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REFLEXNÍ VESTY PRO DĚTI
Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

Jedním z programů Městské policie Domažlice, které organizuje v rámci svého preventivního působení, je i projekt Bezpečně na procházku. Již v minulosti díky němu vybavila všechny mateřské školy v Domažlicích reflexními vestičkami pro
děti. V průběhu ledna strážníci předali do mateřských škol nové kusy. Tím dochází k postupnému obnovení vest, které
děti denně využívají při svých procházkách městem. Předškoláci se tak učí, že nošení reflexních prvků je velmi důležité,
neboť se díky nim zvyšuje bezpečnost chodců i cyklistů v provozu na pozemních komunikacích. Každá reflexní vesta je
opět doplněna logem školky a názvem projektu. (mp)
Fotogalerie ze školek na straně 11 Foto: MŠ
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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
poslední dva měsíce
"fungoval"
náš městský úřad
pro veřejnost v
omezeném rozsahu. Nařízení vlády
umožňovalo stanovit úřední hodiny
pro občany pouze po pěti hodinách
ve dvou dnech. Toto omezení s sebou
přinášelo řadu problémů, zejména na
odboru dopravy. Tvořily se fronty a
to jak v budově úřadu, tak i před ní,
čekání na vyřízení záležitosti se prodlužovalo, zákonitě rostla nervozita.
A tak paradoxně opatření, které mělo
eliminovat shromažďování většího počtu osob, mělo často opačný účinek,
nehledě na další negativní dopady.
Od 15.února došlo k rozšíření úředních hodin na dva dny v týdnu (pondělí a středa), a to v plném rozsahu, tj.
od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00
hod. Stalo se tak z iniciativy hejtmanů,
kteří v souvislosti s žádostí o vyhlášení nového nouzového stavu (nekomentuji nakolik je toto opatření v souladu, či v rozporu s Ústavou) přiměli
vládu, aby předchozí přísnou úpravu
rozvolnila. Rád bych tento případ uvedl jako příklad toho, že jsou situace,
se kterými si dovedou lépe poradit
obce či kraje, nežli orgány ústřední.
Pokud by vláda před dvěma měsíci
nepřistoupila k plošnému a striktnímu
omezení úředních hodin pro veřejnost
a nechala tato rozhodnutí na jednotlivých obcích (místo nařizování by doporučovala), věřím, že by si obce, na
základě znalosti místních podmínek a
potřeb, poradily lépe.
Tak snad příště ...
PS: Jak rád bych místo toho "snad"
napsal "určitě". :-)
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 24. března
2021 od 16 hodin v sále MKS.
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Úpravy v pivnici městského
pivovaru: odhlučnění
prostoru a nový pisoár
Otevření pivnice v domažlickém pivovaru vyvolalo řadu pozitivních reakcí, ale
objevily se i dvě připomínky, které se podařilo po dobu uzavření provozu pro veřejnost vyřešit.
První již na podzim, kdy byla snížena
hlučnost v pivnici, která vznikala tříštěním zvuku mezi dlažbou, holými stěnami a klenbou. Na stěny a do kruhových
"lustrů" byly osazeny bílé tlumící desky.
Na zdi pak byly instalovány desky potištěné obrazy Domažlic, jejich okolí a snímky
z partnerských měst. Rozdíl v akustice je
až překvapivý.
Nový vzhled interiéru si můžete prohlédnout od vstupu i za stávajících omezení, když si přijdete k ´Žíznivému vokýnku´ koupit domažlické pivo. Otevřené je
v pracovní dny od 14 do 18:30 hodin.
Druhá připomínka hostů se týkala jen jednoho pisoáru na záchodě v pivnici. Počet
záchodů v objektu odpovídá normám (větší WC jsou v přízemí). Proč byl u pivnice
k dispozici jen jeden, připomíná starosta
Zdeněk Novák: ,,Podle původního projektu měl být v klenutých prostorách současné pivnice obchod. Tudíž zázemí pro něj
bylo vybudováno ve hvozdu v první etapě
rekonstrukce Kulturního centra pivovar
Domažlice před pěti lety. Následně padlo
rozhodnutí změnit projekt, protože do hry
vstoupila možnost finančně ulevit městu
získáním dotací a i z praktických důvodů
propojit pivovar s pivnicí. Současnost jistě
dává tomuto rozhodnutí – stylové prostory využít pro posezení v pivnici a ne jen
pro prodej zboží – za pravdu. Od počátku
jsme věděli, že v rámci možností musíme
tuto záležitost vylepšit. A proto jakmile
skončily podmínky dotace a záruka dodavatele stavby hvozdu, kde jsou umístěny
záchody, bylo možné provést úpravu.“
Upravený hvozd byl sice otevřen teprve
před pěti lety, ale provést v něm zásahy,
které by nebyly vizuálně patrné, vyžadovalo jistý čas.
,,Výrobci, aby obstáli na trhu, neustále inovují výrobky, a tak sehnat totožné
komponenty nebylo snadné. Nejvíc pomohlo, že zbylé obklady z původních stavebních prací byly prozíravě uloženy ve

