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JUBILEUM
ANTONÍNA
KONRÁDYHO
V pondělí 26. dubna oslavil 90. narozeniny Antonín
Konrády - domažlický muzikant, zpěvák, spoluzakladatel Konrádyho dudácké muziky.
Po válce byl okouzlen swingovou muzikou, kterou
do regionu přinesli američtí vojáci. Se svými kamarády založil taneční orchestr Mistral. Před nástupem na vojnu se naučil hrát na dudy a tomuto
nástroji zcela propadl. Vliv na toto rozhodnutí měli
jeho otec a strýc Kubík, kteří mu hru na dudy doporučili. V roce 1955 založil s kolegy Konrádyho
dudáckou muziku, která na hudební scéně působí dodnes. Zakladatelé tohoto hudebního uskupení (Antonín Konrády, Vladimír Baier, František
Pikhart, Zdeněk Bláha a Stanislav Tomala) získali za dlouhodobou propagaci chodského folkloru
v roce 2010 pamětní medaili města Domažlice.
Rod Konrádyů je rodem vyhlášených hudebníků. Tatínek pana Konrádyho měl pět sourozenců.
Všichni byli vynikající muzikanti a ovládali několik
nástrojů. Dědeček Jakub Konrády byl varhanářem
a známým výrobcem a opravářem hudebních nástrojů. Pod jeho rukama vznikaly heligonky, harmoniky i flašinety. Se synem Jakubem (strýcem pana
Konrádyho) začal po druhé světové válce s výrobou chodských dud. Některé z nich sloužily i jako
státní dary při mezinárodních příležitostech.
Hudbě se naplno věnují i další generace - syn
Vlastimil je hudební pedagog i aktivní muzikant a
zpěvák, dcera Ivana je rovněž zpěvačkou. Muzice
propadli i tři vnuci a vnučka pana Konrádyho.
Přidáváme se k celé řadě gratulantů a přejeme
pevné zdraví a stálý optimismus!
(job)
Foto: archiv - rodina Konrádyova
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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
občas se mi stává,
že s blížícím se termínem redakční uzávěrky nového vydání
tohoto měsíčníku propadám panice, neboť marně pátrám
po vhodném tématu úvodního slova.
Stalo se mi to i tentokrát, leč nakonec
se mi objevila témata dvě a tak i za
cenu, že příště opět budu řešit problém
o čem psát, to druhé neodložím.
12. dubna oslavil sedmdesátiny
Karl Reitmeier, výborný novinář, jeden
z motorů česko-německého přátelství
a spolupráce, skvělý glosátor všeho,
co se v našem přeshraničním regionu
odehrává, držitel řady ocenění, naposledy pamětní medaile našeho města.
Člověk činorodý, hýřící optimismem,
poctivý a pravdivý. A člověk obětavý,
který za loňské jarní krize dokázal zajistit ubytování pro desítky našich občanů pracujících v Německu, kteří by
bez jeho pomoci s největší pravděpodobností o tuto práci přišli. Do dalších
let hodně štěstí a pevné zdraví!
Pomalu se blížím k jeho věku, i nechal jsem se zaregistrovat k očkování
proti covidu. Před několika dny jsem
dostal první dávku vakcíny. Do nemocnice jsem šel nikoliv s obavami,
ale lehkou nervozitou, jak už to před
návštěvou lékaře bývá. Nervozita však
rychle opadla. V očkovacím centru
bylo vše perfektně zorganizováno, od
úvodních informací a vyplnění dotazníku po samotné očkování. Co však
bylo z mého pohledu nejdůležitější,
byla přátelská atmosféra, vstřícnost,
ochota, úsměvy. V době, kdy jsem čekal, zda se neprojeví nějaké nežádoucí
účinky očkování, jsem hovořil s několika lidmi, i s těmi staršími, co byli již na
druhé dávce, a všichni si práci personálu nemocnice pochvalovali. Rád se k
pochvale připojuji.
I Vám všem přeji pevné zdraví.
Zdeněk Novák, starosta města
Setkání se starostou města si občané
mohou objednat na tel. čísle
379 719 141 nebo 379 719 146.
Pravidelné zasedání zastupitelstva
města se v koná ve středu 26. května
2021 od 16 hodin v sále MKS.
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Komorní Oslavy svobody
Ani v letošním roce epidemiologická situace neumožňuje uspořádat Oslavy
svobody Domažlic v rozsahu, na který si
obyvatelé a návštěvníci Domažlic zvykli v
předchozích letech.
Podobně jako loni není možné uspořádat
kombinovaný program (kemp v zahradě
Chodského hradu, koncert, slavnostní
akt na tribuně před radnicí za účasti veřejnosti, jízda a výstava historické vojenské techniky apod.).

Výročí osvobození si připomeneme
v menším rozsahu než bylo obvyklé.
Vedení města položí 5. května květiny
k pamětní desce na radnici. Podobně
jako v minulých letech jsou pak 8. května pietní akty naplánovány u hrobu V Dáli
na domažlickém hřbitově v Chrastavické
ulici, na židovském hřbitově, u pomníku
obětí nacionálního socialismu na Chodském náměstí a u pomníku obětí válek v
Havlovicích.
(job)

K bytovkám vedle Lidlu
povede nový sjezd

Zastupitelé na svém posledním jednání
schválili uzavření dodatku ke smlouvě o
smlouvě budoucí směnné se společností
Lidl Česká republika v. o. s. Ta má v úmyslu v Petrovické ulici v areálu bývalého
PDA vystavět svoji novou prodejnu, která
bude zatím jediná v domažlickém okrese.
,,Dodatek řeší přístup k bytovým domům
čp. 301-303, které leží západně od areálu. Lidé, kteří zde bydlí, nebudou muset
používat budoucí vjezd na parkoviště obchodu, ale bude pro ně zřízen nový sjezd.
Vše na náklady společnosti Lidl. Parkoviště tak bude sloužit jen pro zákazníky a
dopravní obsluha bytovek bude zajištěna
novým způsobem,“ konstatoval starosta
Zdeněk Novák.
U těchto domů bude také vybudována
točna pro vozidla integrovaného záchranného systému a pro otáčení vozidel pro
hromadný svoz odpadu.
Dodatek upřesňuje i to, že bude postavena prodejna novějšího typu, místo modelu roku 2018 typ 2020. ,,Má přehlednější

nákupní plochu a moderní zázemí pro
zaměstnance. Stání pro nákupní vozíky
se přesunulo do středu parkoviště, u něj
jsou dvě místa pro rodiny s kočárky,“ dodal místostarosta Stanislav Antoš.
K dispozici bude i 6 míst pro invalidy,
2pro nabíjení elektromobilů a 90 standardních parkovacích stání.
,,Město mělo pro stavbu obchodních
středisek dlouhodobě vytipována dvě
místa mimo centrum – objekt PDA a prostor u zimního stadionu. Výhodou PDA
je dopravní napojení na komunikace,
kdy se po výjezdu z parkoviště motoristé
rozptýlí do více směrů. Mohou využít jednak jednosměrku do Kozinovy ulice nebo
křižovatku, ze které odbočí ven z města
ve směru na Draženov, nebo do centra.
Další možností je průjezd Petrovickou
ulicí, kterou se dostane na kruhovou křižovatku u zimního stadionu,“ připomněl
místostarosta Antoš. Město uzavřelo zmíněnou smlouvu se společností Lidl Česká
republika 6. října 2020.
(job)
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KRÁTCE:
l Zhruba 1700 kanalizačních vpustí je na
území Domažlic a Havlovic. Rada města
schválila plošnou deratizaci, v jejímž rámci budou do stejných míst jako v minulých
letech umístěny návnady pro škůdce.
,,Zakázku provede firma Primagra. Bude
stát 152 830 korun," uvedl místostarosta Stanislav Antoš. Dodal, že na jednom
místě bude deratizační zásah proveden
po čase opakovaně z důvodu vyššího výskytu škůdců.
l Rada města rozhodla přidělit veřejnou
zakázku s názvem „Domažlice, Boženy
Němcové 118 – stavební úpravy objektu“
realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek společnosti
STAVBY VZL s. r. o.. V objektu donedávna
působila Městská knihovna Boženy Němcové, v budoucnu jej bude využívat městská policie. Hodnota zakázky je 7 656 513
korun bez DPH.

