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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
pro připomenutí
jsem si přečetl,
co jsem na tomto
místě psal před
rokem. Kvitoval
jsem první zmírnění opatření vyhlášených během
nouzového stavu a vyslovil jsem naději, že se život postupně vrátí do normálních kolejí.
Rok se sešel s rokem a nedávno vyhlášená opatření se zpřísňují. Zdálo by
se, že můj loňský optimismus byl předčasný. Pokud si však tehdejší úvodní
slovo znovu přečtete, zjistíte, že jsem
se označil za "celoživotního" optimistu. Prohlašuji takto veřejně, že celoživotním optimistou zůstávám i nadále.
Byl bych pochopitelně radši, kdyby
se mé loňské očekávání naplnilo a život se vrátil do normálu. I když se tak
nakonec nestalo, neměli bychom rezignovat a ztrácet naději. Záleží jen na
nás, záleží na každém z nás, určitě to
zvládneme. Bude zase dobře.
Přeji vám klidné a pohodové Vánoce,
třeba budou letos na sněhu a užijeme
si i zimních radovánek. A půjdete-li na
procházku do přírody, zajděte do Vavřinecké rokle, projděte jí po zelené turistické značce. Úpravy, které tam byly
letos provedeny, plní nejen užitečnou
funkci (zadržení přívalových vod), ale
celou lokalitu "vyšperkovaly". Rokle si
procházku zaslouží.
S přáním pevného 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 15. prosince 2021
od 16 hodin v malém sále MKS.

Aktuální zpravodajství
najdete na
www.domazlice.eu
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Ocenění lesníků za pomoc
při hledání ztracené dívky
Šest zaměstnanců Domažlických městských lesů obdrželo pamětní listy a novou knihu Domažlice - pěkné městečko
jako poděkování za zásadní podíl při
nalezení osmileté dívky, která se ztratila při rodinném výletě v okolí Čerchova.
Václav Fišr, Prokop Hroník, Jan Skala, Martin Semecký, Ivan Zavadil a Jiří
Dufek ocenění převzali z rukou starosty Zdeňka Nováka při malém slavnostním aktu v obřadní síni domaž-

lické radnice. Místostarosta Stanislav
Antoš ocenil mezinárodní spolupráci
a znalost prostředí v lesnatém terénu, která při pátrání výrazně pomohla.
Dívku dva dny hledalo na 1400 policistů, hasičů, lesníků a dalších zainteresovaných osob. Právě Martin Semecký byl
tím, kdo Julii spatřil na lesní mýtině. Pátrání se šťastným koncem se stalo jedním z nejvíce sledovaných témat českých i německých médií.
(job)

Domažlice navštívil Patrick Dewane,
vnuk osvoboditele Matta Konopa
Domažlice navštívil Patrick Dewane,
vnuk jednoho z osvoboditelů města z
roku 1945 Matta Konopa, jehož příběh už
mnoho let zprostředkovává v rámci představení The Accidental Hero.
Konop se během osvobození Československa zcela náhodou ocitl v rodné
vesnici svých prarodičů, kteří odtud emigrovali do USA. Dewane je pravidelným
hostem domažlických květnových oslav
osvobození.
Při setkání s vedením města a členy výboru pro spolupráci s partnerskými městy
se na domažlické radnici hovořilo mj. i o
plánované návštěvě delegace z Domažlic
v partnerském městě Two Rivers na přelomu května a června příštího roku.

Starosta Zdeněk Novák v rámci setkání
předal vzácnému hostovi novou reprezentativní knihu Domažlice - pěkné městečko.
(job)

Periodický tisk územního samosprávního celku, vychází 12x ročně. Vydává město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČO 00253316, nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Josef Babor, tel. 721 776 962.
Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu babor@idomazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru - Chodské náměstí 96, Domažlice. Uzávěrka inzerce je do 5. dne, ostatní do 10. dne
v předchozím měsíci. Korektury: Mgr. Jana Štenglová. Tisk: CV print Domažlice, Cihlářská ul. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízených inzercí.

Zpravodajství
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Protipovodňová opatření v rokli pod
Vavřinečkem jsou dokončena
Stavbaři dokončili několikaměsíční práce
na přípravě protipovodňových opatření
v lokalitě rokle pod Vavřinečkem. Práce
byly zahájeny v březnu letošního roku.
Vznikly hráze (a ve spodní části rokle suchá nádrž), které jsou dalším významným
krokem v realizaci projektu ochrany Domažlic před povodněmi a záplavami.
Akce byla podpořena prostředky z dotací díky Ministerstvu zemědělství ČR,
které oficiálně přidělilo finance na realizaci projektu "Protierozní opatření rokle",
a to ve výši ceny stavby 2.962.866 Kč.
Správní orgán totiž shledal, že toto meliorační opatření je ve veřejném zájmu. Na
realizaci projektu a hospodárné čerpání
finančních prostředků dohlíží Plzeňský
kraj.
Cílem díla je bránit vodě při přívalových
deštích zaplavovat Waldhegerovu ulici a

zároveň znemožnit splavování půdy. Mimochodem podobné byly i důvody, které
vedly před 150 lety radu města alespoň
částečně problém řešit, a to výsadbou
stromů v tehdy zcela holé rokli. Autorským
dozorem stavby byl Ing. Antonín Kavan,
který je autorem již několika realizovaných
projektů, jejichž jednotlivé etapy již byly
provedeny, případně se jejich realizace
blíží. Konkrétně v posledních letech byly
odbahněny rybníky na Zelenově, rybník
Jezero, přibyly vodní nádrže nad Jezerem, zrekultivován byl Petrovický potok,
na bývalém vojenském cvičišti vyrostly tři
nádrže, rozšířen byl most v ulici npor. O.
Bartoška a navazující koryto Zubřiny atd.
Kromě hrází v rokli se letos realizuje i další protipovodňové opatření - stavba velké
nádrže pod rybníkem Tři Vrby za zhruba
7,3 milionu korun.
(osm, job)

Chystají se vánoční trhy, prodej stromků i ryb
Podobně jako v předchozích letech, i letos proběhnou na domažlickém náměstí
vánoční trhy. Chystají se na termín 17. 23. prosince, budou se konat v souladu
s aktuálně platnými protiepidemickými
opatřeními.
Rada města schválila uzavírku střední
části náměstí v období od 15. do 27. prosince (doba nutná i pro výstavbu a ldemontáž veškerého zařízení).
Trhy budou o další prodejce rozšířeny
v sobotu 18. prosince. Uzavírka bude posunuta až ke křižovatce s ulicemi Fastrova a Lupáčova (těsně před branou).

