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OTEVŘENÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Slavnostní přestřižení pásky. Na snímku zleva: ředitelka centra Hana Hrušková, vedoucí DZR Petra Sutnerová, starosta Miroslav Mach, projektant Ivan Březina a bývalá ředitelka městského centra Venuše Klimentová. 
Foto: (bub)
Domov se zvláštním režimem s kapacitou 24 lůžek funguje nově v Domažlicích.
Vznikl z areálu bývalých jeslí, které prošly
kompletní rekonstrukcí za téměř 30 milionů korun. Projekt byl částečně financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Oprava budovy bývalých jeslí v Benešově
ulici v Domažlicích byla zahájena v říjnu
2016. Stavební práce prováděla společnost BIS, a.s. podle projektu firmy MEPRO, s.r.o. Celkové náklady na přestavbu
a vybavení, které dodala společnost HOSPIMED s.r.o., činily 28,3 milionu korun.
Městu se na projekt podařilo získat dotaci
z ministerstva ve výši 10 milionů korun.
Domov se zvláštním režimem nabídne
kapacitu 24 míst pro pacienty s lehčí formou Alzheimerovy choroby a stařecké de-

mence. Zájem o tyto služby je podle nové
ředitelky Městského centra rehabilitačních
služeb Hany Hruškové, pod které domov
spadá, velký. „Pacienti budou ubytování
ve dvoulůžkových pokojích. Obsazovat je
budeme postupně. První klienty přijmeme
v polovině února,“ upřesnila při slavnostním otevření Hrušková.
„S myšlenkou přestavby jeslí na toto zařízení přišla dnes již bývalá ředitelka Městského
centra rehabilitačních služeb paní Klimentová a já jsem rád, že se nám nakonec projekt podařilo dotáhnout do konce. Vzhledem
k tomu, že město koupilo vedlejší pozemek
s rodinnou vilou, počítáme v budoucnu ještě s dalším rozšířením kapacity domova
a nabídkou další řady služeb,“ uvedl starosta Domažlic Miroslav Mach. 
(bub)
Více fotografií na straně 11.

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí
v Domažlicích na
Domov se zvláštním režimem
Identifikační číslo EDS: 113D313005301
Poskytovatel dotace: MPSV ČR,
Dotační program 113 310,
Podprogram 113 313

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

www.domazlice.eu
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LOUTKOHERCI JIŽ HRAJÍ
V NOVÝCH PROSTORECH
Zbrusu nové zázemí v kině Čakan mají
od ledna letošního roku domažličtí loutkoherci. První představení tam pro nejmenší diváky odehráli 19. ledna.
„Musím říct, že se nám v nových prostorech hrálo opravdu moc dobře, a jsme
velmi spokojení, že máme po tolika letech konečně důstojný sál. Máme konečně pocit, že jsme skutečně v divadle,“
pochválil nové prostory principál Loutkového divadla Domažlice Josef Kuneš.
Nové loutkové divadlo bylo vybudováno
v prostorech bývalé šatny kina Čakan
a jeho součástí je i filmové plátno. Vybaveno bylo novým zvukovým zařízením,

osvětlením a projekcí. Jeho kapacita je
zhruba 50 lidí a kromě hraní loutkových
představení budou prostory využívány
i ke konání nejrůznějších přednášek nebo
k pořádání klubových filmových představení.
Představení loutkového divadla je na
programu v březnu ještě dvakrát (více
informací na stranách 8 a 9 Domažlického zpravodaje). Kromě toho se v nových
prostorech koná také například přednáška v rámci akce Rok 2018: rok republiky,
a to 14. března od 18 hodin, kdy je na
programu přednáška Rok 1918 a česko
- německé vztahy na Domažlicku - PhDr.
Karel Řeháček.
(bub)

Prostory nového loutkového divadla v Domažlicích. 

Foto: MKS v Domažlicích
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KRÁTCE:

Rada města rozhodla přidělit veřejnou
zakázku s názvem „Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích“ společnosti Silnice Klatovy, a. s. Kompletní zasíťování
pozemků a vybudování komunikací pro
devět stavebních parcel vyjde na téměř
4,5 milionu korun bez DPH. Práce by měly
být hotové do 30. července letošního roku.
Veřejnou zakázku v hodnotě necelých
9 milionů korun s názvem „Přestavba ubytovacího zařízení, ul. E. Krásnohorské
č. p. 373 Hořejší Předměstí, Domažlice“
přidělila Rada města Domažlice společnosti Lesní stavby Nýrsko. Původní vítěz
zakázky DSP Domažlický stavební podnik
s.r.o. z kapacitních důvodů odstoupil.
Dvě sochy Zdeňka Hůly, které vznikly
během letních uměleckých sympozií v Domažlicích, by mohly být umístěny ve veřejném prostoru ve městě. Radní již schválili záměr jejich osazení. Obě by měly být
v městské památkové rezervaci, takže se
ještě čeká na vyjádření památkářů. První
socha se jmenuje Nahoru a měla by být
Na Ostrůvku. Vyrobena je z kamene a skla
a dle slov autora by měla korespondovat
s městskou dominantou - domažlickou
věží. Druhá socha - Ticho světla - by měla
být umístěna v zahradě Chodského hradu.
V proluce v Husově ulici (vedle prodejny
nábytku) by měl vyrůst nový bytový dům.
Zastupitelé v lednu schválili prodej pozemku. Pozemek byl nabízen formou výběrového řízení s aukcí. Vyvolávací cena
za 193 m2 byla 400 tisíc korun. Nejvyšší
nabídka nakonec činila 700 tisíc korun.
Podle územního plánu je parcela určena
pro zastavění řadovým bytovým domem
s komerčním prostorem. Jedna z hlavních
podmínek při prodeji je do 36 měsíců od
podpisu smlouvy dům postavit.(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se uzavřel osmdesátiletý život JUDr. Jaroslava Kusého z Jivjan.
Byť bydlel z pohledu obyvatele Domažlic až na druhém „konci“ okresu, kde v obci Velký Malahov vykonával
dlouhá leta funkci místostarosty, byl v těsném kontaktu s Domažlicemi. Do posledních chvil svého života pracoval jako manažer Svazku obcí Domažlicko, který se podílel na řadě akcí převážně v oblasti cestovního ruchu. Za
vše - na čem se za 26 let trvání svazku podílel - jmenujme například výstavbu cyklostezky ze Schafbergu do Domažlic, účast našeho regionu na veletrzích cestovního ruchu, publikační činnost, zajišťování seminářů pro starosty obcí, výstavbu vyhlídkových míst, koordinaci příprav při propagaci členských obcí Svazku Domažlicko atd.
Posledního rozloučení v Hořovicích se zúčastnily desítky starostů bývalého domažlického okresu,
kteří v JUDr. Jaroslavu Kusém ztratili obětavého spolupracovníka i kamaráda.
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