VOJENSKÉ OBJEKTY na vrcholu Čerchova chátrají a hyzdí nejvyšší vrchol
Českého lesa. Letos budou zbourány.
Foto: (job)
Většina zchátralých, původně vojenských budov na vrcholu Čerchova bude
odstraněna. Demolice a odvoz sutě ovlivní letošní turistickou sezonu. V budoucnu
na Čerchově vznikne turistická útulna se
zhruba dvaceti lůžky.
Domažličtí radní vyhlásili výběrové řízení
na demolici bývalých vojenských objektů
na Čerchově, Bystřici a Malinové hoře.
V polovině dubna rozhodli veřejnou zakázku přidělit společnosti Radek Škvára,
s.r.o. Kotopeky. Ta nabídla nejnizší cenu
ze 13 přihlášených firem - 11,97 milionu
korun včetně DPH. Městu Domažlice se
podařilo získat dotaci, která pokryje 85
procent nákladů.
Vrchol Čerchova se nachází v CHKO
Český les. Na veškeré chystané práce je
jen omezený čas v souvislosti s ochranou
přírody. Dotknou se tak nastávající turistické sezony. ,,Není ještě přesně stanoveno, jak razantně omezí možný pohyb
návštěvníků. Může se stát, že se nedostanou na samý vrchol. Omezení provozu
se po nějakou dobu dotkne zřejmě i sezonní autobusové linky na Čerchov,“ uvedl starosta Zdeněk Novák.
V rámci demoličních prací budou ručně
rozebrány azbestové desky, které tvoří

obklady objektů. Ty jsou největší ekologickou zátěží v chráněné krajinné oblasti.
Ze samotných budov bude rozebraný materiál nadrcen a zrecyklován.
,,Rada města schválila v polovině března vypracování projektové dokumentace
na přestavbu bývalé ubikace v jednom
z bývalých armádních objektů na útulnu,“
zmínil domažlický místostarosta Stanislav
Antoš další krok, který bude na nejvyšší
hoře Českého lesa následovat.
Stavba musí vycházet z rozvojové studie pro vrchol Čerchova, Malinové Hory a
Sádku, která byla schválena v roce 2019,
objednal ji Svazek Domažlicko. Ke studii
se vyjadřovaly všechny dotčené obce,
výsledkem je projekt na demolici zchátralých vojenských objektů.
,,Ve studii, která je závazná pro vydání
stanovisek stavebních úřadů, je stanoveno, že jediný objekt, kde dříve bývala
rota, zůstane zachován a že v něm může
vzniknout místo pro 20 turistických lůžek,
základní stravovací služby a expozice
k historii Čerchova a železné opony. Nic
jiného není povoleno,“ připomněl Antoš.
Tento projekt je spolufinancován EU Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
(job)

l Téměř rok může Domažlická nemocnice
využívat pro své lékaře a další personál
devět nových městských rodinných domů
ve vilové čtvrti Na Bábě v Javorové ulici.
Rada města souhlasila s podnájmem jedné z nemovitostí nově příchozí lékařce.
Devět rodinných domů nechalo postavit
město. Po jejich dokončení loni v červnu
je předalo do dlouhodobého nájmu nemocnici, která je poskytuje zdravotníkům
a jejich rodinám přicházejícím pracovat
do Domažlic z jiných regionů. Jedná se
o dvoupodlažní domy s vlastním pozemkem a garáží.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Nábytek do
základní školy
V domažlické základní škole v Komenské ulici pokračuje velký projekt na provedení bezbariérových úprav a vybudování odborných učeben.
Radní rozhodovali o přidělení veřejné
zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy
ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“.
Přidělili ji dodavateli z Vizovic, který nábytek dodá za 7 978 347 Kč bez DPH.
Zastupitelé ještě musí schválit rozpočtové opatření ve výši 1 463 878 Kč bez
DPH. Touto částkou by se na úhradě měl
podílet městský rozpočet, zbytek pak
bude kryt z poskytnuté dotace.
(job)

Zpravodajství

číslo 5

Domažlický zpravodaj – str. 4

Odešel Pavel Faschingbauer
Někdy stačí napsat jméno a příjmení
a každý ví, koho se tato smutná zpráva
týká. Je tomu i v tomto případě, protože
Mgr. Pavel Faschingbauer byl významnou osobou našeho města, okresu
a v řadě oblastí jeho aktivity ovlivňovaly dění v celé vlasti. Člověk zásadový,
osobitý, noblesní.
Pavel Faschingbauer byl tělem i duší
sportovec. Sedmkrát dosáhl titulu mistr ČSSR v krosu a v běhu na 5000 m.
Úspěšně reprezentoval republiku na
mezinárodních soutěžích. Celý život
působil ve zdejším tenisovém klubu.
Rok 1968 spojený s nadějí a následně
s trpkým zklamáním spojeným s okupací a normalizací ho osobně i profesně
krutě zasáhl. Byť aprobovaný pedagog
musel opustit školu a nastoupil u meliorací jako dělník.
Listopadového převratu se zúčastnil od
samého počátku. Byl aktivní v Občanském fóru a po jednání u kulatého stolu
se složkami státní moci byl delegován
na předsedu Okresního národního výboru. Po transformaci státní správy
a samosprávy stanul v čele Okresního
úřadu v Domažlicích, kde působil po celou dobu jeho existence. Za jeho vedení
byly vyřešeny problémy s kamionovou
dopravou vybudováním parkoviště na
Folmavě, obchvat České Kubice, postavena nová Domažlická nemocnice,
opravena budova Okresního úřadu atd.
atd.
Na postavení nové moderní nemocnice měl rozhodující zásluhu, a zejména
dnes je vidět, jak moc by mu za tuto
vizionářskou snahu měla být veřejnost
zavázána. Po zrušení okresních úřadů
následně přešel do pozice ředitele centra sociálních služeb.