Tlumící desky v okruží pomáhají zlepšit akustiku v pivnici.
Foto: (toš)

Nový pisoár byl instalován v lednu.
Foto: (eli)
skladu. Pozitivní jistě je, že se vodařům
po dlouhé snaze podařilo sehnat již nevyráběný kus sanitární keramiky a zajistit
u výrobce osazení kompatibilního automatického splachovacího systému. Díky
tomu stavební zásah není na vzhledu
patrný. Provedená úprava je maximum
možného, co dispozice prostor a normy
umožňují i vyžadují," zmínil místostarosta
Stanislav Antoš.
Pivnice v městském pivovaru byla otevřena loni 24. července. Hosté do ní chodili do poloviny října, od kdy začala platit
přísná protiepidemická opatření. Ta byla
na dva týdny zmírněna v prosinci, od té
doby je možný prodej piva jen přes ´Žíznivé vokýnko´.
(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.
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V bývalé knihovně bude
služebna městské policie

Společnost PP-servis Plzeň provede
stavební práce v budově bývalé knihovny v ulici Boženy Němcové. Rada města
přidělila veřejnou zakázku realizovanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení
zmíněné firmě proto, že nabídla nejnižší
cenu - 6 380 078 Kč bez DPH.
Úpravy objektu jsou směřovány k tomu,
aby vyhovovaly provozu městské policie,
která se do nich přestěhuje ze stávajících
stísněných prostor v sousedství radnice
na náměstí.

Městská knihovna Boženy Němcové se
v loňském roce přestěhovala do Kulturního centra Pivovar, které vzniklo přestavbou historického areálu.
V něm obsadila dvě patra zrenovovaného objektu. V prvním z nich je oddělení
pro dospělé čtenáře, jehož součástí je
i čítárna a internetová studovna. Druhé
patro je určeno dětem a mládeži a činnosti vzdělávacího centra.
Čtenáři oceňují, že v budově je výtah a je
tak zcela bezbariérová.
(job)

Rekordní těžba v městských lesích

Domažlický zpravodaj – str. 3

KRÁTCE:
l 10. března bude opět vlát na domažlické radnici tibetská vlajka. Rozhodli o tom
členové rady města. Tento symbolický
akt připomene 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Domažlice se
k němu připojují každoročně téměř dvě
desítky let. Akce vznikla v západní Evropě v druhé polovině 90. let. V posledních
letech se do akce v ČR zapojuje více než
700 radnic, posledních 10 let se tibetské
vlajky objevují i v oknech škol.
l Město Domažlice poskytne Diecézní
charitě Plzeň příspěvek 203 tisíc korun na
zajištění poskytování sociálních služeb v
Komunitním centru Domažlice. Rozhodli
tak zastupitelé. Pro letošní rok jsou v plánu mj. tvořivé dílny s účastí klientů sociálně terapeutických dílen, výstava výrobků
ze sociálně terapeutických dílen a akce
pro seniory a zdravotně postižené.
l O inflační nárůst 3,2% se zvýší stávající nájemné bytů ve vlastnictví města
Domažlice. Změna bude platná od 1.
dubna. Stávající sazby platné od 1. dubna 2020 jsou 69,55 Kč/m2/měsíčně (případně 43,48 Kč/m2/měsíčně u bytu se
sníženou kvalitou). Zákon stanovuje, že
bytem se sníženou kvalitou se rozumí byt
bez ústředního vytápění a s částečným
nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění
a bez základního příslušenství, nebo byt
s ústředním vytápěním bez základního
příslušenství.
l Na střeše panelového domu v Kunešově ulici 502 (na sídlišti Kozinovo pole) by
mohlo být umístěno zařízení pro distribuci bezdrátového internetu. Majitel podal
žádost o pronájem nebytových prostor
na střeše tohoto objektu (výtahovna).
Rada města záměr pronájmu schválila.
,,Je zde předpoklad, že žadatel bude mít
možnost umístění technického zařízení
na střechu. Musí doložit, že splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické limity,"
uvedl místostarosta Stanislav Antoš.(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Pošta v Mánesově ul.
ruší sobotní provoz