číslo 3

Domažlický zpravodaj - str. 3

NA DOMAŽLICKU STARTUJE TŘETÍ ETAPA
PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Od ledna roku 2018 startuje 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na
Domažlicku. Rozběhl se projekt Centra pro
komunitní práci západní Čechy, který je
pokračováním procesu komunitního plánování zahájeného v regionu již v roce 2007.
Sociální služby tak opět vstoupí na dobu
dvou let do popředí zájmu. Jsou to služby,
které pomáhají lidem v tíživých životních
situacích, ať už se jedná o ztrátu bydlení,
zadlužení, domácí násilí, pomoc rodinám
s péčí o seniora či postiženého člena rodiny, pomoc dětem a mladým lidem s jejich
problémy doma, ve škole nebo při hledání
práce a v mnoha dalších situacích. Mezi
tyto služby patří např. pečovatelská služba, domov pro seniory, azylový dům či dluhové poradenství.

odpady v praxi
Při své práci se mimo jiné setkávám s dětskými
skupinami od školek po středoškoláky a povídáme si o odpadech a jejich třídění. Děti mi pak
ochotně pomáhají třídit smetiště, které jsem jim
přivezla. Je zajímavé pozorovat, jak se jejich
přístup k problematice s věkem mění. Zatímco
v útlém věku vyhazují lahve, flašky, kelímky a
rozbité hračky, později jsou to už plasty, papír
a sklo. Malé děti si snadněji představí konkrétní věc, kterou se rozhodnou vyhodit, a také se
přirozeně zamýšlejí nad možnostmi, které jsou
v dané situaci vhodnější. Např. malé tričko dají
mladší sestřenici a kaštan zvířátkům. Osvětu
nezastavíš. Později děti častěji papouškují to,
co se naučily, a přirozené přemýšlení potlačují.
Neplatí to samozřejmě všeobecně, je to jen můj
postřeh z četných setkání. Nechci tu zpochybňovat přínos nejrůznějších televizních šotů,
které v lidech budují představu, že třídit odpady
je normální a taky správné, jen se obávám, že
podstata problému je hlubší. Ve vyšších ročnících lze probírat tzv. hierarchizaci odpadů tak,
jak nám ji zakotvuje zákon o odpadech v § 9a.
Představte si, že to není doporučení, ale zákonná povinnost! Musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení jejich vzniku, b) příprava k opětovnému
použití, c) jejich recyklace, d) jiné využití, např.
energetické, odstranění, tedy skládkování.
Ale kdo z nás na to myslí, když něco vyhazuje?
V Evropě se státy častěji poměřují v míře vytřídění odpadů k recyklaci, než v produkci těchto
odpadů na hlavu. Dokonce se zhoubně předpokládá, že tento absolutní ukazatel souvisí s
životní úrovní. Přece ti chudší mají méně věcí,
a tudíž i méně odpadů. To je hodně nebezpečné
zjednodušení. V roce 2014 produkovalo Bulharsko nejvíc odpadů na hlavu (24,9 t), Německo
4,8 t, Velká Británie 3,9 a ČR 2,2 t (zdroj: Eurostat). Všichni víme, že statistika je přesná hra

Cílem projektu „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku“
je navázat na předešlé výstupy, zmapovat
stávající problémy v sociální oblasti a po
diskuzích se všemi zájemci, kterých se sociální problematika dotýká či které zajímá,
určit priority v rozvoji sociálních služeb do
budoucích let. Do projektu, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu
ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, se může zapojit každý, od zástupců obcí a měst, přes organizace poskytující
služby a samotné uživatele služeb či jejich
blízké, až po zájemce z řad veřejnosti.
Úvodní setkání, na kterém bude celý projekt představen, proběhne 7. března od
15.00 hod. v zasedací místnosti Městského centra soc. rehabilitačních služeb
nepřesných čísel. Záleží na tom, co který stát
zaeviduje, i když metodika je jednotná, přístupy
jsou odlišné. Nicméně stejně to něco vypovídá.
Myslím dokonce, že to souvisí i s osobní angažovaností ve vlastním životním příběhu. Pokud člověk žije s vědomím jedinečnosti a zodpovědnosti
za to, jak se jeho příběh bude vyvíjet, nemusí
propadat skepsi, že na něm nezáleží, že stejně
všechno skončí na skládkách, že on to nijak nevytrhne a že to stejně nemá žádný smysl. Pojďme
si teď společně přeložit jednotlivé body toho odstavce § 9a do běžného praktického jazyka:
a) Kdykoli se rozhoduji, že něco vyhodím, zamyslím se předtím, zda to nemůžu já nebo někdo
jiný ještě na něco potřebovat. Příkladů najde
každý spousta: mikrotenové sáčky, které nabízejí všechny obchody zdarma, můžu používat
opakovaně, dokud se neznečistí nebo neroztrhají, můžu si je do obchodů nosit na další nákup
nebo do nich balit to, co doma potřebuji uchovat. V domácnosti nemusím tudíž mít roli igelitových sáčků, a to ani do odpadkových košů, i
tam můžu používat ty již lehce znečištěné. Když
se mi něco rozlije, můžu to utřít hadrem, tak jak
se to dělávalo vždycky. Nemusím mít doma roli
papírových utěrek nebo dokonce alobalu, jehož výroba je extrémně energeticky náročná a
možnosti jeho recyklace jsou omezeny. Mohu
většinově používat látkové kapesníky i pleny.
Oblečení můžu předávat těm, kteří je ještě užijí,
v dnešní době je síť míst či kontejnerů na textil
opravdu hustá. Veškerý biologicky rozložitelný
materiál mohu kompostováním opět přírodě
vracet. Nemusím kupovat zbytečnosti a zboží v
nadměrných nebo vícevrstevných obalech. Nemusím nakupovat a používat jednorázové produkty – propisky, v nichž nelze vyměnit náplň,
plastové nádobí, elektropřístroje, v nichž nelze
vyměnit baterie… Nemusím obměňovat zařízení domácnosti podle módních trendů nebo
nejnovějších technických možností. Můžu taky
spoustu produktů sdílet s ostatními.

Domažlice. Na setkání jsou srdečně zváni všichni, kteří v sociální oblasti působí či
se o ni zajímají. V současné době se také
rozbíhá mapování sociálních služeb, které
v regionu působí, a jsou zjišťovány problémy, se kterými se obce a občané v regionu v sociální oblasti potýkají. Na podzim
2018 budou zahájena jednání o zjištěných
problémech a jejich možných řešeních. Pokud řešíte nějakou problematickou sociální
situaci, nebo byste chtěli bližší informace
o projektu či byste chtěli přispět svým názorem, neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Raffela, koordinátora projektu, Centrum pro komunitní práci západní Čechy,
tel.: 775 764 418, mail.: ondrej.raffel@cpkp.
cz, který vám rád poskytne bližší informace.