Zesnulý byl přesvědčeným demokratem. Zastánce ideálů Václava Havla.
Od toho se odvíjela veškerá jeho veřejná činnost a zásadovost. Rád se scházel s lidmi a byl činný nejen na poli sportu, ale i v oblasti kultury a spolkového
života vůbec.
Byl výborným řečníkem. Jeden ze
svých posledních projevů pronesl při
příležitosti 30 let pádu železné opony
ve Furthu im Wald. Na setkání byli i zástupci vlád České republiky a Bavorska,
zemští radové okresu Cham, kteří se ve
funkci vystřídali za vzpomínané období.
Projev jejich bývalého kolegy byl prostě
nejvýraznější a myšlenkově nejhlubší
ze všech pronesených příspěvků, což

všichni přítomní bez ohledu na národnost ocenili bouřlivým potleskem. Mimochodem o jeho činnosti na poli mezinárodních přátelských vztahů svědčí i
dvě ocenění Cena Brückenbauer/Stavitel mostů (2008) a Čestné vyznamenání okresu Cham za rozvoj sousedních
regionů
v Srdci Evropy (2009). Senát
ČR jej navrhl na státní vyznamenání...
Jeho život se uzavřel po dlouhé nemoci, které podlehl 29. března.
Děkujeme Vám, pane Pavle Faschingbauere, za vše, co jste pro město vykonal, a za Váš odkaz, který mezi námi
dlouho zůstane.
Stanislav Antoš,
místostarosta města

Renovace plynové kotelny ve Švabinského ulici
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
na rekonstrukci plynové kotelny ve Švabinského ulici schválili domažličtí radní.
Předpokládaná cena projektu je necelých
18 milionů korun. Nyní se do výběrového
řízení mohou přihlásit zájemci o tuto zakázku.
,,Jejím předmětem jsou výměna kotlů,
výměna okenních výplní, sádrokartonová
dělící stěna se zavěšeným podhledem
zmenšující prostor vlastní kotelny, celková
rekonstrukce sociálního zázemí a úprava
povrchu podlahy včetně provedení epoxidové stěrky s protiskluzovou úpravou na
stávající dlažbě," popsal místostarosta
Stanislav Antoš.
(job)
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Na zdi židovského hřbitova bude
umístěn informační panel
Nový informační panel bude umístěn u
domažlického židovského hřbitova v ulici
Prokopa Velikého (výpadovka na Horšovský Týn).
Náklady na jeho výrobu a instalaci budou
19 tisíc korun. Provedení těchto prací odsouhlasili domažličtí radní.
,,Jde o iniciativu, se kterou přišel doktor Fred Chvatal patřící mezi významné
odborníky na židovskou historii v našem
regionu," zmínil místostarosta Stanislav
Antoš. Infopanel bude stát u hřbitovní zdi.
Hřbitov se nachází na pozemku Federace židovských obcí. Židovský hřbitov

byl založen roku 1890 nedaleko rybníka
U Cihelny. V současnosti je na něm zhruba stovka náhrobních kamenů, poslední
obřad zde proběhl v roce 1941.
V druhé polovině 80. let byl areál zmenšen, protože byla rozšiřována silnice vedoucí do Týnských hájů, byla postavena
nová brána.
,,Dvě vzrostlé lípy, které před ní rostou,
se před touto úpravou nacházely přímo
na hřbitově," připomněl domažlický místostarosta.
V areálu hřbitova je umístěn i malý památníček obětem holocaustu.
(job)

Na úpravu parkoviště, chodníků a
komunikací dohlédnou i archeologové
Velká úprava parkovací plochy, chodníků a místních komunikací se chystá
v Petrovické ulici (areál bývalých kasáren). ,,Úpravy komunikací budou probíhat ve dvou etapách. Letos do konce
srpna budou vybudoványnové komunikace chodníky a parkovací místa v
okolí nové mateřské školky, následně,
pravděpodobně v příštím roce, v závislosti na finančních možnostech města,
budou dokončeny komunikace, chodníky a parkovací místa kolem bývalého
vojenského seřadiště," popsal vedoucí
odboru správy majetlu Martin Janovec.

,,Při tomto zásahu je nutné zajistit archeologický dozor. Provede jej Západočeské muzeum Plzeň," informoval místostarosta Stanislav Antoš. Dozor bude
stát 9 300 Kč bez DPH.
,,Uprostřed nových komunikací vznikne prostor pro výstavbu bytových domů
(3-6), které by se mohly začít stavět v
horizontu 2-3 let. Bude záležet na aktuální dotační politice státu, zda se bude
jednat o bytové domy vystavěné městem nebo developerem," doplnil vedoucí OSM. Zmíněná mateřská škola bude
mít kapacitu 75 dětí.
(job)

Chystá se lepší osvětlení chodníku od
železniční zastávky k Waldhegerově ulici
Veřejné osvětlení na chodníku mezi
železniční zastávkou Domažlice-město
v Jiráskově ulici a ulicí Waldhegerovou projde renovací. Město reaguje na
připomínky občanů, že v této části je
osvětlení nedostatečné.
,,Rada města zadala zakázku na vypracování projektové dokumentace pro
územní řízení," popsal aktuální stav
místostarosta Stanislav Antoš.
,,Proběhla dlouhá jednání, jak tento
chodník těsně sousedící s tratí bude dotčen úpravou dráhy při chystané elektrifikaci a jejím rozšíření. Z nich vyplynulo, že nebude zasažen a investice tak
nebude zmařena. Nové osvětlení tak
může být pořízeno," vysvětlil místostarosta.
Projektová dokumentace vyjde městský
rozpočet na 12 tisíc korun. (job)

Zpravodajství
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Čím více budeme třídit,
tím méně budeme platit
V letošním roce vstoupil v platnost nový
zákon o odpadech, který zavazuje obce
k plnění nových pravidel a povinností týkajících se třídění komunálního odpadu, přičemž nároky na třídění se budou v následujících letech postupně zvyšovat. Tímto
zákonem se rovněž zvyšuje i poplatek za
ukládání směsného komunálního odpadu
na skládku, který doposud činil 500 Kč za
tunu. Od tohoto roku se tento poplatek navyšuje na 800 Kč za tunu a tento vzrůstající trend bude pokračovat i v následujících
letech.
Směsný komunální odpad občané odkládají do popelnic či kontejnerů v blízkosti
svých domů a bytů.
Dále mohou svůj odpad občané třídit a
umisťovat do:
- popelnic na biologicky rozložitelný odpad
(zájemci o tuto popelnici si ji mohou objednat u DTS)
- kontejnerů na tříděný odpad – papír,
plast, sklo (65 sběrných hnízd)

- kontejnerů na textil a obuv (10 kontejnerů
je rozmístěno po území města a ve sběrném dvoře)
- sběrného dvora (Chrastavická 170) –
odpady výše uvedené a navíc velkoobjemový odpad, kovy, elektrozařízení v rámci
zpětného odběru, jedlé oleje a tuky
- sběrného dvora společnosti Adevi (Cihlářská 165) – nebezpečný odpad
Sběrný dvůr – Chrastavická 170
Provozní doba:
PO - PÁ
8:00–16:00
SO
8:00–17:00
Sběrný dvůr Adevi – Cihlářská 165
Provozní doba:
PO - ČT
7:00–11:30,12:00–15:30
PÁ
7:00–11:30,12:00 –15:00
SO
8:00–11:30
Třídění odpadu a tím i menší produkce
směsného komunálního odpadu nám pozitivně ovlivní výši poplatků za odpad.
Odbor správy majetku

Pokyn k vyvěšení státní vlajky
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 osvobození v

Domažlicích.
Státní vlajka ČR se vyvěsí dne 4. května 2021 v 16:00 hodin, sejmuta bude
dne 9. května 2021 v 8:00 hodin.
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Nová škola se
zapojí do projektu
Obědy do škol
I v dalším školním roce se základní škola v ulici Msgre B. Staška zapojí do projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji
2021/2022. Pomáhá rodičům, kteří mají
ze sociálních důvodů problém zaplatit
školákům obědy.
,,Děti tak nejsou vyčleněny z kolektivu a
tíživá situace rodiny v tomto ohledu nemá
vliv na jejich psychiku a sebevědomí,"
zmínil místostarosta Stanislav Antoš.
Podpora je určena výhradně sociálně
slabým rodičům. Musí doložit, že jsou ve
finanční tísni. Peníze jdou z operačního
programu, jehož vyhlašovatelem je ministerstvo práce a sociálních věcí. Děti do
15 let dostanou obědy zdarma. Školám
kraj výdaje s těmito obědy plně hradí po
celý školní rok. Ročně vynaloží zhruba 2
miliony korun.
Projekt je financovaný z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Zapojení do něj schválili domažličtí radní,
protože s účastí každého školního subjektu musí souhlasit jeho zřizovatel.
(job)