Rok 2020 byl pro lesy v majetku města Domažlice rokem rekordním. Bylo vytěženo nejvíce dřeva v historii - téměř 70 tisíc metrů krychlových. Ve většině případů
šlo o dřívo napadené kůrovcem. Pracovníci Domažlických městských lesů (DML)
zasadili téměř 130 tisíc sazenic a vybudovali 5 kilometrů oplocenek. DML obhospodařují zhruba 3770 hektarů lesa, na starosti mají i péči o městské rybníky.
Text a foto: (job)

Pobočka České pošty v Mánesově
ulici (sídliště Kozinovo Pole) bude od
března otevřena od pondělí do pátku,
sobotní provoz bude zrušen. Poskytované poštovní služby jsou v plné míře
zachovány ve všední dny a v sobotu
na poště v ulici Msgre.B.Staška. Otevírací hodiny pošty v Mánesově ul. od
1.3.: Pondělí a středa 10 – 12 a 13 – 18
hodin. Úterý, čtvrtek a pátek 8 -12 a 13
- 16 hodin.
(job)

Zpravodajství
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Varovný systém města bude rozšířen
Pokrytí celého města. To má za cíl rozšíření digitálního povodňového plánu
a varovného informačního systému,
které odsouhlasili domažličtí zastupitelé. Město podá žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí, zároveň
se zavázalo celý projekt předfinancovat
a z části spolufinancovat.
Předpokládaná cena je 9,6 milionu korun, příspěvek z operačního programu
Životní prostředí může činit až 70 procent.
,,Stávající systém, kdy jsme schopni
oznamovat občanům města informace
týkajících se povodňových situací, nepokrývá celé město, jen ty části, které
se nachází poblíž Zubřiny, a centrum
Domažlic. Když jsme na jaře potřebovali
vyhlásit některé zásadní informace, tak
jsme zjistili, že je nedostatečný. Nyní se
ukázala možnost získat poměrně zajímavou dotaci," shrnul starosta Zdeněk
Novák.
Současný Varovný a informačním systému obyvatelstva (VISO) monitoruje
situaci v oblastech, kde může hrozit
povodňové nebezpečí. Do provozu byl
uveden v létě 2010.
Jeho součástí je 38 bezdrátových hlásičů, 7 hladinových hlásičů a 3 kamerové
body v Domažlicích a Havlovicích. Každý z bezdrátových hlásičů se skládá ze
čtyř amplionů.
Přesný stav vody monitorují hladinové
ultrazvukové hlásiče. V případě blížícího se nebezpečí systém vysílá varov-

Sbírka na údržbu
běžeckých tras
Svazek obcí Domažlicko hradí náklady na
úpravu tras pro běžecké lyžování v lokalitě Čerchov-Capartice-Sádek. Návštěvníci
bílé stopy ve zmíněné oblasti mohou areál
využívat zdarma, přesto však Svazek Domažlicko vyhlásil veřejnou sbírku na spolufinancování relativně vysokých nákladů,
které při pravidelné údržbě tras vznikají.
Dárci mohou zasílat příspěvky na úpravu
stop v libovolné výši. Číslo transparentního účtu Svazku Domažlicko je 30031761970319/0800. Do zprávy pro příjemce
prosíme uvádět heslo ROLBA.

Součástí varovného systému jsou i hladinové hlásiče.

né znamení na velitelské stanoviště na
městské policii.
V případě vyhlášení prvního povodňového stupně je občanům v záplavové
oblasti odeslána informativní sms a je
aktivována povodňová komise.