Kapr, štika i amur byly v prodeji při výlovu Černého rybníka u Babylonu, který
v pátek 12. listopadu provedli pracovníci Domažlických městských lesů. Ryby
budou v předvánočním období v prodeji
v rybárně v Hanově parku a před domažlickou radnicí.
Prodej vánočních stromků DML zahájí
v pondělí 6. prosince v sídle společnosti
v Tyršově ulici (nad Hanovým parkem).
Prodávat je budou do vyprodání zásob
v pondělí, středu a pátek od 9 do 17 h.,
v úterý a čtvrtek od 9 do 15 h. a v sobotu
od 9 do 12 h.
(job)

Nová kniha o Domažlicích

KRÁTCE:
l Druhá etapa výměny osvětlení v tělocvičně základní školy v ulici Msgre B.
Staška vyjde na 394 tisíc korun. Realizace je možná i díky dotaci z Plzeňského
kraje ve výši 200 tisíc korun.
Výhodou nového příslušenství je nižší
energetická náročnost a s tím přicházející finanční úspory a také lepší světelný
komfort pro oči.

V Kulturním centru Pivovar byla představena nová kniha autora Zdeňka Procházky Domažlice - pěkné městečko. Stručně
shrnuje poutavou historii Domažlic, je
bohatě zdobená fotografiemi z historie i
současnosti. Reprezentativní publikace
je určená pro potřeby města Domažlice,
zájemci si ji mohou zakoupit v infocentru
na Chodském náměstí. Texty v publikaci
jsou uvedeny ve čtyřech jazycích. Kniha

tak bude vhodným dárkem pro návštěvy
z partnerských měst Domažlic.
Publikace popisuje historii města od pravěku přes středověk, 20. století až po
současnost. Popsané události končí letošním odhalením Památníku osvobození
v Chodské ulici.
Bohatou fotografickou část publikace
doplňují aktuální obrázky z dronů, které
rámují závěr knihy.
(job)

l Rada města schválila zadání zakázky
na dodání interaktivní tabule 3 Panel 65“,
včetně softwaru a příslušenství, společnosti BOXED, s. r. o. Praha za 97 600 Kč
bez DPH. Interaktivní tabule je určena
pro novou mateřskou školu v Petrovické
ulici.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Zpravodajství
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Milostivé léto běží od 28.10.2021 do 28.01.2022

Dovolujeme si vás opětovně informovat,
že v červenci tohoto roku Parlament České republiky schválil novelu exekučního
řádu, jehož součástí je mj. opatření nazvané jako tzv. „milostivé léto“, které přináší ojedinělou příležitost pro řadu dlužníků vymanit se z dluhové pasti vůči státu
či veřejnoprávním institucím.
Stát tak prostřednictvím této akce dává
unikátní příležitost těm, kteří chtějí svoje
dluhy řešit, aby za výhodnějších podmí-

nek vyrovnali svoje závazky. Jedná se o
opatření platné od 28. 10. 2021 do 28. 1.
2022 a spočívá v tom, že dlužník v rozhodném období zaplatí pouze tzv. jistinu,
tedy původní dluh, a poplatek exekutorovi
ve výši 908 Kč, který je určen na pokrytí
nákladů na zastavení exekuce.
Uplatněním tohoto opatření tak dlužníkovi bude odpuštěno příslušenství dluhu a bude zbaven exekuce. V případě,
že se rozhodnete využít institut milosti-

vého léta, je nutné, abyste v prvé řadě
kontaktovali svého soudního exekutora
prostřednictvím dopisu a zjistili jste si u
něj přesnou částku jistiny, kterou je třeba
z vaší strany uhradit pro využití institutu
milostivého léta.
Více informací získáte na lince organizace Člověk v tísni, tel. 770 600 800, každý
pracovní den od 9 do 17 hodin.
Odbor finanční, MěÚ Domažlice

Místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství
Informujeme obyvatele města Domažlice, že dne 20. října 2021 vydalo zastupitelstvo města Domažlice obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2022. Úplné znění OZV
č. 3/2021 naleznete na internetových
stránkách města Domažlice, v sekci samospráva – vyhlášky a nařízení města:
https://www.domazlice.eu/samosprava/
vyhlasky-a-narizeni-mesta/
Od 1. ledna 2022 se mění sazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad),
která činí 650 Kč za fyzickou osobu a
500 Kč za osobu do 15 let (včetně).
Splatnost poplatku je upravena jako

dosud (do 30.dubna), je zachována
možnost úhrady ve dvou stejných splátkách (do 30. dubna a do 30. září).
Poplatník poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
Zákon počítá s tím, že poplatníkem
může být z titulu vlastnictví nemovité
věci nově i právnická osoba.
Osvobození a úlevy naleznete v čl. 7 vyhlášky. Údaj, dle kterého je osvobozena
např. osoba umístěná v domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem,

Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s.
ve spolupráci s římskokatolickou farností,
ZUŠ Jindřicha Jindřicha
a MKS Domažlice
uvádí koncert

JAKUB JAN RYBA:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
26. prosince 2021 v 19.00 hodin
arciděkanský kostel v Domažlicích
Účinkují:
Komorní orchestr Musica Tusta,
pěvecký sbor Čerchovan a sólisté
Dirigent: Marek Vorlíček
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Domažlice,
Chodské náměstí 96 - od 6.12. 2021
Tento koncert je realizován za finanční podpory města Domažlice

chráněném bydlení nebo v domově pro
osoby se zdravotním postižením. Údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu
je poplatník povinen ohlásit na finanční odbor MěÚ Domažlice ve lhůtě do 15
dnů od skutečnosti zakládající nárok na
osvobození nebo úlevu. V případě, že
tuto skutečnost poplatník správci poplatku neposkytne v této lhůtě, nárok na
osvobození nebo úlevu zaniká.
Upozorňujeme všechny poplatníky, kteří poplatek za komunální odpad za rok
2021 dosud neuhradili, aby tak bezodkladně učinili, jelikož poplatek byl splatný 30. dubna 2021. V případě neuhrazení bude zahájena daňová exekuce na
místním poplatku za komunální odpad.
Odbor finanční, MěÚ Domažlice

Ceny a plakety
jsou k vidění
v KC Pivovar
V recepci Kulturního centra Pivovar Domažlice jsou k vidění architektonická ocenění, která v posledním období získal
zrekonstruovaný objekt domažlického pivovaru. Jde o titul Stavba roku Plzeňského
kraje a Opera Civitatem.
Prohlédnout si je můžete například cestou
do knihovny.
(job)