V bývalé zahradě
školní družiny bude
chráněná dílna

Odbor kanceláře starosty

Členky SPOZ poděkovaly zdravotníkům
Členky komise SPOZ milým způsobem
poděkovaly zdravotníkům a dalšímu
personálu Domažlické nemocnice za
enormní nasazení v krizovém období
nejvyššího výskytu nemocných virem

Covid-19.
V polovině března napekly řezy, záviny, rolády a jiné sladkosti a odvezly je
do nemocnice jako výraz poděkování a
podpory.
(job)

Místní poplatek ze psů
Připomínáme všem držitelům psů, že uplynula splatnost místního poplatku ze psů,
která byla do 31.03.2021.
Držitelé psů, kteří do současné doby neuhradili poplatek, mají možnost zaplatit nejpozději do 30.05.2021.
Poplatek je možné uhradit poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem nebo v
hotovosti či platební kartou na pokladnách
MěÚ Domažlice s uvedením variabilního
symbolu přiděleného správcem poplatku.
Žádáme, pokud možno, o bezhotovostní
úhradu.

Při úhradě na pokladnách MěÚ Domažlice
(náměstí Míru 1 a U Nemocnice 579) prosíme, abyste využívali přednostně platbu
kartou. Případné dotazy zodpoví pracovnice finančního odboru na telefonním čísle
379719165. V případě neuhrazení poplatku bude přistoupeno k jeho vymáhání.
Bližší informace o obecně závazné vyhlášce č. 5/2019, o místním poplatku ze psů,
lze získat na internetových stránkách města Domažlice – www.domazlice.eu, v sekci
Samospráva - vyhlášky a nařízení města.
Odbor finanční

Město pronajme objekt bývalé školní družiny v ulici 28. října pro potřeby chráněné
dílny. V úterý o tom rozhodli domažličtí
radní. Pozemek a budovu naposledy využívala veterinární ordinace, v nájmu tam
byla od září 2012 do loňského listopadu.
,,Zájemcem je IvaB plus s.r.o. z Třemošné, která zde chce zřídit chráněnou dílnu.
Část zahrady v tomto areálu nyní využívají klienti sousedních dílen sv. Josefa,
které provozuje Diecézní charita Plzeň.
Proto pronajímáme jen část pozemku,"
upřesnil místostarosta Stanislav Antoš.
V době, kdy byl objekt prázdný, ho město
mělo v pohotovosti pro případ, že by se v
rámci nouzového stavu muselo postarat
o případné pacienty s nemocí Covid-19
z řad lidí bez domova.
,,Nikdy k jeho využití nedošlo," konstatoval místostarosta.
(job)
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Program turistických akcí
na květen 2021
Vážení přátelé turistiky,
vzhledem ke stále nejisté
a měnící se situaci způsobené koronavirem nemůžeme spolehlivě plánovat
turistické akce s měsíčním
předstihem.
Sledujte proto aktuální informace v denním tisku a
ve vitríně KČT na Sokolském domě. Jediné akce,
které vyhovují i přísným opatřením poloviny dubna, jsou:
20. Jarní setkání turistů Plzeňského
kraje na Krkavci dne 9. května 2021
Z Domažlic je odjezd individuální.
Vzhledem k širokým možnostem výstupu na Krkavec po značených turistických
cestách z Plzně si trasu volí každý sám.
Průběžný cíl na Krkavci je otevřen od 9
do 16 hodin. Občerstvení je zajištěno.
Účastnický poplatek v cíli je pro členy
KČT 30 Kč, pro nečleny 40 Kč a mládež
do 15 let 25 Kč. V cíli suvenýr a pamětní
list.
Pořádá KČT oblast Plzeňského kraje.

Informace: Josef Sýkora, tel.738 043 827.
V neděli 16. května
se koná turistická vycházka
Babylonské
studánky
Sraz v 9 hodin v Babylonu u obchodu
s
potravinami (hned vedle autobusové zastávky
u Bohmanů.)
Individuální doprava z Domažlic (linkový
autobus odjíždí v 8.40 hodin z autobusového nádraží v Poděbradově ulici).
Trasa: Babylon, Vrbatova studánka, Česká studánka, Steinbachova studánka,
Babylon (13 km). Odjezd zpět je individuální (linkový autobus ze zastávky Babylon, Bohman odjíždí ve 13.48 hodin).
Informace na telefonu: 603 811 705 nebo
e-mail: kamilaangelovova@seznam.cz.
Při akci je nutno dodržet aktuální hygienické podmínky.
Ostatní akce plánované na květen (Májová vycházka rodičů s dětmi a Odemykání České studánky) se zatím nemohou
uskutečnit.
KČT Domažlice

Knihovna je opět otevřena
V souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření je od 19. dubna opět
Městská knihovna Boženy Němcové otevřena v běžné otevírací době.
Je možný volný výběr knih, přístup k internetu je však omezen na 15 minut, není

možné využívat čítárnu. Počet čtenářů v
prostoru knihovny je také omezen. Stále
lze využívat objednávání knih emailem.
Výpůjční doba aktuálně půjčených knih je
prodloužena do 14. května tohoto roku.
(měkbn)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Domažlice znamuje 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

referent/ka ochrany ovzduší
Rámcový popis pracovní náplně:
- zpracování, následná realizace a průběžné hodnocení plnění aktivit Akčního
plánu k realizaci závazných a podpůrných opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Jihozápad - CZ03 ve znění Aktualizace 2020, a to v období do
31.12.2023. Realizace akčního plánu spočívá zejména v mapování zdrojů znečišťování ovzduší (kotlů) na pevná paliva na území ORP a ve velkém počtu kontrol
těchto zdrojů. Další činnosti, vyplývající z akčního plánu jsou např. pomoc občanům s vyřizováním dotací na pořízení nových zdrojů, řešení sporných případů
včetně ukládání sankcí nebo nápravných opatření, příprava návrhu možné finanční podpory ze strany obce, aktivní propagace programu zlepšování kvality ovzduší
a osvěta správného vytápění
Více informací na www.domazlice.eu/mestky-urad/volna-mista
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Telefonní linka
pro seniory mající
zájem o očkování

Komunitní centrum, které se nachází v Kulturním centru Pivovar (vstup
z parkoviště u Kauflandu), nabízí pomoc seniorům s registrací do
systému pro zájemce o očkování
proti Covidu-19. Získáte informace
jak postupovat v on-line rezervaci.
Linka pro seniory mající zájem o
očkování - tel. 607 142 439 (PO-PÁ
7.00-12.00 a 12.30-15.00). Iniciativa
města má za cíl napomoci centrálnímu registru a praktickým lékařům.