Foto: (job)

Při ´druhém´ ji starosta svolává a komise začíná pracovat.
Do monitorovacího střediska chodí
dvakrát denně potvrzující zprávy o tom,
zda jsou všechna čidla a hladinové hlásiče v provozu.
(job)

Snížení nájemného za pronájem místa
na kontejnery pro textil a obuv
Společnost Dimatex, která provozuje kontejnery na obnošené šatstvo a obuv, zažádala o snížení nájmu za užívání městských
pozemků. Potýká se s ekonomickými těžkostmi. ,,Roční nájemné je 1700 korun,
snížili jsme ho o třetinu," konstatoval po
zasedání rady města místostarosta Stanislav Antoš.
Firma rozmístila kontejnery po Domažlicích začátkem června 2019. Jsou umístěny v Palackého ulici, na sídlišti Kavkaz ve
Smetanově ulici, na sídlišti Kosmonautů
u garáží vedle kontejnerů na separovaný
odpad, u hřiště GJŠB v ulici 28. října, v Baarově ulici u zastávky MHD, na Kozinově
poli v Ladově ulici nad školkou, v Mánesově ulici u Družby, v Haltravské ulici u prodejny koberců a ve sběrném dvoře DTS
v Chrastavické ulici.
Společnost spolupracuje s Diecézní charitou Plzeň, Českým červeným křížem a
dalšími charitativními organizacemi. (job)
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Chystá se rekonstrukce
hřiště s umělým povrchem
Domažlice se ucházejí o dotaci u Národní
sportovní agentury, která by pomohla zaplatit rekonstrukci hřiště s umělým povrchem v sousedství fotbalového stadionu na
Střelnici.
,,Kompletně se bude měnit povrch, úpravou
projde i prostor kolem travnaté plochy, týkat se budou i podkladových vrstev," shrnul
starosta Zdeněk Novák na jednání zastupitelstva. Zastupitelé souhlasili s tím, že se
město do realizace pustí a také s předfinancováním a spolufinancováním této investiční akce.
Náklady by se měly pohybovat okolo 7,5
milionu korun, dotace může pokrýt 70%
uznatelných nákladů.
,,Pokud se bude následně provádět řádná
údržba, mělo by hřiště sloužit dalších deset,
patnáct let," uvedl starosta.
Hřiště s umělým povrchem bylo vybudováno v roce 2008 na místě bývalého parkoviště u plaveckého bazénu. Stavba stála zhruba 19 milionů korun, město na ni získalo
dotaci ze státního rozpočtu i od Plzeňského
kraje.
(job)

Hřiště s umělým povrchem v sousedství městského stadionu Střelnice využívají
místní i přespolní sportovci. Slouží od roku 2008.
Foto: (job)

Do městských lesů chodí
i nepořádní návštěvníci

Práci pracovníkům Domažlických městských lesů přidělávají nezodpovědní návštěvníci, kteří v přírodě zanechávají hory odpadků.
Foto: DML

Strážníci odhalili
opilého řidiče
Projíždějící
hlídka strážníků si v sobotu
30. ledna krátce před půlnocí všimla vozu,
který kličkoval
po
vozovce.
Strážníci
se
vydali za vozem,
neboť
měli důvodné podezření, že by řidič mohl
být pod vlivem návykové látky, popř. zdravotně indisponován.
,,Strážníci vozidlo zákonným způsobem
zastavili a řidič vozidla byl vyzván k předložení dokladu totožnosti a dokladů potřebných k řízení motorového vozidla.
Hlídka na místě zjistila, že vozidlo řídil devětadvacetiletý muž, ve vozidle se nikdo
jiný nenacházel. Řidič hlídce sdělil, že
nevlastní řidičský průkaz žádné skupiny.
Podrobil se dechové orientační dechové
zkoušce na alkohol s výsledkem 1,86 promile alkoholu v dechu. Na místo strážníci
přivolali hlídku OO PČR Domažlice, která
se celou věc převzala k dalšímu řízení,"
popsala mluvčí městské policie Ludmila
Chladová.
(job)