Servis
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Rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na vánoční stromky
Domažlické technické služby plánují v období od od 3. do 19. ledna rozmístit podobně jako každý rok velkoobjemové kontejnery pro sběr vánočních stromků.
Do kontejnerů patří výhradně vánoční
stromky a je zakázáno do nich ukládat jakýkoliv jiný odpad.
Budou k dipozici na těchto stanovištích:
- ul. Petrovická - parkoviště

- ul. 28 října - horní část parkoviště
- ul. Kosmonautů - u kontejnerů (pod areálem Policie ČR)
- ul. Kosmonautů - u spodních garáží
- ul. Palackého - u garáží ( rozvodna )
- ul. Dvořákova - parkoviště
- ul. Mánesova - křižovatka s ul. Kunešova
- ul. Mánesova - u pošty č. 3
- ul. Ladova - velké parkoviště.
(job)

Výstavy v Chodském hradu
Interaktivní výstava Malý princ fotografky
a ilustrátorky Elišky Podzimkové otevírá
kouzelný svět, který působí nejen na oči,
ale i další vaše smysly. Fotografie kombinované s ilustracemi můžete navíc ve
vašem telefonu i rozpohybovat… Odstřihněte se od každodennosti a alespoň na
chvíli se vraťte do dětství. K prodeji je i
stejnojmenná kniha vydaná nakladatelstvím Albatros.
Druhá výstava představuje Obrazy a loutky Pavla Kuneše. Pavel Kuneš (1937) je
český římskokatolický kněz působící na
faře v Klecanech, novinář a publicista,
s rodinnými kořeny na Chodsku. Již jako
malý chlapec měl Pavel Kuneš také rád
loutky, loutkové divadlo ho pak provázelo
i během kněžství, donedávna je hrál pro
děti svých farníků na faře v Klecanech.
Studoval Střední výtvarnou školu na Ho-

llarově náměstí, kde získal dobré školení
pro svou celoživotní výtvarnou zálibu, jak
dosvědčuje tato výstava.
Na ochozu hradu je přístupná výstava Po
pěšinách Bělska, křehkého srdce Českého
lesa. Kniha i výstava vznikly u příležitosti
900 let od první písemné zmínky o Bělé.
Vydejte se jejich prostřednictvím poznat
Bělsko – krásný, ale drsný kraj, ve kterém
nebylo nikdy snadné obstát. Region, kde
můžeme objevovat stopy různých epoch:
od středověké kolonizace a staleté osídlení českými Němci, přes časy pohraničníků
a budování socialismu až po současnost.
Na pátek 10. prosince od 18 hodin srdečně zveme na tradiční Poetické divadlo,
které nás provede adventním časem.
Za Muzeum Chodska v Domažlicích
Mgr. Kristýna Pinkrová

Splněná dětská vánoční přání
64 přání od dětí z dětských domovů v Horšovském Týně a Staňkově se objevilo na
čtyřech stromcích splněných přání, které
zdobí prostory domažlického Kulturního
centra Pivovar.
Je skvělé, že se podařilo ke všem najít
dárce, kteří dětská přání splní. Další zájemci se mohou zapojit do plnění přání dětí

z dětských domovů na webových stránkách: www.vespojenios.cz.
Stromky pro výzdobu prostor Kulturního
centra Pivovar vyrobily děti z družiny 6. oddělení ZŠ Komenského 17.
Ze srdce děkujeme všem, kteří nám společně pomáhají dělat radost!
kolektiv KC Pivovar

Poděkování dárcům krve
V obřadní síni Městského úřadu v Domažlicích proběhlo dne 21. 10. 2021
podzimní slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Bylo předáno 14 bronzových, 10 stříbrných a 8
zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského. Všem dárcům jsme poděkovali,
neboť právě na jejich pochopení závisí
životy druhých. V průměru dostane každý občan v ČR za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x preparát vyrobený
z krve. Krev hraje v současné medicíně

nezastupitelnou a stále rostoucí roli, nelze ji uměle vyrobit. S rozvojem dalších
léčebných metod roste i potřeba krve
získávané od dárců. Odběry krve jsou
nepostradatelné a dárcovství krve je
stále aktuální.
Poděkovat dárcům přišli i zástupci
města.
Slavnostní oceňování dárců bylo realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
Jana Hořeňovská
ředitelka ÚOS ČČK Domažlice
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Městská knihovna
Boženy Němcové
informuje
NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY
KNIHOVNY
V prosinci spustíme
nové webové stránky knihovny. Pod
stejnou adresou jako
doposud
(www.mekbn.cz) najdete nové stránky,
které jsou moderní a přehlednější.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY 23. 12. – 2. 1.
Městská knihovna Boženy Němcové
oznamuje, že z provozních důvodů budou
všechna oddělení od 23. prosince do 2.
ledna pro veřejnost uzavřena. Běžný provoz knihovny bude zahájen v pondělí 3.
ledna 2022. Výpůjční doba půjčených knih
a časopisů bude automaticky o tyto dny
prodloužena a od čtenářů nebudou vybírány sankční poplatky za pozdní vrácení.
Prosíme čtenáře, aby s uzavřením knihovny počítali a včas se zásobili knížkami i
časopisy. Děkujeme za pochopení.
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice přeje svým čtenářům a
všem občanům města klidné vánoční
svátky a pevné zdraví v roce 2022!
Bc. Lenka Schirová

Novoroční
ohňostroj

V sobotu 1. ledna od 18 hodin se na
náměstí Míru bude konat Novoroční
ohňostroj. Akce se bude řídit aktuálními
protiepidemickými opatřeními.
(job)

Svoz komunálního
odpadu s malou změnou
Jedna změna nastane v pravidelných
svozových dnech v souvislosti s vánočními svátky. Ve čtvrtek 23. 12. provedou
pracovníci Domažlických technických
služeb náhradní svoz komunálního odpadu za pátek 24.12. a pravidelný čtvrteční svoz.
(job)

Servis

číslo 12

Turistické akce v prosinci

Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil pro širokou veřejnost tyto
turistické akce.
Sobota 4 . 12.
Účast na Rýzmberském staročeském adventu. Adventní výzdoba, historické postavy hradu, hřejivé nápoje,
speciality podzámeckých babiček,
zábava pro děti a další překvapení.
Pořádá a informace podá KČT odbor
Kdyně.
Neděle 5. 12.
Mikulášská vycházka. Sraz v 17 hodin u kostela U Svatých. Trasa: Domažlice, Chrastavice a zpět (5 km).
V Chrastavicích zastávka v hospodě.
Reflexní pásky, baterky, respirátory a

potvrzení o očkování nebo testu na
Covid 19 s sebou. Vede S. Doubek.
Připravujeme
Úterý 1. 1. 2022
24. Novoroční výstup na Čerchov
z Capartic od 10 hodin (8,8 km). Na
Čerchově Novoroční čtyřlístek.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd
vlakem ze zastávky ČD Domažlice Město v 10:10 hodin do Postřekova.
Trasa: Postřekov, Díly, Klenčí pod Čerchovem (8 km). Vedou p. Kocková a
Konopíková.
Účastníci všech akcí musí dodržovat
aktuální epidemiologická opatření.
(kčt)