Odběry krve od dárců
v úterý
25. května
Český červený kříž Domažlice s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v úterý 25.května. Odběr
se bude konat ve Střední zdravotnické
škole Domažlice na Chodském náměstí od 14:00 do 16:30 hodin. K odběru
potřebujete kartičku zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Dárci mohou
dávat krev 4x do roka - minimální doba
mezi odběry jsou tři měsíce.  (ččk)

Půjčovna kol
otevírá 1.5.
1. května bude zahájena letošní sezona půjčovny kol ČD Bike v železniční
stanici Domažlice v Masarykově ulici.
Kolo si v půjčovně můžete rezervovat
už předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu DOEmezpokl@zap.
cd.cz. Chcete-li si potom ulehčit cestu, můžete si vypůjčené kolo zdarma
převézt vlakem po vybraných tratích
blíže k cíli cesty. K dispozici jsou i
elektrokola. Zdarma si také můžete
kolo uschovat ve vybraných stanicích
vybavených úschovnou zavazadel.
Vrátit ho lze i v jiných stanicích, kam
opět můžete dojet vlakem bez placení
přepravného za kolo.
(job)

Aktuální zpravodajství
najdete na
www.domazlice.eu

Zpravodajství

číslo 5
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osvobodil vaši zemi. Když vešel do Domažlic, místní ho vítali a nesli na ramenou přes celé náměstí, protože byli dojati,
že jeden z nich se podílel na osvobození
tohoto kraje," vyprávěl před časem Konopův vnuk Patrick Dewane.
Matt Konop se sice po válce vrátil ke své
rodině do Spojených států amerických,
ale na svoji znovu objevenou vlast už nikdy nezapomněl. V Domažlicích jeho příběh připomíná pamětní deska v podloubí
na náměstí, v roce 2015 ji odhalila jeho
dcera Kay.
Město Domažlice v roce 2014 udělilo
Mattu Konopovi a třem dalším americkým
veteránům, Robertu Gilbertovi, Jamesi
Duncanovi a Hermanu Geistovi, čestná
občanství. Zanedlouho bude pod Chodským hradem odhalen památník osvobození, k jehož realizaci finančně přispěly i
rodiny amerických veteránů.
Historické vazby i aktuální výborné vztahy obou měst stály za nápadem uvařit
v městském pivovaru speciál k letošní
připomínce osvobození města.
Domažličtí sládci právě kvůli výročí
osvobození Domažlic americkou armádou přišli s novou recepturou piva, která
navazuje již vyráběná svrchně kvašená
piva hALE a IPA. Inspirovali se přímo za
velkou louží, kde mají svrchně kvašená
piva dlouhou tradici a těší se velké popularitě, a uvařili American Pale Ale (APA)
s názvem Two Rivers, které odkazuje na
partnerské město Domažlic.
,,Toto jedenáctistupňové pivo bylo uvařeno ze 4 druhů světlých sladů a studeně chmeleno 3 americkými chmely odrůd
Amarillo, Cascade a Citra. Díky tomu
bude vynikat aroma po citrusech, citrusopivovardomazlice.cz

Historické vazby stály za navázáním
partnerských vztahů mezi Domažlicemi a
americkým městem Two Rivers ze státu
Wisconsin v roce 2017. V polovině 19.
století za oceán mířili Češi z našeho regionu, kteří hledali lepší životní podmínky, a o sto let později obě lokality propojil
osobní příběh vojáka Matta Konopa.
,,První vlna obyvatel z Domažlicka vyrazila do Two Rivers v roce 1854. Byli mezi
nimi Antonín Kostlivý, Josef Duchoslav,
Josef Kuneš, Jan Nikodém, Jan Královec,
Adolf Kostlivý. První, kteří tam od nás
přišli, byli řemeslníci a zemědělci, usazovali se zejména kolem Michiganského
jezera,“ zmínil domažlický místostarosta
Stanislav Antoš. „Další vlna přišla v 60.
letech. 130 rodin z našeho okolí se usadilo v okolí tamní pily. V okolí města žilo
v roce 1910 kolem 5 400 Čechů. V roce
1892 byl v osadě Stangelville postaven
z kostel sv. Vavřince. V okolí působilo pět
duchovních, kteří byli absolventy domažlického gymnázia,“ připomněl Antoš.
Jedna z osad v této lokalitě se dodnes
jmenuje Taus. U mnoha domů dodnes
vlají kromě amerických i české vlajky.
Obě města spojil také dojemný příběh
vojáka Matta Konopa, který pochází
z osady Stangelville ležící nedaleko Two
Rivers. Na konci druhé světové války dostal rozkaz vydat se jako předvoj z Německa do Československa. Od svých
předků slýchal, že česká země je chudá a
zaostalá. Na Chodsku se setkal se svými
krajany, kteří byli naprosto šokováni tím,
že je americký důstojník oslovil v jejich
jazyce.
,,Můj dědeček, Matt Konop, se vrátil do
vlasti svých předků v květnu 1945, aby

ESTD 1341
Mestský pivovar Domazlice

Two Rivers
American Pale Ale
Originál z Chodska
Za studena chmelené
Plné/Svelé
OBSAH
ALKOHOLU:

4,7% V OBJ.

vé trávě a tropickém ovoci a vhodně tak
doplní postupně se rozrůstající sortiment
svrchně kvašených piv v domažlickém pivovaru, po kterých začíná být stále větší
poptávka. V květnu bude k dispozici pro
naše zákazníky pouze jedna várka tohoto
´amerického speciálu´ a v případě velkého zájmu ho opět uvaříme i v letních
měsících, kdy jistě bude vhodným doplňkem do horkých dnů vzhledem k svému
chuťovému profilu," zmínil sládek David
Bierhanzl.
APA Two Rivers bude uvedena do prodeje v prvním květnovém týdnu ve skleněných lahvích 750 ml a PET lahvích o
objemu 1,5 litru.
Od začátku března začal městský pivovar stáčet všechna svá piva do praktických PET lahví, o které měli zákaznici
velký zájem. Při koupi PET lahve v Žíznivém okénku Městského pivovaru dostane
zákazník od usměvavé obsluhy tzv. „ucho
nebo odnosku“, díky čemuž pobere do
každé ruky minimálně 3 PET lahve.
(job)

Stavba nové školky pokračuje
V Petrovické ulici pokračuje výstavba
nové mateřské školy.
Budova má kompletně dokončenou střechu a je provedeno celkové zateplení
obálky budovy, jsou osazena hliníková
okna.
Uvnitř objektu jsou provedeny rozvody
technické instalace, omítky, čisté podlahy a částečně obklady stěn. V nejbližších
dnech budou zahájeny práce na provedení fasádní omítky a dále pak na oplocení
kolem zahrady mateřské školy.
Probíhá výběrové řízení na dodávku
vnitřního vybavení nábytkem. (job, osm)
Foto: (osm)

Pivo Světlé/Plné/ Svrchně kvašené/Neﬁltrované/Nepasterované

Městský pivovar se inspiroval
za oceánem, uvařil speciál APA

Kultura

číslo 5
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Zahájen online předprodej na koncerty
Heleny Vondráčkové a uskupení 4TET
Na webu www.idomazlice.cz byl spuštěn
online předprodej na dva nově chystané
koncerty. Zájemci o vstupenky najdou
odkaz v pravé části stránky - Předprodej
vstupenek.
Koncert vokálního seskupení
4TET v čele s Jiřím Kornem
- letní kino, sobota 28. srpna, 20:00
Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady Vokální seskupení 4TET.
Gentlemani v cylindrech opět připravili
originální podívanou!! Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí
s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony,
nepřehlédnutelný design kostýmů Marie
Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie
Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké
a "taneční" výkony všech aktérů na jevišti.
To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané
koncerty s neopakovatelnou atmosférou.
Není tedy divu, že vystoupení 4TETu bývají vyvrcholením jak prestižních akcí, tak
i společenských událostí.
4TET: Tenor: David Uličník, baritone: 1
Jiří Korn, baritone: 2 Jiří Škorpík, bass:
Dušan Kollár.
Koncert Heleny Vondráčkové
Vzhůru k výškám
- velký sál MKS, sobota 18. září, 19:00
Legenda české pop music a držitelka
mnoha světových ocenění Helena Vondráčková vyjede na podzim na odložené