Zpravodajství
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Miniaturní přesah havlovické hasičárny
do sousedního pozemku vyřeší smlouva
Náprava po 33 letech. Třicet centimetrů
čtverečních pozemku pod stavbou havlovické hasičárny je předmětem dohody
mezi městem Domažlice a Povodím Vltavy.
Stavba tímto malým rozměrem zasahuje do pozemku, který se již počítá
k sousednímu potoku Zubřina a je veden jako vodní plocha.
Radní nyní doporučují zastupitelstvu,
aby přijalo Souhlasné prohlášení mezi
Povodím Vltavy a městem Domažlice,
které osvědčuje existenci vlastnického práva zmíněné části pozemku a její
připojení k sousednímu městskému pozemku.
,,Havlovická zbrojnice byla postavena
v akci Z v roce 1988. V prohlášení se
píše, že tehdejší Městský národní výbor
Domažlice zřídil stavbu v dobré víře,
v domnění, že staví na vlastním pozemku," zmínil domažlický místostarosta
Stanislav Antoš.
(job)

Objekt požární zbrojnice v Havlovicích byl vybudován v Akci Z v roce 1988.
Foto: (job)

Pozemky pod čerpací stanicí
město pronajme na dva roky

Rada města schválila pronájem pozemků společnosti Lindoneo za účelem
umístění a provozování čerpací stanice
v Masarykově ulici (pod vlakovým nádražím).
,,Smlouva je uzavřena na dobu určitou
2 let ode dne uzavření smlouvy s možností automatického prodloužení vždy o
rok, pokud ji jedna ze stran nevypoví,"
uvedl místostarosta Stanislav Antoš.
,,Původní nájemní smlouva s původním
nájemcem byla uzavřena na dobu delší. Rada města nyní ale zvažovala, zda

pozemky dále vůbec pronajímat. V současnosti se totiž projektuje železniční koridor ze Stoda přes Domažlice na státní
hranici. S tím bude souviset přestavba
přestupního uzlu , která se dotkne železniční stanice Domažlice. Naším cílem je nezavázat projekt nějakým složitým jednáním o nájemních vztazích
v této oblasti," popsal místostarosta.
Cena pronájmu je stanovena na
75 128, 31 Kč bez DPH/měsíc, smlouva
počítá i s inflačním nárůstem.
(job)

Placení místního
poplatku za
komunální odpad
Upozorňujeme všechny obyvatele města
Domažlice - poplatníky místního poplatku
za komunální odpad, že v měsíci březnu
bude provedena distribuce poštovních
poukázek k úhradě místního poplatku za
komunální odpad na rok 2021.
Poplatek je splatný do 30. dubna 2021.
Bližší informace lze získat v Obecně
závazné vyhlášce města Domažlice č.
4/2019, v platném znění, a to na internetových stránkách města Domažlice v sekci
samospráva - vyhlášky a nařízení města.
Ve stávající epidemické situaci prosíme
o úhradu složenky nejlépe bezhotovostně
prostřednictvím bankovního převodu nebo
internetového bankovnictví s uvedením
variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku. Při úhradě na pokladnách
MěÚ Domažlice (náměstí Míru 1 a U Nemocnice 579) prosím využívejte přednostně platbu kartou. Případné dotazy zodpoví
pracovnice finančního odboru na telefonním čísle 379719166.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

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

Servis

číslo 3

V KC Pivovar nově funguje Centrum pro
zdravotně postižené Plzeňského kraje
Odborné sociální poradenství pro seniory a zdravotně postižené poskytuje nově
v prostorách komunitního centra v KC
Pivovar Domažlice (Pivovarská 10) Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského
kraje.
Bc. Michaela Paidarová zájemcům poradí vždy v úterý od 9 do 12 hodin. Kontakt:
tel. 775 786 002, e-mail: domazlice@
czppk.cz

Hledáte pro své děti zajímavý prázdninový program?
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Vám nabízí

Příměstský tábor

Dobrodružství s knihou
TERMÍN: 19. - 23. 7. 2021
Tábor je určen pro děti a mládež od 7 let (po ukončení 1. třídy ZŠ) do 15 let.
Děti čeká celá řada soutěží, her, zábavy a sportovní aktivity všeho druhu
Cílem je zábava a pohyb na čerstvém vzduchu.
Program bude zpestřen různými tvořivými, vzdělávacími aktivitami a soutěžemi.