Adventní koncert skupiny Exusia
Českobratrská církev evangelická a Křesťanský sbor Domažlice pořádají charitativní adventní koncert skupiny Exusia v
sobotu 11. prosince od 18 hodin ve sboro-

vém domě ČCE, Tyršova 690, Domažlice.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
věnován sociálně-terapeutickým dílnám
svatého Josefa v Domažlicích.
(pau)

Pozvánky do sborového domu
Jana Roha
Vánoční a novoroční bohoslužby
24. 12. 2021 15.00 hodin – Vánoční bohoslužby
25. 12. 2021 09.00 hodin – Divadlo dětí
a mládeže: Vánoční poutník + vysluhování
svaté Večeře Páně
26. 12. 2021 09.00 hodin - bohoslužba
1. 1. 2022 16.00 hodin – Novoroční bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře
Páně
Betlémské světlo
Betlémské světlo představuje symbol pokoje. Z Betléma putuje letecky do Rakouska. Tam se sjíždí skauti z celé Evropy, aby
poselství pokoje v podobě plamínku v lucerně šířily dál do svých zemí.
V Domažlicích se bude rozdávat Betlémské světlo v kostele Narození Panny Marie na náměstí 24. prosince dopoledne a
v evangelickém kostele (u Hanova parku)
24. prosince odpoledne.

Krabice od bot
Vánoční charitativní projekt Krabice od bot
má své kořeny v USA a rozšířil se do celého světa. V České republice existuje Krabice od bot 10 let. Z původního jednoho
sběrného místa v Praze se akce rozrostla na 115 sběrných míst. V Domažlicích
bude sběrné místo ve Sborovém domě
Jana Roha, Tyršova 690 od 1. 12. do 12.
12. (mobil: 604 738 567).
Jak postupovat?
1. Zabal pěkné dárky, které by i tobě udělaly radost, do krabice od bot a napiš na ni
věk a pohlaví dítěte, pro které je určená.
2. Do krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky, vše v
bezvadném stavu.
3. Dárek odnes na sběrné místo. Postaráme se, aby se tvoje krabice dostala k dítěti
z chudé rodiny.
4. Pokud nevíš, co do krabice, nebo nestíháš dárek připravit, můžeš poslat krabici
online. (www.krabiceodbot.cz)
(fre)

Rada města Domažlice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

kronikář/ka města Domažlice
Podrobnosti jsou zveřejněné na úřední desce MěÚ Domažlice
na adrese: www.domažlice.eu v sekci Městský úřad – Úřední deska
Bližší informace: Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, tel. 602 356 546
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Odběry krve od dárců
v úterý 14. prosince
Český
červený kříž Domažlice
s Transfúzní stanicí
v Klatovech uskuteční odběry krve v úterý 14. prosince. 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)

Štědrovečerní
bohoslužba
Zveme Vás na Štědrovečerní bohoslužbu
Křesťanského sboru Domažlice
Kdy:
Štědrý večer 24. prosince od 22.00 hodin
Kde:
Sborový dům ČCE (evangelický kostel),
Tyršova 690, Domažlice
P. Faul

ZUŠ J. Jindřicha
zve na dva
vánoční koncerty
V době, kdy píši tuto pozvánku, je povoleno pořádat kulturní akce.
Pevně doufám, že tomu tak bude i v době
jejich konání. Rád bych vás totiž pozval za
naši Základní uměleckou školu Jindřicha
Jindřicha Domažlice na dva prosincové
koncerty.
Ten první, již tradiční Vánoční koncert
učitelů ZUŠ a hostů, se uskuteční 12.12.
od 19:00 v kostele augustiniánského kláštera.
Naši učitelé se drží pořekadla, že nejlepší
učitel je ten, který inspiruje.
A právě o to se budou všichni účinkující
na učitelském koncertě snažit. Totiž inspirovat své žáky.
Hned den na to, tedy 13.12. od 17:30 ve
velkém sále MKS v Domažlicích uskuteční Vánoční koncert žáků ZUŠ.
Vystoupí na něm žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. Bude
nám velkým potěšením, když nás na tyto
koncerty přijdete podpořit a společně
přitom příjemně prožijeme čas adventu.
Dopředu žádám všechny návštěvníky o
dodržování aktuálních epidemiologických
opatření.
Josef Kuneš,
ředitel ZUŠ Jindřicha Jindřicha

Kino Čakan PROSINEC 2021
1. středa

20.00 Hlas lásky

2. čtvrtek

20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

3. pátek

4. sobota

17.00 Karel
20.00 Slalom
17.00 Tady hlídáme my
20.00 DUNA

17.00 Tady hlídáme my
20.00 Král Richard: Zrození šampiónek

8. středa

20.00 Slalom

9. čtvrtek

20.00 Poslední noc v Soho

10. pátek

11. sobota

17.00 Tady hlídáme my
20.00 Resident Evil: Racoon City
17.00 Encanto
20.00 Přání Ježíškovi

17.00 West Side Story
20.00 Karel
20.00 Pražský výběr - Symphony Bizarre

16. čtvrtek

20.00 West Side Story

18. sobota

17.00 Spider-Man: Bez domova
20.00 Resident Evil: Racoon City

drama s titulky vstupné 130 Kč, 92 min.

15
15

česká rodinná komedie vstupné 130 Kč, 96 min.

pásmo pohádek vstupné 120 Kč, 96 min.

12
12
6+

česká rodinná komedie vstupné 130 Kč, 96 min.

12
12

životopisné drama / titulky vstupné 130 Kč, 138 min.

12
12

horor s titulky vstupné 130 Kč, 116 min.

15
15
15
15

česká rodinná komedie vstupné 130 Kč, 96 min.

12
12

akční / sci-fi / horor titulky vstupné 130 Kč 107 min.

12

animovaný / dobrodružný / komedie / dabing vstupné 130/110 kč 110 min.
česká romantická komedie vstupné 120 Kč, 109 min.
česká pohádka vstupné 140 Kč, 100 min.
akční / komedie / fantasy / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč

koncert na stříbrném plátně vstupné 120 Kč, 95min.
drama / životopisný / hudební / titulky vstupné 120 Kč, 128 min.
akční / dobrodružný / sci-fi dabing vstupné 130 Kč
akční / sci-fi / horor titulky vstupné 130 Kč 107 min.