Mgr. Ondřej Raffel, CpKP ZČ

b) Pátrám po možnostech oprav či repasí –
oděvů, výpočetní techniky, elektroniky, elektropřístrojů apod. Také na sběrných dvorech odpadů lze často najít místo, kde se shromažďují
nejrůznější věci, které sice někdo vyhodil, ale
jinému člověku se ještě můžou hodit.
c) To, co opravdu vyhodit musím, roztřídím tak,
aby nebyla znemožněna recyklace a odložím
to na příslušné místo – a to nejen naše obligátní pet lahve, dokonce ani ne jen plasty, papír,
sklo, ale třeba i textil, dřevo, nábytek, elektroniku a elektrické přístroje, plechovky a další kovy,
které se třeba ani „nevyplatí“ nosit do sběrny
kvůli výdělku. To byste nevěřili, co se v domácnosti, která „není živa“ z konzerv, těch konzerv
nashromáždí. Na některých sběrných dvorech
odpadů jdou ještě dál. Sbírají se třeba jedlé oleje – velmi cenná surovina, ale třeba i audio či
video nosiče. Samozřejmostí je oddělený sběr
všech nebezpečných odpadů.
d) Energetickým využitím se rozumí pouze zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO),
dříve s názvem spalovna. Sami odpady pálit nesmíme a v praxi ani neovlivňujeme, zda to, co
vyhazujeme, putuje do ZEVO nebo na skládku.
e) Až na úplně posledním místě je skládka.
Opravdu jen to, co prošlo sítem předchozích
možností, musím vyhodit do koše a posléze do
popelnice či kontejneru na směsný odpad.
Pojďme společně tuto úvahu uvést do praxe.
Porozhlédněte se ve vlastních domácnostech,
co byste třeba mohli dělat jinak. A až třeba zase
budete organizovat nějaké společné setkání,
nebalte všechny připravené dobroty do plastových či alobalových fólií, nenabízejte papírové
či plastové nádobí či jednorázové obaly všeho
druhu, ale zajistěte mytí nádobí a rozlévání nápojů. Na každou akci nachystejte dostatek nádob na třídění vzniklých odpadů.


Mgr. Jana Vacíková, Ph. D.
Odbor
životního
prostředí MěÚ Domažlice


Organizace a spolky
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Čtvrtek 1. 3. Turistická beseda v Penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého
od 18 hod. Jaroslava Wollerová: Chile,
Patagonie a Velikonoční ostrovy.
Sobota 10. 3. Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD Domažlice - město
v 10.09 hod. do Hostouně. Trasa: Hostouň, Újezd Svatého Kříže, Bělá nad
Radbuzou (8 km). Vede M. Minaříková.
Čtvrtek 15. 3. Turistická beseda v Penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého od 18 hodin. Zdeněk Kadlec: Putování
královstvím Mustang – pod himalájskými
vrcholy Dhaulaghiri a Annapurna.
Sobota 17. 3. Účast na pochodu Plzeňská šlapka. Odjezd z nádraží ČD do Plzně v 8.01 hod. Start v Plzni Bolevci na konečné tramvaje č.1. Trasy 9, 17, 24 a 32

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

km. Pořádá KČT, odbor Bolevec Plzeň.
Info Josef Sýkora na tel. 739 043 827.
Neděle 25. 3. Turistická vycházka.
Odjezd ze zastávky ČD do České Kubice v 10.35 hod. Odchod do Penzionátu
Krásnohorská (komentovaná prohlídka),
Kaftanovou cestou ke kapli sv. Petra.
Dále zpět do České Kubice, po „Půvabné“ na Babylon. Oběd v Pizzerii, pak do
Havlovic, odjezd vlakem v 15.44 hod. (9
km), nebo pěšky až do Domažlic (15 km).
Vede P. Matějka.
-----------------------------------------------------Připravujeme:
Sobota 7. 4. Odemykání České studánky. 26. ročník. Odjezd ze zastávky ČD
mimořádně v 9.25. hod. Do České Kubice. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek,
Zelená chýše, Česká studánka. Zahájení
v 11.30 hod. Návrat přes Zelenou chýši
na Babylon. V hotelu Bohmann oběd a
společné posezení.
Sobota 14. 4. Jarní setkání turistů Plzeňského kraje v Přešticích. Odjezd z

Výstava: KLUB SENIOREK
Zveme vás na výstavu ručních prací členek Klubu
seniorek fungujícím při TJ Sokol Domažlice.
Uvidíte háčkované a pletené výrobky i ukázky
méně známých technik jako je síťování, frivolitky a
krosienky.
Domažlická knihovna a Klub seniorek vás srdečně
zvou na výstavu ve vestibulu knihovny od 1. do 29.
března v provozní době knihovny.

Březen – měsíc čtenářů
I v letošním roce myslíme na naše zapomnětlivé čtenáře a připravili jsme pro ně
„TÝDEN AMNESTIE“ – v termínu od 5. – 9. března mohou čtenáři vracet knihy bez
sankcí za pozdní vrácení. Pokud v tomto týdnu vrátí zapomenuté a ve výpůjční době
nevrácené knihy, časopisy, AV dokumenty, budou jim prominuty pokuty.


Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny

TALENTOVANÍ ŽÁCI ZUŠky

V lednu proběhly přijímací talentové zkoušky na střední školy uměleckého zaměření
a žáci ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice v nich byli velice úspěšní. Hned šest žáků
domažlické ZUŠky bylo přijato na konzervatoř. Všem žákům i jejich pedagogům, kteří
je k přijímacím zkouškám připravili, patří velká gratulace. Tyto úspěchy jistě svědčí
nejen o talentu mladých umělců ale i o nesporných kvalitách domažlické ZUŠky.
Lenka Blacká
zpěv		
Konzervatoř Plzeň
Antonín Hemala klarinet		
Konzervatoř Plzeň
Klára Kaiserová klavír		
Konzervatoř Plzeň
Bruno Kubec
tuba		
Konzervatoř Plzeň
Adolf Kubec
tanec		
Taneční konzervatoř Praha
Ladislav Tichý housle		
Pražská konzervatoř
J. Kuneš, ředitel ZUŠ

autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 8 hod. přes Kdyni a Klatovy do Přeštic. (Akce společná s KČT Kdyně). Zahájení v 9 hod. Trasy 9, 11, nebo 13 km v
okolí Přeštic a další trasy. Doporučujeme
trasu 13 km: Lužany (zajištěna prohlídka
zámku), zřícenina hradu Skála, Radkovice, Příchovice (zámek), loděnice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, náměstí.
Doporučená mapa č. 32 Přešticko. V cíli
občerstvení a suvenýry. Odjezd z Přeštic
v 16 hod. Cena pro členy KČT 110 Kč,
ostatní 160 Kč. Přihlášky a peníze přijímá
p. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo
379 724 113.
Sobota 28. 4. Zájezd do jižních Čech.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6 hod. Zastávky: hrad Helfenburg (procházka), zámek Kratochvíle
+ zahrada, Netolice (procházka městem)
a infocentrum jaderné elektrárny Temelín. Pěšky do 5 km. Cestou zpět zastávka na kávu. Cena pro členy KČT 310 Kč,
ostatní 360 Kč. Přihlášky a peníze přijímá
p. Senohrábková.