česko-slovenské turné, které mělo původně začít loni na jaře, ale kvůli koronavirové krizi ho zpěvačka přeložila na
podzim 2021.
Během své více než padesátileté kariéry
nazpívala přes 1500 písní. Na koncertě
zazní nejen osvědčené hity, ale také písně z posledního studiového CD Tvrdohlavá, které zpěvačka vydala loni.
"Ani v této těžké době to nevzdávám a
pevně věřím, že se budeme moci setkat
na koncertech. Rozhodla jsem se celé
turné pojmenovat Vzhůru k výškám. Netřeba asi dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem mého velkého hitu z filmu S tebou mě baví svět, který zazní i na
koncertě v Domažlicích," doplnila Helena
Vondráčková.
(job)

Přehled náhradních termínů kulturních akcí
V souvislosti s vládními protiepidemickými opatřeními došlo opakovaně k posouvání termínů naplánovaných kulturních
akcí. Přinášíme přehled aktuálně platných termínů:
19. května Gedeonův uzel
-divadlo, velký sál MKS, 19:30 hod.
8. června Slavic trio
-abonentní koncert, velký sál MKS, 19:30
14. června Perfect days
-divadlo, velký sál MKS, 19:30 hod.
21.června Můžem i s mužem
-divadlo, velký sál MKS, 19:30 hod.
9. září Poutníci
-koncert, kino Čakan, 19:00 hod.

14. září Veselá trojka
-koncert, velký sál MKS, 19:00 hod.
15. září Jiří Kolbaba : Norsko
-dia-show , kino Čakan, 19:00 hod.
4. října Jakub Smolík
-koncert, velký sál MKS, 19:00 hod.
8. října Hrdý Budžes
-divadlo, velký sál MKS, 19:00 hod.
19. října Josef Dvořák
-talk-show, velký sál MKS, 19:30 hod.
23. října Peklo v nebi
-divadlo, velký sál MKS, 19:00 hod.
8. listopadu Dasha a Pajky Pajk
-koncert, velký sál MKS, 19:00 hod.
18.listopadu Hlasoplet
-koncert, velký sál MKS, 19:00 hod.

2. prosince Václav Neckář
-koncert, velký sál MKS, 19:00 hod.
7. prosince Ensemble Frizzante
-abonentní koncert, velký sál MKS, 19:30
9. prosince Josef Vágner
-vánoční koncert, velký sál MKS, 19:00
16. ledna 2022 Dva nahatí chlapi
-divadlo, velký sál MKS, 19:00 hod.
10. února 2022 Žalman a spol.
-koncert, velký sál MKS, 19:00 hod.
Uvedené termíny platí v případě, že bude
povoleno konání kulturních akcí. Aktuální informace najdete na webové stránce
www.idomazlice.cz a na facebooku Městského kulturního střediska v Domažlicích.

Kultura / Sport
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Výstava v komunitním centru představí
výrobky klientů terapeutických dílen
V komunitním centru, které je součástí Kulturního centra Pivovar, je k vidění
výstava výrobků vzniklých tvořením uživatelů v sociálně - terapeutických dílnách v Meclově a v Domažlicích.
,,Vystavené ukázky této tvorby se budou měnit podle aktuální výroby předmětů a budou přístupné celoročně

všem návštěvníkům v přízemí budovy,"
zmínila za organizátory výstavy Jana
Buriánková. Zájemci se mohou těšit na
výstavy tematicky laděné podle materiálu použitého na zhotovení jednotlivých
výrobků. Ty jsou připraveny z textilu,
papíru, keramiky nebo dřeva. Expozici
doplní i další výrobky jak dekorační, tak

i užitné. ,,Návštěvníci se budou moci
těšit také na plánované tvořivé dílničky,
na kterých si sami zkusí společně s týmem pracovníků i uživatelů vyrobit svůj
vlastní výrobek. Termíny tvořivých dílniček budou oznámeny v závislosti na vývoji protiepidemických opatření," dodala Buriánková.
(job, bur)

KLIENTI sociálně-terapeutických dílen v Domažlicích a Meclově tvoří výrobky, z nichž část bude vystavena v komunitním centrum Pivovar.
Foto:(bur)

Domažličtí baseballisté se připravují na
první ligové a mládežnické zápasy
Herní a tréninková přestávka pro domažlické baseballisty byla předlouhá.
Počasí a epidemiologická situace již
umožnily v dubnu venkovní tréninky,
takže se hráči Wolfs opět sešli, připravili
hřiště a trénují!
V případě příznivé epidemiologické situace nastartuje sezonu o víkendu 8.-9.
května slowpitchový tým již tradičním
domažlickým Otvírákem. Jedná se o
první turnaj České slowpitchové ligy a
hned další týden by mohli herně vstoupit do 1. ligy i baseballisté.
V současné době klub Wolfs připravuje
malé baseballisty v několika kategoriích, od nejmenších sedmiletých - kategorie (U7) až po patnáctileté (U15). Junioři již hrají za domažlický A-tým. Děti
mají na programu mnoho napínavých
zápasů nejen v našem kraji, ale také
v jižních Čechách.
Domažličtí slowpitcháři mají v letošním
programu účast v České slowpitchové
lize, která čítá tradičně sedm otevřených turnajů, včetně slovenské Trnavy.

Ligu hrají smíšená družstva žen a mužů
a domažlický klub se může pochlubit i
tím, že má ve svém kádru reprezentanta
Vladimíra Hubeného.
Baseballový klub Wolfs, z.s., má již
více jak 25 letou historii, bohužel jsme
si loni nemohli důstojně toto výročí připomenout. Snad se to podaří v letošním
roce.
Kdo má zájem o zhlédnutí hry nebo si
přijít zahrát, nalezne aktuální informace o činnosti, zápasech, trénincích na
našem webu www.wolfs.cz, nebo sociálních sítích.
Baseball rozvíjí ve svých hráčích mnoho různých dovedností a buduje z mladých lidí sebevědomé osobnosti. Děti
se naučí rychle běhat, házet, chytat a
odpalovat balony, přemýšlet o hře, budovat týmového ducha atd. Rádi vás
přivítáme ve svých řadách!!!
(Vzhledem k době, kdy vznikal tento
článek nemůžeme zaručit, že bude vše
aktuální i v době vydání)
Ondřej Novák, předseda spolku

Školství
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Zápis do MŠ Msgre B. Staška Domažlice
Srdečně zveme k zápisu do mateřské
školy, který se uskuteční od 3. května do
14. května 2021.
Pod naši organizaci spadají MŠ Msgre
B. Staška 232, MŠ Benešova 282 a MŠ
Palackého 224.
Vzhledem k současné epidemiologické
situaci bude zápis probíhat bez osobní
přítomnosti rodičů a dětí.

ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ:
• www.novaskoladomazlice.cz/materska-skola/spolecne-dokumenty-materskych-skol/
• vyzvednutí ve všech MŠ od 26. 4. 2021
- 8–12 hodin
•

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
datovou schránkou ID (gv5mkym)

• e-mailem (ms.msgrestaska.domazlice@seznam.cz)
• poštou (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232,
344 01 Domažlice)
• osobně (v MŠ Msgre B. Staška v pracovní dnech od 8– 6 hod.)
Mgr. Karel Štípek
ředitel školy

Zápis do Mateřské školy Domažlice,
příspěvkové organizace
Zápis do Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, pod kterou spadají
mateřské školy Zahradní 471, Poděbradova 53 a Michlova 565, bude probíhat
v období od 3. 5. do 14. 5. 2021, a to bez
osobní přítomnosti rodičů a dětí.
Formuláře k zápisu si rodiče mohou vytisknout z webových stránek mateřské
školy nebo si je mohou vyzvednout ve
speciálních schránkách na budovách ma-

teřských škol, a to od 26. 4. 2021. Vyplněné formuláře mohou pak následně vhodit
do poštovních schránek mateřských škol.
V případě žádosti o přijetí do speciální
třídy či dalších dotazů kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 703187534
nebo emailem ms4.domazlice@seznam.
cz.
Podrobné informace, kritéria pro přijímání
a všechny formuláře naleznete na webo-

vých stránkách mateřské školy www.skolkydomazlice.cz.
Pro děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8.
2021, je předškolní vzdělávání povinné.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, rádi vás také přivítáme a zodpovíme
dotazy při Dni otevřených dveří, který se
uskuteční na všech pracovištích.
Mgr. Lenka Žáková,
ředitelka mateřské školy

Zápis do dětské skupiny Sluníčko
Zápis do dětské skupiny Sluníčko (Michlova 565, Domažlice) proběhne ve čtvrtek
6.5.2021 od 8:00-15:30 za účasti pouze
jednoho zákonného zástupce.
Čas zápisu si, prosím, předem telefonicky rezervujte na čísle 727 862 686 nebo
e-mailové adrese:
jesle@mesto-domazlice.cz

S sebou si přineste OP a rodný list dítěte.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit
v daném termínu, domluvíme se individuálně na termínu náhradním. V případě
volných míst přijímáme děti i v průběhu
celého roku.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Veronika Beránková,
ředitelka dětské skupiny Sluníčko

NEPŘIŠEL VÁM
DOMAŽLICKÝ
ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?
Napište nám na e-mail:
babor@idomazlice.cz

Ovlivnit kvalitu vzdělávání
může každý z vás
Analytická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, jeden z hlavních
strategických dokumentů školství pro
vaše území, je připravený k připomínkování veřejností!
Zpracovala jej Místní akční skupina
Český les, z. s., v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve
SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn (MAP II) .
Dokument byl vytvořen již v roce 2018
a nyní doplněn o aktuální data. Jeho
základem je zmapování struktury školství v území a informace o inkluzi a rovných příležitostech ve vzdělávání.

Zajímavou část tvoří vytipované potřeby a problémy jednotlivých mateřských
a základních škol.
Dokument je připraven ke konzultaci a
připomínkám široké veřejnosti na webových stránkách projektu: http://map.
masceskyles.cz/map-ii/vystupy-projektu/

Připomínky a náměty posílejte do konce května 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo sdělte osobně
v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí
75.
Za spolupráci děkuje
realizační tým MAP II.

Historie
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Krátká historie stavební
průmyslovky v Domažlicích
Na osvobození Domažlic v květnu 1945
vojáky americké armády si pamatuji
mlhavě. Rok 1948, jeho začátek, jsem
v souvislostech nechápal, vlastně jim
nerozuměl. Děti naštěstí žijí svým životem, mají svůj vlastní vnitřní řád. Život
se otáčel naruby. Soukromé podniky,
živnosti byly postupně znárodněny, majitelé v některých „svých“ zůstali jako
zaměstnanci, jiní si museli najít podřadnější práci, řada jich byla zavřena.
Hlad po bytech byl po válce velký. Mladé rodiny se tísnily s rodiči nebo v soukromých pronájmech. Výstavba domků
svépomocí z materiálu nabouraného
v pohraničí vznikala pomalu a chaoticky
bez urbanistických pokladů a dobrých
projektů. Soukromé stavební firmy byly
zrušeny.
Tento stav měla v Domažlicích řešit střední průmyslová škola stavební
(1952-1967). Byla založena 1. 9. 1952,
kdy byly otevřeny dvě třídy 1. ročníku
SPŠS, přičemž vedení bylo společně
pro jedenáctiletku a SPŠS. Během školního roku se osamostatnila příchodem
a ustanovením nového ředitele Ing. J.
Hořejšího z průmyslové školy ve Volyni.
Vyučovalo se v budově učňovské školy,
posléze i v prostorách zdravotní školy.
V roce 1954 byla započata příprava přístavby budovy SPŠS k učňovské škole
– ZOŠ. Projekt vypracoval Dr. Ing. Černý, ředitel SPŠS v Plzni. Byl navržen
takový rozsah, aby se celá průmyslovka
vešla do přístavby.
Stavba byla započata roku 1956 a byla
dokončena v květnu 1957. Prováděly ji
pozemní stavby n. p. Plzeň, stavební
správa Klatovy, celkový náklad na stav-

Domažlické gymnázium v Pivovarské ulici.
bu činil 6 milionů Kčs.
Ředitel Jan Fencl, který nastoupil místo Ing. Hořejšího v 60. letech, byl 31.8.
1957 přeložen na SPŠS v Plzni. Na jeho
místo byl jmenován Ing. J. Fousek, který vedl školu až do ukončení její činnosti
v Domažlicích 31.8. 1967. Studenti dokončili středoškolské vzdělání na SPŠS
v Plzni. O důvodech ukončení činnosti
školy koluje řada názorů. Ze svého pohledu studenta (1955 – 59) mohu říci,
že mně dala dobré základy do praktického života stavbaře. Profesorský sbor

Foto: Karel Frait

se za běhu doplňoval, obměňoval, často ale postrádal společnou řeč.
Zrušení každé střední školy je pro město velkou ztrátou jak z odborného, tak
společenského hlediska. Škola vychovala řadu dobrých techniků, pozdějších
vysokoškolských studentů, kteří se převážně podíleli na rozvoji našeho krásného města.
Dnes je bývalá budova SPŠS součástí
samostatného, uzavřeného komplexu
gymnázia J. Š. Baara se 150letou historií.
Ing. Karel Frait

TIP NA VÝLET: Rýzmberk nad Kdyní
Příznivcům výšlapů, kterým nevadí vycházka v kopcovitém terénu, doporučíme
návštěvu hradního areálu Rýzmberk nad
Kdyní.
Z centra města se k němu dostanete
Americkou a Rýzmberskou ulicí a poté
dalším stoupáním po silnici. Historie hradu sahá do druhé poloviny 13. století, od
poloviny 17. století je jen zříceninou.
Objekt vlastní KČT Kdyně, v letních měsících je pro návštěvníky otevřená hradní
hospůdka, kde se dá zakoupit i vstupné
na věž.
Rozhledna s vyhlídkovou terasou nebyla
původně součástí středověkého hradu.
Vznikla až v polovině 19. století, kdy se

majitel panství Jan Filip Stadion pustil do
opravy zříceniny v duchu tehdy módního
romantismu.
Výška věže je 13 metrů, stoupá se na ni
65 dřevěnými schody, v závěru čeká na
turisty strmý žebřík se 16 příčkami.
Zájemci o podrobnější vhled do historie
tohoto místa mohou zalistovat v nové knize Jiřího Jánského Páni z Rýzmberka,
Skály a Švihova.
Je rozdělena do dvou svazků, na 1216
stranách seznamuje čtenáře s historií rodu Drslaviců, pozdějších pánů
z Rýzmberka, Skály a Švihova, kteří po
staletí ovládali krajinu jihozápadních Čech
a budovali tu svá sídla.
(job)
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Kalendárium významných osobností
FISCHER, Ladislav
- čsl. zahraniční voják
* 12. 02. 1904 - Domažlice
+ 01. 05. 1986 - Plzeň
Vojenský pilot, během 2. světové války
nejprve příslušníkem protektorátního
vojska, později britské RAF.
35. výr. úmrtí
BÉBAR, Alfons Bohumil
- převor
* 05. 05. 1881 - Zborovice
+ 26. 02. 1940 - Domažlice
Katecheta, později převor domažlického augustiniánského kláštera.
140. výr. narození
KRAUS, Bohumil
- hudebník
* 01. 06. 1908 - Kanice
+ 06. 05. 1986 - Kdyně
Učitel, odborný publicista v oblasti entomologie, ilustrátor, malíř a hudebník.
Roku 1970 zvolen programovou komisí
Chodských slavností "Králem dudáků".
35. výr. úmrtí
WEBER, Klement
- ředitel Ústavu pro choroby oběhu
krevního
* 04. 03. 1890 - Domažlice
+ 06. 05. 1971 - Praha
Profesor vnitřního lékařství na univerzitě v Praze, ředitel Ústavu pro choroby
oběhu krevního v Praze-Krči.
50. výr. úmrtí
KARLÍK, Vilém
- zubař
* 25. 02. 1913 - Domažlice
+ 08. 05. 1986 - Domažlice
Zubní lékař a sběratel historických fotografií starých Domažlic. 35. výr. úmrtí