20.00 Známí neznámí

česká hořká komedie vstupné 140 Kč, 95 min.

17.00 Spider-Man: Bez domova

22. středa

20.00 Kingsman: První mise

23. čtvrtek

20.00 Přání Ježíškovi

akční / dobrodružný / sci-fi dabing vstupné 130 Kč
česká hořká komedie vstupné 140 Kč, 95 min.
akční / komedie / krimi / thriller / titulky vstupné 130 Kč, 131 min.

16.00 Tajemství staré bambitky 2

česká pohádka vstupné 140 Kč, 100 min.

20.00 The Matrix Resurrections
29. středa

20.00 Spider-Man: Bez domova

30. čtvrtek

20.00 Šťastný nový rok 2: Dobro došli

1. 1. sobota 16.00 Tajemství staré bambitky 2
14.00 Zpívej 2
2. 1. neděle 17.00 The Matrix Resurrections
20.00 Šťastný nový rok 2: Dobro došli

15
15

česká romantická komedie vstupné 120 Kč, 109 min.
česká pohádka vstupné 140 Kč, 100 min.

17.00 Kingsman: První mise

12
12

česká pohádka vstupné 140 Kč, 100 min.

13.00 Tajemství staré bambitky 2

14.00 Zpívej 2
26. neděle

12

rodinná pohádka dabing vstupné 120 Kč, 85 min.

20.00 Známí neznámí

24. pátek

český dokument vstupné 130 Kč, 133 min.

17.00 Dračí princezna

14.00 Tajemství staré bambitky 2
19. neděle

česká komedie vstupné 120 Kč, 109 min.

český dokument vstupné 130 Kč, 133 min.

15. středa

17. pátek

drama / životopisný / hudební / titulky vstupné 110 Kč, 128 min.

drama s titulky vstupné 130 Kč, 92 min.

14.00 Tajemství staré bambitky 2
12. neděle
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dobrodružný / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč, 155 min.

14.00 O Čertovi a jiné vánoční pohádky
5. neděle

číslo 12

animovaný / muzikál / dabing vstupné 130/110 Kč
akční / komedie / krimi / thriller / titulky vstupné 130 Kč, 131 min.
akční /sci-fi / titulky vstupné 130 Kč, 148 min.
akční / dobrodružný / sci-fi dabing vstupné 130 Kč
slovenská romantická komedie vstupné 130 Kč
česká pohádka vstupné 140 Kč, 100 min.
animovaný / muzikál / dabing vstupné 130/110 Kč
akční /sci-fi / titulky vstupné 130 Kč, 148 min.
slovenská romantická komedie vstupné 130 Kč

Před vstupem na akci i kina je nutné dodržovat aktuální hygienická opatření.

15
15

Městské kulturní středisko

číslo 12
číslo 12
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POZOR, EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ!!!
Až do úplného rozvolnění vládních opatření bude vstup na veškeré akce MKS podmíněn dodržením aktuálně platných
epidemiology nařízených opatření.
K ochraně dýchacích cest musí každý návštěvník použít respirátor (dle platných mimořádných opatření).
Pro vstup na akci je nutné dodržet veškerá v době akce platná epidemiologická vládní nařízení. Pro konkrétní informace
prosím sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR.
Děkujeme

HUDBA U STROMEČKU 2021
17.12. 2021 | pátek
* 15.00 | Jan Venas ml. / adventní koncert plzeňského
zpěváka, skladatele a multiinstrumentalisty
* 15.30 | CANZONETTA / tradiční vystoupení ženského
pěveckého sboru z Domažlic
* 16.15 | Jan Venas ml.
* 17.00 | Ponocný
18.12. 2021 | sobota
* 15.00 | Vánoční Dubnička–Lahoda / veselé zpívání
a tvoření s originální písničkářskou autorskou dvojicí
* 15.30 | MUSICA VAGANTIUM / soubor věnující se
interpretaci převážně gotické, ale i renesanční hudby
* 16.00 | Vánoční Dubnička–Lahoda
* 16.30 | MUSICA VAGANTIUM
* 17.00 | Ponocný
* 17.05 | Vánoční Dubnička–Lahoda
19.12. 2021 | neděle
* 15.00 | IRENA BUDWEISEROVÁ / adventní koncert
známé zpěvačky, na kytaru doprovází Jakub Racek
* 16.15 | Dívčí pěvecký sbor BEL CANTO / vánočně
i nevánočně laděné písně dívčího vokálního sextetu
* 17.00 | Ponocný
20.12. 2021 | pondělí
* 15.00 | VÁNOCE NA MÍRU / pořad studentů Gymnázia
J. Š. Baara Domažlice
* 16.00 | SPOLEK NADŠENÝCH / vánoční vystoupení
pětice nadšených muzikantů z Poběžovic
Milí návštěvníci pořadů Městského kulturního * 17.00 | Ponocný

střediska v Domažlicích, je za námi další rok, který
nebyl ke kultuře tak přívětivý, jak bychom si přáli. 21.12. 2021 | úterý
V důsledku přetrvávající epidemie a souvisejících * 15.00 | PŘELET M.S. / swingující dámské trio
opatření navštěvuje obecně kulturní a společenské * 15.45 | Základní umělecká škola STAŇKOV | pořad
dětí ze staňkovské ZUŠ
akce bohužel mnohem méně diváků, než tomu bylo
dříve. Přesto, řada z vás si cestu k nám i v této ne- * 16.15 | PŘELET M.S. / swingující dámské trio
lehké době našla. To nás opravdu těší a chceme 22.12. 2021 | středa
vám za to moc poděkovat. Doufáme, že se budeme * 17.00 | Ponocný
se všemi našimi diváky zase vídat na akcích MKS * 17.05 | VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA – vánoční zpěvohra
v roce 2022. Přejeme vám příjemné a klidné prožití
hudba: Josef Kuneš, účinkují: Ochotný divadelnický
vánočních svátků a hodně štěstí a hlavně zdraví do
spolek KAREL, Canzonetta, sólisté
nového roku.
Vaše MKS v Domažlicích 23.12. 2021 | čtvrtek
* 16.30 | BEL CANTO / vánoční zpívání s dívčím pěvecPředprodej vstupenek:
Městské informační centrum
Chodské nám. 96, 344 01 Domažlice
on-line na www.idomazlice.cz
tel.: 420 379 725 852 | e-mail: infocentrum@idomazlice.cz

aktuální informace k 22. 11. 2021 MKS Domažlice

kým sborem
* 17.00 | Ponocný
* 17.05 | VÁNOČNÍ PŘÍBĚH / tradiční příběh připravovaný Římskokatolickou farností Domažlice a partnerskými organizacemi, tentokrát netradičně promítaný na
domažlickou věž