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí
26. března. 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

1. 3. Seniorské odpoledne, 2. 3. Kurz společenské výchovy a tance, 3. 3. Koncert Harlej, 6. 3. Kadeřnická soutěž „Zlaté zrcadlo“,
7. 3. Členská schůze MO STP, 7. 3. Kurz
společenské výchovy a tance, 8. 3. MDŽ –
KSČM a Svaz žen, 9. 3. Školení, 9. 3. Divadlo mimo předplatné - Liga proti nevěře,
10. 3. Chodský bál, 11. 3. Kurz společenské
výchovy a tance - I. prodloužená, 14. 3. Divadlo v rámci předplatného - Iluzionisté, 15.
3. Kurz společenské výchovy a tance, 16. 3.
Členská schůze ZO SPCCH, 17. 3. Ples policie, 22. 3. Divadlo pro MŠ a ZŠ, 23. 3. Kurz
společenské výchovy a tance, 24. 3. Klubová scéna - DEAD BEATZ BLUES BOPPER,
27. II. abonentní koncert - OK Percussion
duo, 28. 3. Zasedání zastupitelstva města,
31. 3. Památná slavnost
(mks)

Organizace a spolky
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plzeňská karta
v domažlicích
PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA MĚSÍC BŘEZEN:
AKCE PRO VEŘEJNOST: sobota 17. března od 9:00 do 12:00 hodin v domě
dětí - VELIKONOČNÍ DÍLNA - výroba mističky se zvířátkem z keramiky, zdobení
vajíček. S sebou si děti přinesou 2 vyfouknutá vajíčka.
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.
9.7. – 13.7.
16.7. – 20.7.
23.7. – 27.7.
30.7. – 3.8.
6.8. – 10.8.

letní tábor Postřekov – Výlet k indiánům
Hudební příměstský tábor
Sportovní příměstský tábor
příměstský tábor Máme rádi zvířata
příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou
příměstský tábor Pestrý týden

Nově je v Domažlicích možné požádat
o vydání Plzeňské karty. Pracovníci infocentra přebírají žádosti o vystavení Plzeňské karty a také vydávají nově vystavené karty na základě žádosti podané
žadatelem.
Vše funguje v prostorách Kulturního
centra - Pivovar Domažlice, Komenského 10, 344 01 Domažlice, a to v úřední
den - středa od 8-12 a 13-15 hodin. Provoz byl zahájen ve středu 14. února.
(bub)

Aktuality z Domažlic
najdete na
www.domazlice.eu

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ VALCHA
V Záchytné stanici psů čekají pejsci na nový domov. Je
to například zhruba 1,5 roku
stará temperamentní fenka Kelly (vlevo) nebo přibližně stejně starý pejsek
křížence Bady. Více informací a další
pejsci, kteří jsou připravení k adopci,
jsou k vidění na www.domazlice.eu
v sekci Záchytná stanice psů. Více se
dozvíte také na telefonu 774 294 049
(Andrea Ďurišová).

Foto 2x: Záchytná stanice psů

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb - domov pro seniory

Ve středu 7. února se v Městském centru rehabilitačních služeb konala Výroční
schůze Městské Rady seniorů v Domažlicích. Hodnotil se zejména uplynulý rok
2017 a plánoval se rok 2018. 
Foto: redakce

Baldovská 638
13. 3. 2018 14:00 Odpoledne s dětmi
z DOMINA
27. 3. 2018 10:30 Malování velikonočních perníčků - Ing. Jitka Heřmanová
Prokopa Velikého 689
6. 3. 2018 15:00 - Mše svatá
22. 3. 2018 14:00 - ZUŠ Domažlice
Břetislavova 84
27. 3. 2018 14:00 - Malování velikonočních perníčků - Ing. Jitka Heřmanová

Pozvánky / MěÚ Domažlice

BŘEZEN V MUZEU CHODSKA
V chodském hradě můžete v březnu navštívit dvě výstavy. „Domažlické osmičky“, která reflektuje přelomové roky 1918 – 1968.
Je to první z akcí, která nám připomíná
100. leté výročí od vzniku Československa.
K výstavě jsou pořádány komentované
prohlídky a výtvarné dílny.
Zároveň v rámci výstavy vyhlašujeme výtvarnou soutěž, která je určena pro žáky
i širokou veřejnost, technika je volná (kresba, malba, fotografie). Vybrané práce budou vystaveny od října v Chodském hradu.
Druhá výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ připomíná vězně z českých zemí v nacistických koncentračních táborech.
V galerii v „Ochoz“, v prvním patře Chodského hradu, do 16. března probíhá výsta-

va s názvem „V úzkém kruhu“. Společná
výstava bez pevného zadání nám v tvorbě
Jany Černé, Saida Ismaila, Marie Kohoutové, Václava Mariana, Gabriely Peškové, Terezy Šobrové a Marty Vobrubové,
představí současné fotografie a grafiky.
Konceptuálně pojatý šperk představí Petra
Benešová.
Letní sezónu zahájíme vernisáží výstavy
na „Ochozu“ od 17 hodin, následuje od
18 hodin vystoupení Poetického divadla
s pořadem: Já jsem Čapek, slečno.
Filmový klub se koná 23. března, tématem je film a sci-fi, promítat se bude film
R. Scotta BLADE RUNNER.

Mgr. Kristýna Pinkrová,

Muzeum Chodska v Domažlicích

POJĎTE S NÁMI NA TÁBOR
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2018: ROK REPUBLIKY
V březnu v rámci oslav 100. letého výročí vzniku republiky přednese příspěvek
„Vznik Československa na Domažlicku“
PhDr. Karel Řeháček, ředitel odboru archivnictví a spisové služby ve Státním
oblastním archivu v Plzni. Přednáška
se koná ve středu 14. března 2018 od
18 hodin v loutkovém sále MKS Domažlice.
Dále bude ve středu 21. března promítán
film Martina Fryče: Hvězda zvaná Pelyněk, v cyklu „československé filmové století“. Film vypráví o rumburské vzpouře
na konci první světové války v rakousko-uherské armádě. Promítání s krátkým
úvodním slovem začíná v 19:30 v Loutkovém sále MKS.