Přihlášky a podrobné informace jsou k dispozici v Městské knihovně a na webu
knihovny.
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Informace pro členy
Českého rybářského
svazu Domažlice

Vzhledem k tomu, že nám současná
situace nedovoluje uspořádání výroční
členské schůze, která se měla konat
13. 3. 2021, budeme nuceni ji přesunout na jiný vhodný termín. Sledujte
proto naše webové stránky, případně
vývěsní skříňku na Třech vrbách, kde
vás budeme o náhradním termínu informovat. výbor místní organizace
ČRS Domažlice

Odběry krve od dárců
v úterý 23. března
Český červený kříž Domažlice s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v úterý 23.
března. 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)

Turisté
informují

Městská 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 zde informace jak postupovat v on-line rezervaci. Linka pro seniory mající zájem o očkování - tel. 607 142 439 (PO-PÁ
7.00-15.00). Iniciativa města má za cíl napomoci centrálnímu registru a praktickým
lékařům.

Vážení přátelé turistiky,
současná nejistá situace s nákazou
koronaviru nám neumožňuje dlouhodobé plánování turistických akcí. Sledujte proto, prosím, aktuální informace v denním tisku a ve vitríně KČT na
Sokolském domě.
KČT Domažlice
Vážení návštěvníci kina Čakan,
v tomto vydání nepřinášíme pravidelný program. Do uzávěrky nebylo jasné, zda a kdy případně
bude možno obnovit promítání.
Děkujeme za pochopení.

Výběrové
řízení / Různé
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

číslo 3

číslo 3
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Městské kulturní středisko v Domažlicích
náměstí Míru 51
344 01 Domažlice

MKS
v Domažlicích vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele občerstvení
MKS v Domažlicích vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele občerstvení v sále MKS, v letním kině
Domažlice a při akcích pořádaných městským kulturním střediskem v exteriérech.

v sále MKS, v letním kině Domažlice a při akcích pořádaných městským kulturním střediskem v exteriérech.
Předmětem podnájmu je bufet na malém sále MKS včetně příslušenství (sklad, kuchyň/přípravna, zázemí),
kiosek v letním
kině v Domažlicích
prostor pro
nabídku
na akcích v exteriérech.
Předmětem
podnájmu
je bufet naa malém
sále
MKSobčerstvení
včetně příslušenství
(sklad, kuchyň/přípravna,

sek v Podnájemce
letním kiněnabízí
v Domažlicích
prostor
nabídku
občerstvení
akcích
v exteriérech.
občerstvení a
divákům
připro
veškerých
akcích
pořádanýchna
MKS
a na většině
akcí pořádaných

zázemí), kio-

ve spolupráci s MKS jinými pořadateli (koncerty, maturitní plesy…). Součástí smlouvy je také zajištění občerst-

Podnájemce
nabízí
při vveškerých
a na většině
akcí pořádaných ve
vení při akcích
MKSobčerstvení
v Domažlicíchdivákům
pořádaných
exteriérech akcích
(festivaly,pořádaných
koncerty pod MKS
širým nebem
a další akce)
a případně
v dalších
prostorách,
kde MKS
realizujematuritní
kulturní akce.
spolupráci
s MKS
jinými
pořadateli
(koncerty,
plesy…). Součástí smlouvy je také zajištění občerstvení
při akcích
MKS vodpovídá
Domažlicích
pořádaných
v exteriérech
(festivaly,
koncerty
pod širým
nebem a další akce) a
Podnájemce
za zajištění
provozu občerstvení
při dodržení
všech
bezpečnostních
a hygienických
případně
v
dalších
prostorách,
kde
MKS
realizuje
kulturní
akce.
podmínek a norem, za dodržení stanovené provozní doby, pořádek v předtu podnájmu a přilehlých prostorách
(včetně likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s činností podnájemce). Součástí smluvního vztahu je také