Městské kulturní středisko

číslo
číslo 12
12

Domažlický
Domažlický zpravodaj
zpravodaj –– str.
str. 99

Různé

číslo 12
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Zahájen příjem předžádostí o kotlíkové dotace
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:
1. Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem
nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové
jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
2. Momentálně topím kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu
3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
3. Chci si pořídit tepelné čerpadlo, kotel na
biomasu s max. výší dotace 130 000 Kč
nebo plynový kondenzační kotel s max.
výší dotace 100 000 Kč. Podpora bude
poskytována na výměny realizované od 1.
ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých
výdajů do maximální výše dotace.
4. Jsem důchodce a všichni členové mé
domácnosti jsou ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně (automaticky
způsobilí pro dotaci).
5. Výše průměrného čistého příjmu na čle-

na domácnosti, v roce 2020, nepřesáhla
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na
osobu měsíčně (běžné příjmy – zdanitelné
příjmy, důchody a vybrané typy dávek).
6. V domácnosti se mnou žijí děti, u kterých se započítávají příjmy ve výši 0 Kč
(studenti do 26 let).
MODELOVÉ PŘÍKLADY:
1. Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli
mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x 170 900 Kč), tzn.
každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč
čistého měsíčně.
2. Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x 170 900 Kč), tzn.,
mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
3. Matka/otec samoživitelé se dvěma dět-

mi: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem
až 512 700 Kč (3 x 170 900 Kč), tzn., mohl
vydělávat až 42 725 Kč čistého měsíčně.
4. Domácnost složená z rodiče důchodce,
rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let
věku: dohromady mohli mít čistý příjem
rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž
se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x 170 900 Kč).
KDY A KDE SI MOHU PODAT PŘEDŽÁDOST:
Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022
nebo do vyčerpání předběžné alokace ve
výši 270 mil. Kč si mohu vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace
https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost
předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se
základními údaji o mně a novém zdroji
vytápění. V případě podání předžádosti si
zajistím automatické elektronické podání
své žádosti do budoucí výzvy, která bude
vyhlášena nejdříve začátkem roku 2022.
Podáním předžádosti získám pořadové
číslo a vyčkám na vyhlášení výzvy, o kterém budu informován e-mailem, který jsem
uvedl při registraci v aplikaci eDotace.
Více informací podá Bc. Petr März, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Domažlice, tel. 379 719 268, e-mail: petr.marz@
mesto-domazlice.cz
(pk, job)

Opět úspěšný
Fotoklub MKS

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ
PŘEDŽÁDOSTI O KOTLÍKOVOU DOTACI
https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-1
tel.: 377 195 099, email: kotliky@plzensky-kraj.cz

Fotoklub MKS Domažlice si na své konto
připsal úspěchy v další soutěži. V mapovém okruhu Nekázanka Praha se v letošním ročníku domažlický fotoklub umístil
na 1. příčce. Vyhodnocení proběhlo 16.
října na zámku v Českém Krumlově.
Úspěch zaznamenal v soutěži jednotlivců
Richard Unverdorben, za svoji fotografii
Sušič tabáku na Kubě získal 3. místo.
,,V rámci doprovodného programu
k vyhlášení výsledků účastníci navštívili
Seidlův historický fotografický ateliér a
v místním divadle slavnostní vernisáž k
výstavě 60. ročníku mapového okruhu
Nekázanka," popsal vedoucí fotoklubu
Václav Hruška.
Fotoklub MKS před nedávnem zvítězil
v 51. ročníku Turnovského mapového
okruhu a obsadil druhé místo v soutěži
Blatenská růže.
(job)

Informace z našeho města:
Stáhněte si do svého mobilu
aplikaci HLÁŠENÍ ROZHLASU
Postup najdete na adrese:
domazlice.hlasenirozhlasu.cz

Různé
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Chystá se Tříkrálová sbírka 2022
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 8. 1. 2022 ve 13:00 hodin
v kostele Narození Panny Marie.
Tři králové budou v Domažlicích koledovat v termínu od 1. ledna do 16. ledna 2022. Pokud by klasické koledování nebylo možné (COVID-19) – budou
kasičky umístěné v Domažlicích (místa
včas zveřejníme). Dále je stále možnost
zapojit se do Tříkrálové sbírky ONLINE
– a to posláním DMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777.
Pokud byste nám chtěli pomoci při koledování (koledníci i doprovod koledníků), neváhejte se ozvat na telefonní číslo
731433019 (Lenka Eisenhamerová).
Za veškerou pomoc srdečně děkujeme!
Lenka Eisenhamerová, DiS.,
sociální pracovnice, SOS Domažlice

Trikralova
sbirka

Zpěvák Josef Vágner vystoupí s dětským
pěveckým sborem domažlické ZUŠ
Přijďte načerpat sváteční atmosféru a
pozitivní energii na vánoční koncerty populárního zpěváka Josefa Vágnera ve
spolupráci s dětským pěveckým sborem
Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha.
Po třech ročnících úspěšného vánočního turné Josef Vágner přichází po loňské
vynucené pauze s další sérií koncertů
napříč republikou. Ve čtvrtek 9. prosince
vystoupí v domažlickém MKS se svým
ověřeným vánočním programem.
,,Moc mě mrzelo, že se loňské koncerty nemohly uskutečnit. Nejen diváci, ale
především děti ze sborů se na koncerty
těšily již loni. Pilně se připravovaly i přes

www.trikralovasbirka.cz

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola Domažlice
Erbenova 184, tel.: 379 724 581, tel./fax: 379 722 346
e-mail:vos-oa-szs@ekodom.cz, http://www.oadomazlice.cz

Den otevřených dveří 8. prosince 2021
pro SOŠ Erbenova 184 a Chodské nám. 97, Domažlice od 10:00 do 17:00 hod.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 OTEVÍRÁME
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 OTEVÍRÁME

4leté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

4leté obory
vzdělání zakončené
maturitní zkouškou
• Obchodní
akademie
63-41-M/02
• Informační technologie
18-20-M/01
• Praktická sestra
53-41-M/03

3leté akreditované obory VOŠ pro uchazeče s maturitou
(denní
i kombinovaná
forma)
akreditované
obory
VOŠ (pro uchazeče s maturitou)
•75-32-N/01 Sociální práce a sociální pedagogika
•53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