(pink)

Seniorské odpoledne

Domažlická pionýrská skupina Čtyřlístek nabízí možnost umístit vaše děti na letní
pionýrský tábor. Tábor se uskuteční v Újezdě ve dnech 15. – 27. července 2018. Děti
budou ubytovány ve čtyřlůžkových chatkách, strava zajištěna 5x denně. Tématem
celotáborové hry je „Putování kalendářem“. Cena tábora je 3.500 Kč. Bližší informace
a přihlášky obdržíte na emailové adrese: vendula. pangracova@seznam.cz.

Vendula Pangrácová

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. okresní organizace Domažlice srdečně zve na
Seniorské odpoledne konané 1. března od
14 hodin v sále MKS v Domažlicích. Hraje
Osvračínská Švitorka s kapelníkem Vlastimilem Weinerem.  OkO STP Domažlice

MAFIE BUDE OPĚT ŘÁDIT
V DOMAŽLICÍCH

Zápis do dětské
skupiny Sluníčko
(Jesle)

V sobotu 10. března budou Domažlice
opět plné mafiánů, kteří se sem sjedou
ze všech světových stran, aby tu prováděli své nekalé obchody. Postaví se jim
nejen místní policie, ale také tajné služby.
Během 8. ročníku dobrodružné hry, kterou pro veřejnost pořádají skauti a skautky z domažlického okresu, budou všichni
kluci a holky moci jako příslušníci těchto
tajných služeb bojovat s mafií. Aby nakonec zvítězili, budou muset v roli strážníků, komisařů a inspektorů sbírat důležité
informace a mafiány usvědčit.
Ke hře zveme všechny odvážné kluky

a holky od 1. do 9. třídy, kteří se chtějí na
jeden večer stát hrdinnými tajnými agenty. Stačí se zaregistrovat na webových
stránkách mafie.skauting.cz, přijít v sobotu 10. března v 16:00 na Chodské náměstí a přinést s sebou rodiči podepsaný
souhlas s účastí a účastnický poplatek ve
výši 30 Kč.
Přijďte si zahrát hru, která má každý rok
velký úspěch, a pomozte tajným službám
v jejich boji proti mafii!
Hana Märzová, vedoucí střediska
Junák - český skaut, středisko Jiřinky
Paroubkové Domažlice, z. s.

Pravidelný zápis do Sluníčka bude probíhat:
9. dubna 2018
v budově dětské skupiny v Michlově ulici
565 v době od 8 do 15 hodin.
K zápisu si přineste OP zákonného zástupce a rodný list dítěte. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 727 862
686 nebo e-mailem: jesle@mesto-domazlice.cz. Náhradní termín se uskuteční
16. dubna 2018 od 8 do 12 hodin.

Bc. Kateřina Bauerová

Městský úřad: MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Upozorňujeme všechny držitele psů,
že v měsíci únor byla provedena distribuce poštovních poukázek sloužících
k úhradě místního poplatku ze psů za rok
2018. Poplatek je splatný k 31.03.2018.
Poplatek je možné uhradit poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem nebo
v hotovosti či platební kartou na pokladně
MěÚ Domažlice s uvedením variabilního
symbolu přiděleného správcem poplatku.
Povinností každého držitele psa je oznámit správci poplatku – Městskému úřadu

Domažlice, odboru finančnímu, že drží
psa (vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne jejího vzniku). Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Upozorňujeme na povinnost nahlašovat
jakékoliv změny údajů uvedených v ohlášení do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Na základě obecně závazné vyhlášky
města Domažlice č. 2/2017, o trvalém
označování psů mají chovatelé psů po-

vinnost nechat trvale označit psa mikročipem a přihlásit se do evidence
označených psů na odboru finančním
Městského úřadu Domažlice.
Bližší informace o obecně závazné vyhlášce č. 5/2010, o místním poplatku ze
psů a č. 2/2017, o trvalém označování
psů lze nalézt na internetových stránkách města Domažlice – www.domazlice.eu v sekci Samospráva – vyhlášky
a nařízení.				

Odbor finanční MěÚ Domažlice

Kino Čakan - březen 2018
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Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Sobota 3. března 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

HARLEJ - Turné
ROCK&POP 2018

Speciální host: SENDWITCH
Skupina Harlej: Tomáš Hrbáček - zpěv, Tonda Rauer - kytara, Kolinss - baskytara, Libor
Fanta - bicí a Milan Hoffmann
- kytara.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích
a síti Ticketstream.

Pátek 9. března 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Divadlo mimo předplatné

LIGA PROTI
NEVĚŘE

Situační komedie
Zdeňka Podskalského
Účinkují: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Veronika Arichteva,
Petr Mácha
Autor: Zdeněk Podskalský
Režie: Biser Arichtev
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato divadelní inscenace
– žena a její milenec, vracející
se manžel, další žena hledající svého manžela. Je to ten
původní milenec, nebo není?
Manžel je prý v koupelně –
mrtev! Dá se utéci z třetího
patra? Dá se vraždit žehlicím
prknem? Vejde se milenka do
krbu? A nezbláznili se všichni
náhodou...
Slavná komedie Zdeňka
Podskalského, ve které kdysi
excelovali Vladimír Brodský, Jana Brejchová a Jiřina
Jirásková, ožívá v nové verzi
s Ivo Šmoldasem, Michaelou
Kuklovou a Veronikou Architeva v režii Bisera Arichteva
(Vyprávěj, První republika).
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích
Předplatitelé koncertní a divadelní
sezony mohou uplatnit 20,- Kč slevu
po předložení abonentní vstupenky!

Sobota 10. března 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice

XX. CHODSKÝ BÁL
Předprodej vstupenek od 14. 2. 2018
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Středa 14. března 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Divadlo v rámci předplatného

Bengt Ahlfors
ILUZIONISTÉ

Sobota 24. března 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Klubová scéna

DEAD BEATZ
BLUES BOPPER

(blues / Rakousko)
David Karlinger – harmonika, bicí;
Bernie Miller – zpěv, kontrabas
Pouze s malým „orchestrem“
(bubny, harmonika, kontrabas
a vokály) tito dva pánové dodávají to nejlepší blues. Čisté,
syrové a těžké! Z klasiky Sonny Terry / Brownie McGhee,
jako je „Ride & Roll“ a „Old
Traink“ od Mickeyho Lee Lane,
dostanete spoustu beatů, které
vás doslova pohltí. Bubeník
David Karlinger se soustřeďuje na své harmonikové party
a hraje na bubny nohama. Bernie Miller hraje na kontrabas
a je také mužem u mikrofonu.
Předprodej zbylých vstupenek od
Pokud nevěříte, že tito dva
19. 2. 2018 v Městském informačním
nejsou dostateční k vytvoření
centru v Domažlicích
silného bluesového zvuku,
Neděle 1. dubna 2018
měli byste se stát svědky živéod 14:00 a 16:00
ho koncertu Dead Beatz!
Předprodej vstupenek v MIC.
kino Čakan Domažlice
Předplatitelé koncertní a divadelní
Loutkové divadlo Domažlice