Podnájemce
odpovídá za
zajištění
občerstvení
při dodržení
všech
bezpečnostních
hygienických podpovinnost podnájemce
zajistit
kvalitní provozu
catering pro
účinkující umělce
(v rozsahu
a způsobem
dohodnutýmapřed
mínek
a norem,
za dodržení
stanovené
doby, pořádek v předmětu podnájmu a přilehlých prostorách
jednotlivými
akcemi
s pověřenými
pracovníkyprovozní
MKS).
(včetně likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s činností podnájemce). Součástí smluvního vztahu je také
Podnájemce hradí sjednané podnájemné a veškeré náklady na služby spojené s užíváním předmětu podnájmu
povinnost
podnájemce zajistit kvalitní catering pro účinkující umělce (v rozsahu a způsobem dohodnutým před
(spotřeba energií, vodné, stočné, dodávka tepla, praní ubrusů apod.). Dále hradí veškré náklady spojené s běžnou
jednotlivými akcemi s pověřenými pracovníky MKS).
údržbou a drobnými opravami předmětu podnájmu. Samostatně a na vlastní náklady si podnájemce zajišťuje vybavení
a zařízení nutné pro zajištění občerstvení v dohodnutém rozsahu.

Podnájemce hradí sjednané podnájemné a veškeré náklady na služby spojené s užíváním předmětu podnájmu
Zájemcienergií,
o provozování
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při akcích tepla,
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Domažlicích
záměrDále
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Zájemci2/ ooriginál
provozování
občerstvení
přiz akcích
MKS ne
v Domažlicích
svůj záměr ohlásí písemně s následujícími
nebo ověřená
kopie výpisu
rejstříku trestů
starší než 30 dnů,
přílohami:
3/ popis dosavadní činnosti a praxe v oboru, reference včetně kontaktu,
1/ úředně ověřená kopie živnostenského listu k provozování hostinské činnosti, případně výpis z obchodního
4/ je-li
představa
rozsahu azapsán,
kvalitě nabízeného sortimentu včetně uvažovaných cen základních položek,
rejstříku,
v němo uchazeč
sortimentu,
2/ originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 30 dnů,
koncepce provozu
a případné
návrhy,
3/ popis5/dosavadní
činnosti
a praxeinovativní
v oboru,
reference včetně kontaktu,
6/ nabídnutá
výše podnájemného.
4/ představa
o rozsahu
a kvalitě nabízeného sortimentu včetně uvažovaných cen základních položek sortimentu,
5/ koncepce provozu a případné inovativní návrhy,
Uchazeči doručí své nabídky do 31. 3. 2021 doporučeně na adresu:
6/ nabídnutá výše podnájemného.
MKS v Domažlicích

nám.
Míru 51
Uchazeči
doručí
své nabídky do 31. 3. 2021 doporučeně na adresu:
01 Domažlice
MKS v 344
Domažlicích
nám.
51napište: Občerstvení MKS – výběrové řízení
NaMíru
obálku
344 01 Domažlice
12. 4. 2021 budou registrovaní uchazeči pozváni k osobnímu jednání.

Předpokládané
předání
provozu – 1.
5. 2021
Na obálku
napište:
Občerstvení
MKS
– výběrové řízení
počítáno
se smluvním
zohledněním
situace
související
s epidemií
covidu-19)
12. (je
4. 2021
budou
registrovaní
uchazeči
pozváni
k osobnímu
jednání.
Předpokládané předání provozu – 1. 5. 2021
Bližší informace: +420 606 563 125, e-mail: karolyi@idomazlice.cz
(je počítáno se smluvním zohledněním situace související s epidemií covidu-19)
Itat eiur? Ibus minusam quam fugiam enimus, cusandelique cus, sin repre nobit velitae volupti orumet explit, que
Bližší informace: +420 606 563 125, e-mail: karolyi@idomazlice.cz
dolutet quas volest, con reperi officte caepudit eum sitat vera pra con reperi volorero te reratur, ipsum faciendi
nonse mo tem ant ullatio exerita volorem iligend eniatur?

Sčítání lidu začíná 27. března

Uritatur restio quam nes ad et laborehenti deniminctat expelenim antotae ceprovidunt.