Den otevřených dveří pro obory VOŠ:
10. února 2022 (Chodské náměstí 97, Domažlice) 10:00 – 17:00 hod.
Informační videa k jednotlivým oborům na www.oadomazlice.cz

komplikace s výukou, která byla z velké
části vedena distanční formou. Samotní
učitelé mě zcela dostali tím, že v realizaci koncertů věřili do poslední chvíle a
s dětmi opravdu zkoušeli i na dálku. Proto
věřím, že o to víc se všichni na ty letošní
koncerty těšíme. Zazní sváteční melodie,
autorská hudba, světové hity a nebudou
chybět ani vánoční koledy," konstatoval
Vágner.
Na letošním vánočním turné představí nejen své nejznámější hity, ale také
písničky z nejnovějšího vánočního alba
Hvězda bílá.
,,Hvězdu bílou jsem představoval na posledním tour, poté následovala vynucená
roční pauza a tak se těším, že tyto písničky letos dostanou již dostatečný prostor,
protože jsou to nádherné sváteční melodie, které jistě divákům dodají tu pravou
vánoční atmosféru, která mnohým z nás
v loňském roce tak chyběla."
Josef Vágner je držitelem ocenění Objevem roku v Českém slavíkovi. Mimo
svou sólovou kariéru účinkuje v předních
českých muzikálech, jako jsou Kleopatra, Dracula, Angelika, Tři Mušketýři či
Mýdlový Princ. Nově exceluje v nedávno
odpremiérovaném hit muzikálu na písničky Waldemara Matušky s názvem Láska
nebeská. Proslavil se hity Mě sílu dáš,
Nezapírám či Rozpustilá holka. S Lucií
Vondráčkovou nazpíval titulní melodii
k filmové trilogii Babovřesky.
Vstupenky na Vánoční koncert Josefa
Vágnera a dětského pěveckého sboru
ZUŠ Jindřicha Jindřicha jsou k dostání
v městském infocentru na Chodském náměstí 96 (areál Chodského hradu). (job)

Historie
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Věřící vědí, co o Vánocích slaví
Právě před rokem jsem na tomto místě Domažlického zpravodaje popisoval
zmatky raně křesťanských autorů o
přesném datu narození Ježíše. Dnes
víme, že tuto otázku tápání uzavřel
Všeobecný křesťanský koncil v Nikaji
roku 325, který datum oslav Ježíšova
narození potvrdil na 25. prosince.
V letošním předvánočním adventním
čase bych rád vzpomenul některých
myšlenek duchovních, se kterými jsem
v minulém desetiletí o vánočních svátcích hovořil.
Úvodem cituji z bible hlavní událost
Nového zákona – evangelia podle Matouše:
„Narození Ježíšovo se událo takto: jeho
matka Maria byla zasnoubena Josefovi,
ale dříve než se sešli, shledalo se, že
počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit
hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl
Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe,
synu Davidův, neboj se přijmout Marii,
svoji manželku, neboť co u ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna
a dáš mu jméno Ježíš.“
Mons. Marcel Šmejkal, rada apoštolské
nunciatury v Brazílii, domažlický rodák.
(23.12.2015):
„Ježíš není legenda, není výplodem fantazie. Je historickou postavou. Narodil
se v Betlémě, žil v Palestině, byl vydán
na smrt, ale vstal z mrtvých. Jestliže

Libor Buček, farář farnosti v Klenčí pod
Čerchovem (14.12.2011)
„Nechci lacině nadávat na společnost,
její konzumní život a tak dále. Je i otázka, co si pod takzvanou vánoční tradicí kdo představuje. Kapr, salát, dárky,
stromek, půlnoční. Asi pro někoho ano.
Klidně, ať mají vánoce komerční charakter, když to nebude to jediné. Každá
doba má své klady a zápory, v každé
době lze žít dobrý i špatný život. Věřící
mají o Vánocích tu výhodu, že vědí co
slaví.“

Vánoce nejsou pohádkou ani legendou,
jde o nejdůležitější událost v dějinách.
Bůh se stal člověkem, božství se odělo lidstvím a stalo se viditelným lidským
očím.“
Petr Grendler, farář Českobratrské
církve evangelické v Domažlicích.
(28.11.2012):
„Vánoce nejsou pro nás pokynem k jakési zvláštní vypjatosti jednou do roka.
Je to jedna z mnohých příležitostí, které nám církevní rok nabízí, příležitost
si uvědomit hloubku lásky boží k nám
lidem a ke všemu božímu stvoření,
hloubku lásky boží zjevenou nám také
v tom kralujícím dítěti v jeslích vydaném
do našich rukou.“

Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. V Česku je
za vrchol Vánoc považován Štědrý den
24. prosince jako předvečer samotné
slavnosti. Jsou vnímány jako důležitý svátek i nekřesťany, kteří ho spojují
se zakončením roku a s trávením času
v rodinném kruhu.
Přeji všem čtenářům jejich příjemné
prožití.
Ing. Karel Frait
Ilustrace: archiv autora

Městské informační centrum
Domažlice, Chodské nám. 96
-předprodej vstupenek
-prodej turistických suvenýrů, map,
turistických viztek a známek
- prodej regionálních produktů (knihy, trika, keramika, medovina, karty,
čepice, nákrčníky, omalovánky...)

Kalendárium významných osobností
ŠTAINER-VESELÝ, Karel - odbojář
* 02. 12. 1906 - Vídeň
+ 26. 11. 1993 - Praha
Důstojník dělostřelectva působící před
válkou v Domažlicích, posléze jedna z
vůdčích osobností domácího protinacistického odboje. Po únoru 1948 pronásledován komunisty a nezákonně vězněn.
115. výr. narození
JINDŘICH, Jaromír
- ředitel hudební školy
* 11. 09. 1903 - Domažlice
+ 06. 12. 1991 - Domažlice
První ředitel hudební školy v Domažlicích, hudebník a předseda Kruhu přátel
dobrého umění. Otec Jaromíra Jindřicha mladšího a dědeček učitele hudby
a zpěváka Kamila Jindřicha.
30. výr. úmrtí
KUMPEROVÁ, Iva
- ředitelka Muzea Chodska
* 29. 02. 1944 - Praha

+ 16. 12. 2011 - Praha
Působení: Domažlice, Babylon. Etnografka, ředitelka Muzea Chodska a autorka odborných článků a publikací.
10. výr. úmrtí
DUFFEK, Maxmilián - starosta
* 18. 12. 1856 - Domažlice
+ 03. 04. 1926 - Domažlice
Dlouhá léta působil jako okresní starosta, autor řady národopisných publikací.
165. výr. narození
HRUBÝ, Václav - basketbalista
* 18. 12. 1966 - Domažlice
Působení: Domažlice, Praha, Nymburk.
Jedna z nejvýznamnějších osobností
českého basketbalu, mnohonásobný
reprezentant. Roku 2001 byl oceněn
jako nejlepší basketbalista České republiky.
55. výr. narození
PROCHÁZKA, Alois ml. - stavitel
* 01. 11. 1889 - Domažlice
+ 19. 12. 1951 - Domažlice