Překlad: František Fröhlich
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Stanislav Zindulka, Olga
Ženíšková, Jakub Zindulka
Hra, která se zabývá otázkami divadla, jeho vnímáním,
tématem divadelní iluze jako
domluvené hry mezi herci
a diváky, nabízí nejen podněty
pro úvahy, ale i vtip a humor.
Stárnoucí herec, který se
chystá na ne zcela dobrovolný
definitivní odchod z divadelních prken, ambiciózní autorka divadelní hry a pragmatický
lékař. Na tomto půdorysu se
odehrává komedie se špetkou
sezóny mohou uplatnit 20,- Kč slevu
hořkých tónů, která se zabývá
po předložení abonentní vstupenky!
nejen osudy postav, ale také
tématem divadelní iluze jako
Úterý 27. března 2018
domluvené hry mezi herci
od 19:30
a diváky. Sledujeme skutečný
velký sál MKS Domažlice
příběh nebo jeho divadelní obII.abonentní koncert
raz? Je byt herce bytem, nebo
magickým prostorem jeviště? OK PERCUSSION
Předprodej zbylých vstupenek
od 26. 2. 2018 v Městském
informačním centru v Domažlicích

har, Pavel Zemek, František
Emmert, Pavel Blatný, Miloš
Štědroň, Zdeněk Král, nebo
nositel Pulitzerovy ceny Karel
Husa. Dalším směrem vývoje
je tvorba vlastních kompozic
členů dua. Od prvního vystoupení na Janáčkově akademii
múzických umění v Brně
soubor účinkoval na desítkách
koncertů a hudebních festivalů
v zahraničí (USA, Švýcarsko,
Maďarsko, Polsko, Slovensko)
i na domácí půdě (Janáčkův
máj Ostrava, Mahler Jihlava). Oba protagonisté kromě
působení v duu uplatňují svoje
schopnosti v dalších projektech různých žánrů (klasická
i soudobá vážná hudba,
jazz, pop) a svoje zkušenosti
zúročují v jedinečné symbióze
dvou výrazných perkusionistických osobností.

DUO

PRINC MEDVĚD

Vstupenky pouze v předprodeji
v MIC Domažlice.
Jednotné vstupné 25,- Kč.
Vstupenky v předprodeji
od 26. 2. 2018

Pátek 6. dubna 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

Soubor bicích nástrojů OK
Percussion Duo působí na
hudební scéně od roku 2007.
TŘI SESTRY
Zakladateli dua jsou Martin
Tři sestry jsou česká hudební
Neděle 18. března 2018
Opršál a Martin Kleibl. Od
skupina hrající původně punk.
od 14:00 a 16:00
počátku svojí existence soubor Později inklinovala k různým
kino Čakan Domažlice
iniciuje vznik nového repertoá- stylům hudby přes rock, punk
Loutkové divadlo Domažlice
ru pro svoje obsazení. Jednou
rock, občas i metal až po
PRINC MEDVĚD z cest je spolupráce s reno- hardcore.
Textařem, hlavním
Vstupenky pouze
movanými českými a zahra- zpěvákem a nejznámější osobv předprodeji v Městském inničními autory. Ti opakovaně
ností kapely je Lou Fanánek
formačním centru Domažlice. oceňují vysokou interpretační
Hagen, vlastním jménem FranJednotné vstupné 25,- Kč.
vyspělost souboru, která jim
tišek Moravec, dalšími členy
Vstupenky v předprodeji
nabízí bohatou zásobu kompojsou Veronika Borovková,
od 26. 2. 2018
zičních možností. Vřadě autorů Tomáš Doležal a další. Někdy
se objevují jména jako Vít Zou-

Městské kulturní středisko v Domažlicích
a našlápnutou muzikou. Velmi
se styl této kapely označuje
vřele je přijímají také diváci na
také jako pubrock pro její texty
zahraničních pódiích. Na nejs hospodskou tematikou.
větším argentinském festivalu
Předprodej vstupenek v Městském
Personal Fest 2007 zazářili v
informačním centru v Domažlicích
hlavním čase po boku Happy
a síti Ticketstream.cz.
Mondays a Chrise Cornella.
Sobota 14. dubna 2018
V Argentině vydali i dvě svá
od 20:00
alba, Kiss Me Ony My Ego
velký sál MKS Domažlice
a Objects Of Desire And Other
Koncert
Complications.
AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ SKUPINY MONKEY BUSINESS:
Matthew Ruppert – vocals,
Tereza Černochová – vocals,
Roman Holý - vocals, keys,
Andrew Brousek – keys, Pavel
Mrázek – bass, Martin HouMonkey Business jsou jedním dek – drums, Olda Krejčoves
– guitars.
z nejúspěšnějších hudebních
Jde
o
přeložený
koncert z
uskupení v České republice.
30.9.2017. Původní vstupenky
Vedle JAR a Sexy Dancers
zůstávají v platnosti.
představují další počin multiinPředprodej
vstupenek v MIC.
strumentalisty a producenta
a
síti
Plzeňská
vstupenka.
Romana Holého. Skupinu
Předplatitelé koncertní a divadelní
založili roku 1999 spolu s
ním další zkušení muzikanti – sezóny mohou uplatnit 20,- Kč slevu
po předložení abonentní vstupenky!
Matěj Ruppert (Leguar GR),
Oldřich Krejčoves (Pan Pot),
Pondělí 16. dubna 2018
Pavel Mrázek a Martin Houod 19:30
dek (oba Dorota B.B.).
velký sál MKS Domažlice
Od počátku se orientují na
Studio DVA divadlo
pop a funky. První desku vydali roku 2000 s názvem Why Celovečerní stand-up comedy
Ondřeje Sokola!
Be Out When You Could Be
In. Obsahovala převážně anCELEBRITY
glicky zpívané skladby, mezi
Nečekaný pohled do soukromí
nimi takové hity jako Party
Ondřeje Sokola a téměř všech
Shit, My Friend, Piece of My
umělců v České republice.
Life. Po tomto albu se skupina
„…stand up je disciplína, kde je
rozrostla o americkou zpěčlověk sám za sebe, a tím pávačku Tonyu Graves (Liquid
dem je to něco mezi románem
Harmony). V limitované edici
na jevišti, epickým vyprávěním,
následně vyšlo album Why Be
a zvláštním, odlehčeným hraIn When You Could Be Out,
ním…“ Ondřej Sokol
na němž s MB’s spolupracoNapsal a hraje: Ondřej Sokol
vala světová esa tohoto žánru:
Výprava: Adam Pitra
pozounista Fred Wesley (mj.
Produkce: Petra Stránská
James Brown, Tina Turner,
Předprodej vstupenek v MIC.
George Clinton) a producent
a kytarista David Williams (mj.
Středa 16. května 2018
Michael Jackson, Madonna).
od 20:00
Hosty druhé desky Save The
velký sál MKS Domažlice
Robots z roku 2001 byli Hiram
Koncert
Bullock (kytara), Ray Davis
a Dr. Robert (zpěv) a opět
Fred Wesley (trubka).
Kapela sbírá jedno ocenění za
Recitál za doprovodu Petra
druhým, vyprodává koncerty.
Maláska
Každý koncert MB’s je originál Lucie Bílá zavítá do MKS Doa opravdový zážitek – energic- mažlice nejen se svým recitáká show se skvělými kostýmy, lem, ale i s klavíristou Petrem
nápaditou scénou
Maláskem.