FEUERSTEIN, Bedřich
- architekt
* 15. 01. 1892 - Dobrovice
+ 10. 05. 1936 - Praha-Libeň
Architekt a malíř-akvarelista, autor řady
jevištních úprav. Spoluautor pomníku
Svobody v Domažlicích. 85. výr. úmrtí
BRETSCHNEIDER, Vladimír
- sochař
* 09. 03. 1886 - Praha
+ 11. 05. 1951 - Litomyšl
Autor pamětní desky básníka Jaroslava
Vrchlického pro náměstí v Domažlicích
či Chodské madony v Draženově.
70. výr. úmrtí
VRBA, Jan
- spisovatel
* 10. 07. 1889 - Klenčí pod Čerchovem
+ 18. 05. 1961 - Domažlice
Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů, kteří se zabývali uměleckým
ztvárněním přírody.
60. výr. úmrtí
FEDER, Bedřich
- architekt
* 20. 05. 1816 - Sedlečko
+ 14. 12. 1897 - Domažlice
Městský stavitel, zasloužil se o zachování historického charakteru domažlického náměstí.
205. výr. narození
ŠLAIS, Matěj
- archivář
* 23. 05. 1896 - Hluboká
+ 08. 04. 1976 - Domažlice
Působil jako okresní archivář, básník,
regionalista a knihkupec.
125. výr. narození
DOUBEK, Josef
- ředitel Městského kulturního střediska

* 24. 05. 1936 - Domažlice
+ 24. 06. 2015
Malíř, grafik, ilustrátor kalendářů a ředitel MKS v Domažlicích.
85. výr. narození
PAVLÍČEK, Josef
- starosta Domažlic
* 01. 08. 1881 - Nutice
+ 24. 05. 1941 - Pardubice
Středoškolský profesor na gymnáziích
v Klatovech a Domažlicích, starosta
města Domažlice.
80. výr. úmrtí
MATHES, Karel
- odbojář
* 28. 10. 1909 - Praha
+ 27. 05. 1996 - Praha
Působení: Domažlice, Velká Británie,
Praha, Washington. Důstojník, účastník
2. čsl. zahraničního odboje. V listopadu
1946 jmenován zástupcem vojenského
a leteckého atašé ČSR ve Washingtonu. Čestný občan města Domažlic.
25. výr. úmrtí
HANA, Jiří
- ředitel Muzea Chodska
* 29. 05. 1916 - Domažlice
+ 05. 06. 2008 - Domažlice
Knihovník domažlické městské knihovny, ředitel Muzea Chodska a čestný občan Domažlic.
105. výr. narození
PLACHÝ, Miroslav
- mlynářský pomocník
* 31. 05. 1926 - Zlonice (okr. Kladno)
+ 28. 04. 1945 - Domažlice
Mlynářský pomocník, zabit dělostřeleckým granátem při ostřelování Domažlic
americkou armádou. 95. výr. narození
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové

Sčítání lidu pokračuje

V uplynulých týdnech pokračovalo Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Sečíst se lze
zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí listinného formuláře.
Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se
sčítacím komisařem se můžete sečíst online do 11. května, a to na webu scitani.
cz nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to
odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe,
ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4 do 11. 5. vy-

plnit listinný sčítací formulář. Získáte ho
spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře nebo na kontaktních místech
sčítání (např. Česká pošta Domažlice,
ul. Msgre B. Staška). Vyplněný formulář
v obálce poté odevzdáte na poště nebo
vhodíte do poštovní schránky.
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání
přesných a aktuálních dat, která slouží
k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připraveno jako online, vůbec poprvé v naší historii.
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od
roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně
jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu
výsledky umožňují srovnání současného
stavu naší země s minulostí i se zbytkem

světa. Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské
záměry i směřování aktivit výzkumných či
vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Poskytují obrázek o ekonomické činnosti
obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělání,
bydlení či složení domácností umožňují analyzovat například situaci čerstvých
absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili
práci před důchodem, pracujících seniorů
či lidí bez příjmu. Data jsou podkladem
pro analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních lokalitách. Pomáhají při tvorbě
nových pracovních míst, nabídky služeb
nebo programů podpory sociálně slabších.
Nevíte si rady? Volejte infolinku
253 253 683
(čsú, job)

Inzerce
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SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM a.s.
Rohova 124, Domažlice
tel: 774 648 402

-veškeré sklenářské práce
-keramické sklo do krbů a kamen
(i na počkání)
Jsme plátci DPH

Domažlické městské lesy
nabízejí
PALIVOVÉ DŘEVO
ZA AKČNÍ CENY
V NABÍDCE
I ŠTÍPANÉ DŘEVO

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)
Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

ANGLIČTINA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
ON-LINE VÝUKA
PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
AJ / NJ / RJ / BG

INZERUJTE
V DOMAŽLICKÉM ZPRAVODAJI
l Celá strana 6 534 Kč 		
l 1/2 strany 3 267 Kč
l 1/4 strany 1 634,- Kč
l řádková inzerce, 1 řádek 39,- Kč
l 1 cm2 - 16,- Kč
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

191*250 mm

Kontakt: 721 776 962
babor@idomazlice.cz

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

Uzávěrka inzerce pro červnový
Domažlický zpravodaj je 14. 5. 2021.
kontakt: babor@idomazlice.cz

Domažlický zpravodaj vychází v nákladu
5 800 ks a je distribuován Českou poštou do všech domácností v Domažlicích
a v Havlovicích zdarma.
Ve formátu .pdf ho najdete
na www.domazlice.eu.

Inzerce
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Město Domažlice transparentně
nakoupilo energie a ušetřilo.
Ušetřete i vy - snadno s parc4u!
Město Domažlice v roce 2020 vysoutěžilo dodavatele
zemního plynu a elektrické energie prostřednictvím
energetické burzy POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE (PXE). Jedná se o jeden z nejtransparentnějších způsobů nákupu energií.
Chcete ušetřit i vy?
Vyzkoušejte novou platformu PXE parc4u určenou
pro domácnosti a malé firmy.

www.parc4u.cz
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Jak na to?
V aplikaci parc4u si můžete
rychle a jednoduše nalézt
nového dodavatele elektrické
energie a zemního plynu.
Vše vyřídíte jednoduše:
online na www.parc4u.cz nebo
na info@parc4u.cz nám jen
zašlete kopii své poslední
faktury od stávajícího
dodavatele (skryjte si své
osobní údaje, pokud je
nechcete uvádět) a my
nezbytné informace vyplníme
za vás.
Nabídneme vám jen solidní
dodavatele, výhodnou cenu
a postaráme se o smlouvu
i převod. A vše zdarma.

Inzerce
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