Stavitel, architekt a správce domažlického muzea. Člen Klubu za staré Domažlice, místní a osvětové komise.
70. výr. úmrtí
ŠTÍPEK, Karel - ředitel základní školy
* 24. 12. 1966
Ředitel základní a mateřské školy v ulici
Msgre B. Staška, někdejší místostarosta Domažlic.
55. výr. narození
PEKLO, Josef - cyklistický závodník
* 26. 12. 1931 - Domažlice
+ 2014
Účastník několika Závodů vítězství,
dlouholetý předseda cyklistického oddílu Jiskry Domažlice. 90. výr. narození
PEZL, Josef - kapelník
* 27. 12. 1881 - Merklín
+ 10. 11. 1938 - Domažlice
Hudebník a učitel hudby, v Domažlicích
řídil kapelu místního hasičstva.
140. výr. narození
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové

Různé
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Turisté zamkli Českou studánku

Zhruba 150 zájemců se v sobotu 30. října
zúčastnilo tradiční akce Zamykání České
studánky, kterou pořádá domažlický odbor Klubu českých turistů. Vloni se nekonala kvůli pandemii koronaviru.
Akci na symbolickém místě pod Čerchovem i letos podpořila silná účast turistů
z bavorského příhraničí. Právě nová vedoucí spolku Waldverein Furth im Wald
Marianne Linsmeier se spolu s předsedou KČT Domažlice Petrem Matějkou
ujala tradičního symbolického otočení
keramickými klíči, které uzamklo letošní
turistickou sezonu.

Přítomné pozdravil starosta Domažlic
Zdeněk Novák, který připomněl letní demolici zchátralých vojenských objektů
na Čerchově, Malinové hoře a Bystřici.
Ředitel Domažlických městských lesů
Jan Benda shrnul závažný problém posledních let - řádění kůrovce. Za poslední
dva roky jeho kolegové museli vytěžit 120
tisíc kubíků dřeva, zasazeno byla na 280
tisíc nových stromků.
O tradiční hudební doprovod se postaral
mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí
pod Čerchovem.
(job)
Foto: Karl Reitmeier

Pietní akty
V uplynulých týdnech se konaly pietní
akty u příležitosti tří významných dat 28. října založení Československa, 11.
listopadu Den válečných veteránů a 17.
listopadu Den za svobodu a demokracii
(tento svátek byl připomenut o den dříve
za účasti studentů domažlických škol).
Fotogalerie z pietních aktů najdete na:
www.domazlice.eu/fotogalerie

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Baldovská 638, Tel.: 379 72 58 53
Oddělené pracoviště: Břetislavova 84 a 209, Tel.: 379 72 43 25
Email: reditelka@soc-sluzbymestadomazlice.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMAŽLICE

Jsme příspěvková organizace města Domažlice. Poskytujeme ambulantní a terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

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
- ošetření nohou
- s úklidem a údržbou domácnosti
- s nákupy a pochůzkami
- praním a žehlením prádla

Sazba na hodinu za úkon je 130,-Kč.
- zajistíme stravu a dovoz Po - Pá
ceny oběda: oběd běžný 72,oběd dieta 74,dovoz oběda 10,-

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 do 7:00 do 15:30 hod.
Tel.: 379 72 43 25
Petra Řezníčková, DiS. – sociální pracovník
Lenka Čížová – vedoucí pečovatelské služby
dpsbresocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
dpsbrezdravotni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Více informací na webových stránkách: www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

Inzerce

číslo 12

Domažlický zpravodaj – str. 14

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

PALIVOVÉ DŘEVO
JI Ž NA ŠTÍ P ANÉ V DÉ L KÁ CH 2 5, 3 3, 4 0
NE BO 5 0C M
D O P RAV A MO ŽN Á

BUK, DUB - 1090Kč/prms
LISTNATÁ SMĚS - 940Kč/prms
JEHLIČNATÉ - SMRK, BOROVICE 790Kč/prms nebo 690Kč/prms ve
špalcích

OBJEDNÁVEJTE NA
604 686 981
VÁCLAV VONDRAŠ, ÚJEZD 5,
DOMAŽLICE
PRMS - prostorový sypaný metr

Uzávěrka inzerce pro
lednové vydání
Domažlického
zpravodaje
je
15. 12. 21

Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

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

Domažlické městské lesy nabízejí
PALIVOVÉ DŘEVO
(V NABÍDCE I ŠTÍPANÉ DŘEVO)

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

INZERCE V DOMAŽLICKÉM ZPRAVODAJI
* Celá strana 6 534 Kč (191x250 mm)
* řádková inzerce - 1 řádek 39,- Kč

* 1/2 strany 3 267 Kč
* 1 cm2 - 16,- Kč

* 1/4 strany 1 634,- Kč
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

Kontakt: telefon 721 776 962 , babor@idomazlice.cz

Inzerce
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NABÍDKA PRÁCE
DOMOVNÍK
NÁPLŇ PRÁCE: třídění papírového odpadu, úklid venkovních ploch a
komunikací v areálu firmy, drobné opravy, odvoz tříděného odpadu,
kontrola objektu po skončení směny, uzamčení a zakódování objektu,
sekání trávy, předání pošty(balíků) spediční firmě
PRACOVNÍ DOBA: 2-4 h denně, 15:30 -18 h nebo dle domluvy

MZDA: 150Kč/h !!

MÍSTO VÝKONU: MI.OPTICS s.r.o., Jindřichova 308, Domažlice
Email: mailbox@mi-optics.cz
Tel: 379 433 911

Inzerce
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S TO L N Í - N Á S T Ě N N É M Ě S Í Č N Í , DVO U M Ě S Í Č N Í , T Ý D E N N Í

T
ISKÁRNA
DOMAŽLICE pod Brankou

OBJEDNÁVEJ U VÝROBCE

a dalších

777 339 000, 775 880 000
digitisk@tiskne.cz
Břetislavova 568, Domažlice
WWW.TISKNE.CZ

K

S TO L N Í - N Á S T Ě N N É M Ě S Í Č N Í , DVO U M Ě S Í Č N Í , T Ý D E N N Í , 1 4 D E N N Í

alendáře
VYTVOŘ SI SVŮJ KALENDÁŘ

knihy, brožury, PF-ka, pohledy, vizitky, plakáty, bannery, letáky

otoobraz
Fotokniha