MONKEY
BUSINESS
- Maximum
Power TOUR
2018

LUCIE BÍLÁ

číslo 3
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Během tohoto komorního před- Pátek 29. června 2018 od 15:00
stavení si diváci budou moci
letní kino Domažlice
v příjemné atmosféře dokonale
Festival
vychutnat a prožít fantastický
FESTIVAL
pěvecký výkon Lucie Bílé a virtuozní klavírní doprovod Petra PŘIVÍTEJTE LÉTO
Maláska. Těšit se můžete na
Přehlídka regionálních skupin
skladby napříč repertoárem
s jedním hostem.
Lucie Bílé – od evergreenů,
VSTUP ZDARMA
jako jsou Hvězdy jako hvězdy, přes muzikálové hity, jako
Sobota 21. července 2018
například Most přes minulost
od 20:00
nebo Jsi můj pán, až po světoletní kino Domažlice
vé klenoty typu Gershwinova
Koncert
Summertime a mnoho dalších.
Městské kulturní středisko
Lucie Bílá patří dlouhé roky
v Domažlicích, VM ART
k našim nejoblíbenějším zpěproduction s.r.o. a Allianz
vačkám, o čemž svědčí několipojišťovna uvádějí
kanásobné absolutní vítězství
MICHAL DAVID v anketě Český slavík a mnoho
dalších prestižních ocenění
OPEN AIR TOUR 2018
– televizní Ceny TýTý, Ceny
Speciální host:
akademie populární hudby
Markéta Konvičková.
(dříve Gramy) atd.
Michal David zavítá v rámci
Předprodej vstupenek od 1. 2. 2018
svého letního turné do Domažv Městském informačním centru
lic. Exkluzivním hostem konv Domažlicích.
certu bude zpěvačka Markéta
Konvičková.
Pondělí 1. června 2018
od 14:00
letní kino Domažlice
MĚSTO DOMAŽLICE
A MKS V DOMAŽLICÍCH

MĚSTO DĚTEM
VSTUP ZDARMA!

Pátek 15. června 2018 od 20:00
letní kino Domažlice
Koncert

ŠPEJBLS
HELPRS - tribute
to AC/DC
Když tribute, tak precizně. Tak
by se dalo formulovat motto skupiny Špejbl‘s Helprs,
jejichž velkou devizou je zpěv
v podání Petra Průši, který
se (nejen dle našeho názoru) vypořádal s originálním
projevem Briana Johnsona
téměř dokonale. Nejlepší revival kapely AC/DC v Evropě.
Naprosto perfektní hudební
provedení a showhadry téměř
k nerozeznání od originálu.
Kapela, která koncertovala na
jevištích a pódiích téměř po
celé Evropě.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Vstupenky v Městském informačním
centru Domažlice a v síti Ticketportal.

Pátek 10. až neděle 12. srpna

64. CHODSKÉ
SLAVNOSTI VAVŘINECKÁ
POUŤ

Jedna z největších a nejstarších národopisných slavností.
5 scén a více než 600 účinkujících z Čech i ze zahraničí.
Folklor - tradice - vynikající
chodské koláče - staročeský
řemeslný jarmark. Mše svatá na
Vavřinečku.
www.chodskeslavnosti.cz
VSTUP ZDARMA!
Sobota 1. září 2018
od 20:00
letní kino
Koncert

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

Různé / MP Domažlice

číslo 3

Zápis do 1. tříd ZŠ
a MŠ Msgre B. Staška:

srdečně vás zveme k zápisu do prvních tříd,
který se uskuteční v pátek 6. 4. 2018 (od
13:00 do 17:00 hod.) a v sobotu 7. 4. 2018
(od 9:00 do 11:00 hod.) na naší škole. Náhradní termín proběhne 26. 4. 2018 (od 13:00
do 15:00 hod.) tamtéž. S sebou si přineste
kromě očekávání a úsměvu také občanský
průkaz a rodný list dítěte, případně rozhodnutí o odkladu. Nabízíme našim žákům a jejich
rodičům příjemné a klidné prostředí, výborné
personální zajištění vzdělávacího procesu,
učebny vybavené moderní technikou, rozšířené vyučování matematiky, výuku informatiky
již od 3. ročníku, širokou nabídku volitelných
předmětů od 6. třídy. Těší se na vás a rádi
vás přivítají všechny zkušené paní učitelky,
učitelé, asistentky a vychovatelky naší školy.

Mgr. Karel Štípek, ředitel školy
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VÝZVA
- KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS

•

v pátek 6. dubna 2018 od 13:00 do 17:00 hodin

•

v sobotu 7. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 hodin

Vše podstatné na www.zskom17.cz

V současné době město Domažlice zpracovává kronikářský zápis za rok 2017. Obracíme se proto na domažlické organizace
a spolky s žádostí o poskytnutí podkladů k
zápisu za tento rok (jedná se o údaje týkající se pouze města Domažlice).
V kronikářském zápisu prosíme uvádět
celý název organizace, nikoli pouze zkratku. Podklady pro kroniku města Domažlice
zasílejte na adresu: Městský úřad Domažlice, odbor kancelář starosty, náměstí Míru
1, 344 20 Domažlice, případně e-mailem:
Alzbeta.Bokotejova@mesto-domazlice.cz
do 31.03.2018.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat
na telefonním čísle: 379 719 124 (A. Bokotejová). 
(MěÚ)

Oprava fresek v kostele Narození Panny Marie
V loňském roce proběhla druhá etapa restaurátorských prací na
nástěnných malbách v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích. Malby, jejichž autorem je pozdně barokní malíř a freskař
František Julius Lux, byly v minulosti několikrát celoplošně přemalovány. Nejzávažnější poškození potom způsobila statika klenby.
Na opravách fresek nyní pracují restaurátoři Jiří Suchan, David
Hrabálek a Tomáš Titor.
V letošním roce by se mělo pracovat na malbě středního klenebního pole, jehož tématem je Oslava Matky Boží.
Lešení tak z kostela hned tak nezmizí. Současně se totiž pracuje
také na statickém zajištění klenby.
Oprava je financována z příspěvku Ministerstva kultury ČR v rámci
Programu záchrany architektonického dědictví, příspěvku města
Domažlice a finančních prostředků farnosti. Aktuální fotografie můžete sledovat na www.farnostdomazlice.cz. 
(bub)

Oprava fresek F. J. Luxe na klenbě kostela.

