jízdního kola. K letáčku
v letošním roce přibyla i mapka stezek pro chodce a cyklisty na území
města Domažlice. Všechny tyto materiály je možné si stáhnout na webových stránkách městské policie – www.mpdomazlice.cz.
Domažlické strážníky můžete během
léta tradičně potkávat na cyklostezkách, kde cyklisty na případné nedostatky ve výbavě jízdních kol upozorňují a radí, jak své kolo podle zákona
správně vybavit. Kromě toho jsou
domažličtí strážníci zapojeni do projektu „Na kole jen s přilbou“, v rámci
něhož cyklisty informují o benefitech
spojených s nošením cyklistických
přileb a upozorňují je na možné fatální následky v případě pádu či nehody. Vzorní cyklisté jsou vždy odměněni drobnými předměty z reflexního
materiálu, nejčastěji páskami či přívěsky, které při pohybu na pozemní
komunikaci přispívají k lepší viditelnosti nejen cyklistů, ale i chodců.
Do nové cyklistické sezony přejeme
všem cyklistům co nejvíce „ušlapaných“ kilometrů bez nehod a kromě
jiného také spoustu hezkých zážitků.  Ing. V. Říhová, MP Domažlice

číslo 5
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Výstava ručních prací seniorek se koná ve středu 23. 5.
2018 od 13:30 do 15:30 hodin v zimní zahradě krajského
penzionu. Pořádá Městská rada seniorů a centrum sociálních služeb Domažlice. 
Jaroslava Kaucká

SKLENÁŘSTVÍ
POD ŠKARMANEM, a.s.
Rohova 124, Domažlice
Tel. 379 778 402
nebo 774 648 402

•
•
•
•
•
•

ZASKLÍVÁNÍ OKEN, DVEŘÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
ZHOTOVENÍ KLIPŮ
BROUŠENÍ, VRTÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ SKLA
KERAMICKÉ SKLO DO KAMEN
A KRBŮ
- jsme plátci DPH

Inzerce

číslo 5

Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás všechny zve na: JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR

KDE:

Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH

KDY:

SOBOTA 12. 5. 2018 A NEDĚLE 13. 5. 2018

OD 9 - 18 HOD.

PONDĚLÍ 14. 5. 2018 				

OD 9 - 16 HOD.

Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, bytový textil, hračky,
domácí potřeby, bytové doplňky aj.
Domažlické městské lesy spol. s r.o.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)

Pronajmu nebytové prostory
45m2, vhodné na kancelář.
Info na tel. 777 011 222
a prostory 12m2, vhodné na
pedikúru, manikúru či masáž.
Info na tel. 608 175 942
Domažlice, Voborníkova 257,
cca 300m od náměstí.
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Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Ledová říše přijme prodavačku/prodavače točené zmrzliny u Kauflandu
v Klatovech a Domažlicích. Vhodné i pro
důchodce. Mzda až 140 Kč/h. Pracovní
doba 9-19h v hlavní sezoně,mimo hlavní
sezonu 10-17h, dle počasí. Směny dohodou - nejlépe krátký/dlouhý týden. Požadujeme věk 18+, zodpovědný přístup
k práci a potravinářský průkaz.
Zaškolíme, zaučíme. Nástup od 1. 4. 2018
Volejte, pište: +420 730 184 383
nebo +420 607 705 588

Uzávěrka inzerce
pro červnový
Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

Domažlický zpravodaj je
5. 5. 2018

VÝUKA ANGLIČTINY

- profi výuka / 25 let praxe
- centrum Domažlic
- děti, studenti, dospělí
- kurzy pro veřejnost
- firemní kurzy
- příprava k maturitě, přijímací zkoušky
- individuální výuka

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce

číslo 5
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Inzerce

číslo 5
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Inzerce

číslo 5
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Produkty lze zakoupit v prodejně Energy
v Domažlicích, Srnova 7.

MKS V DOMAŽLICÍCH NABÍZÍ
K PRONÁJMU PROVOZ
DIVÁCKÉ ŠATNY V PŘEDSÁLÍ MKS,
NÁMĚSTÍ MÍRU 51.
PROVOZ JE PLÁNOVÁN OD ZÁŘÍ 2018.

VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 602 105 592