Foto: Římskokatolická farnost Domažlice

Domažlická senior akademie měla úspěch

Domažlická senior akademie – to byl název preventivního projektu, který od listopadu loňského roku pořádala Městská policie
Domažlice ve spolupráci s Městskou radou seniorů Domažlice.
V rámci projektu se uskutečnilo celkem 11 tematických bloků
s různorodým zaměřením - účastníci poznali činnost Policie ČR, městské policie, hasičů, oprášili si základy první
pomoci, seznámili se s praktikami tzv. šmejdů, zopakovali si pravidla silničního provozu, zjistili jak se zdravě stravovat a
správně cvičit. Nechyběly samozřejmě ani základy práva či sebeobrany pro seniory, které byly věnovány hned dva tematické bloky. Poslední přednáškový blok akademie se uskutečnil 25. ledna
a byl spojen s předáváním dárkových balíčků a diplomů za účast
v projektu, které účastníci přebírali z rukou velitele MP Domažlice,
Petra Kubala, a místostarosty města, Zdeňka Nováka.
Přestože se v Domažlicích jednalo o pilotní projekt seniorské
akademie, rychle si získal své věrné a nadšené posluchače, na
každou přednášku přišlo vždy více než 40 účastníků. Celkem
se projektu zúčastnilo 90 seniorů. Vzhledem k velkému zájmu
o tento druh preventivní akce budou organizátoři v její realizaci v
budoucnu určitě pokračovat. Účastníci proto v samotném závěru
projektu obdrželi dotazníky, kde mohli napsat, o jaká témata by

Předávání ocenění a diplomů. 

Foto: MP Domažlice

měli v rámci dalšího ročníku Domažlické senior akademie zájem.
Zároveň hodnotili průběh projektu a vybírali nejzajímavější přednášky. Při přípravě dalšího ročníku budou zjištěné podněty účastníků zohledněny ve výběru nových témat.

ng. Věra Říhová, Městská policie Domažlice

Fotogalerie

číslo 3
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PŘEJEZD CAPARTICE - GIBACHT

V neděli 28. ledna se konal již 17. ročník přeshraničního přejezdu jehož letošní trasa vedla z Capartic (startovalo se ovšem
až na rozcestí pod Čerchovem) na Gibacht (cíl byl letos u spodní stanice lyžařského vleku na Voithenbergu). Akce se i přes
ne příliš ideální sněhové podmínky zúčastnily desítky běžkařů. V útulně na Malinově hoře bylo připraveno malé občerstvení.
Hlavním letošním pořadatelem byl Ski klub Furth im Wald. 
Foto 3x: Karl Reitmeier

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMAŽLICE

Jsme příspěvková organizace města Domažlice. Poskytujeme služby klientům vyššího
věku a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností.
Pomůžeme Vám:
- s podáváním jídla a pití, s oblékáním a svlékáním včetně speciálních pomůcek
- při samostatném pohybu ve vnitřním a venkovním prostoru, při úkonech osobní hygieny
- při přesunu na lůžko nebo vozík, s ošetřením nohou, s úklidem a údržbou domácnosti,
- s nákupy a pochůzkami, s praním prádla a žehlením
Sazba na hodinu za úkon je 130,- Kč.
- zajistíme stravu a dovoz stravy; ceny: oběd běžný 57,-, oběd dieta 59,-, dovoz oběda 7,Kde si službu objednat?
Přímo v objektu Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Břetislavově ul. č. 84
(vedle sídla Hasičského záchranného sboru).
Zavedení pečovatelské služby je možné si domluvit přímo se sociální pracovnicí ve všední dny
PO - PÁ od 7:00 do 15:30 hod.,
Tel.: 379 724 325
Petra Řezníčková, DiS - sociál. pracovník
Slavnostní otevření proběhlo 1. února 2018.
Lenka Čížová - vedoucí Městského centra služeb

Foto: 4x (bub)

Inzerce / různé
INZERUJTE U NÁS
Celá strana 6 534 Kč 1/2 strany
3 267 Kč
1/4 strany
1 634,- Kč 1 cm2 = 16 Kč
Opakování - sleva 10%, uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
Náklad 5 800 ks.

číslo 3
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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 životního prostředí / myslivost,
rybářství, ochrana zvířat
Přihlášky do 15. 3. 2018
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 územní plánování
Přihlášky do 29. 3. 2018
Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice: www.domazlice.eu
v sekci volná místa

DTS Domažlice p.o.
(domažlické technické služby)
přijmou dělníky při údržbě města, dále
řidiče a elektrikáře.
Informace na tel. č. 379 722 394

Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
 Koupím rodinný domek s menší
zahrádkou v Domažlicích. Prosím
nabídněte. Tel. 602 853 803
 MOŽNOST PRÁCE V BAVORSKU PRO ZÁMEČNÍKA-KOVÁŘE-SVÁŘEČE. OPRAVY OCEL.
PALET A GITTERBOXŮ. EU-POJIŠTĚNÍ, UBYTOVÁNÍ ZDARMA.
INFO: metallbaumont@seznam.cz

Vydání Domažlického zpravodaje je
ke stažení ve formátu pdf na
www.domazlice.eu

Inzerce

číslo 3
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Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna.
Stáří 15–20 týdnů – cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 16. března 2018
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

Informace: PO–PÁ 9.00 – 16.00 hodin
tel.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice přijme
brigádnice na pracovní pozice:
- instruktorky do kurzů plavání s dětmi
- cvičitelka vodního aerobiku
Další informace podá ředitel přísp. organizace na tel.: 724 350 477

PLAVECKÉ KURZY - březen - květen 2018
1) plavání dětí od 6 měsíců do 2 let (čtvrtek dopoledne)
2) plavání dětí od 2 - 3 let (pondělí odpoledne)

Více informací na telefonu 724 028 679 a na www.domazlice.eu

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
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Domažlické městské lesy spol. s r.o.

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

Uzávěrka inzerce
pro březnový
Domažlický zpravodaj
Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

je 5. 3. 2018

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

734 256 501

Inzerce
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Inzerce

číslo 3
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Uvedené produkty lze zakoupit
v prodejně Energy
v Domažlicích, Srnova 7.

Klub Energy Blížejov pořádá
4. 4. 2018 od 17 hodin
v Domažlicích, Thomayerova 170, přednášku
o Zelených potravinách.
Podrobnosti na tel.č.: 721 384 473