Bus, cuptat. Susandesti con ea endellame recab iduntibus evenietur si dolupta tquunt qui recus dentiorum sit rem
et probíhá
volo temna
ut našem
doloresed
qui quod
as nonsErum,
volupta
abo. Nam
volupta
conem
Již voloruptate
od roku 1869
úzea síť utatur
kontaktních
míst. Tuto
část etur
Sčítání
valý cum
pobyt
nebo přechodný
pobyt nad 90
deritas diam
nobis
re pa doluptaqui
doluptibus
rem
sitiaest,
si am imodit et, omnis
vererferes
pelČR.
imusSečíst
pa se musí každá
dnů
na území
mí každých
deset
let sčítání
lidu. V roce
2021inctatur
zajišťuje
Česká
pošta.
que reniam
fugites
sequo
adit volorroratur
ad moluptior
remquam restis
experum
2021a voluptatem
nastane další
opakování
této
vý- comnis
Distribuce
a sběr listinných
formulářů
taková
osoba, bez ohledu na místo skuznamné události. Za jeho realizaci odpo- budou pravděpodobně probíhat ve složité tečného pobytu, věk, svéprávnost a zdraepidemické situaci.
votní stav.
vídá Český statistický úřad.
Za osoby mladší 18 let, osoby omezené
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na
Činnost sčítacích komisařů i kontaktních
27. 3. 2021. V první fázi má každý mož- míst bude v součinnosti Českého statis- ve svéprávnosti a podobně provádí senost sečíst se online prostřednictvím tického úřadu a České pošty upravena čtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
elektronického formuláře na webu nebo v tak, aby došlo k výraznému omezení fy- nebo osoba k tomu oprávněná.
zických kontaktů mezi sčítacími komisaři
Sčítání se týká i cizinců přítomných v
mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou po- a obyvatelstvem za dodržení aktuálních České republice v rozhodný okamžik, s
výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátvinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit hygienických opatření.
a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho Sčítání 2021 je povinné pro všechny oso- kodobým pobytem do 90 dnů.
distribuci mají na starosti sčítací komisaři by, které mají k rozhodnému okamžiku tr(čsú)

Městské kulturní středisko

talk show

MŮŽEM
I S MUŽEM
Režie: Vít Karas

Josef Dvořák
pondělí 1. 3. 2021
velký sál MKS | 19.30
Předprodej 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
Pro účely propagace akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy.
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tel.: 420 379 725 852 | e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
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VIII. ABONENTNÍ KONCERT
2020

Městské kulturní středisko v Domažlicích

číslo 3

16. března 2021 | úterý
velký sál MKS | 19.30

Eva Daňhelová
Veronika Slavíčková
Petr Pytlík
Antonín Libicher
Martin Kotulan
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Předprodej vstupenek: Městské informační centrum, Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz

www.idomazlice.cz

Městské kulturní středisko v Domažlicích

kino Čakan | 19.00

DOMAŽLICE
Předprodej vstupenek:

Městské informační centrum, Chodské nám. 96, Domažlice,
tel.: 379 725 852, e–mail: infocentrum@idomazlice.cz, on-line na www.idomazlice.cz
Pro účely propagace akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy.
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čtvrtek 18. 3. 2021
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Předprodej vstupenek: Městské informační centrum, Chodské nám. 96, Domažlice,
tel.: 379 725 852, e–mail: infocentrum@idomazlice.cz, on-line na www.idomazlice.cz
Pro účely propagace akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy.

Městské kulturní středisko v Domažlicích

HLASO
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Městské kulturní středisko v Domažlicích
pořádá zábavný pořad

MINIPÁRTY
Josef Náhlovský
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čtvrtek 8. 4. 2021
velký sál MKS | 19.00
DOMAŽLICE
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum, Chodské nám. 96, Domažlice,
tel.: 379 725 852, e–mail: infocentrum@idomazlice.cz, on-line na www.idomazlice.cz
Pro účely propagace akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy.
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Karel Šíp
středa 14. 4. 2021 | 19.00
velký sál MKS Domažlice
Předprodej vstupenek:

Městské informační centrum, Chodské nám. 96, Domažlice | on-line na www.idomazlice.cz
tel.: 379 725 852, e–mail: infocentrum@idomazlice.cz
Pro účely propagace akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy.
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Na venkovní anténu lze naladit
40 českých televizních programů

Signál pozemního televizního vysílání ve standardu DVB-T 2 lze v Domažlicích a okolí zachytit z vysílačů Vraní vrch (vlevo)
a Čerchov.
Foto: 2x (job)
V minulých měsících byl dokončen přechod na nový typ pozemního televizního vysílání (DVB-T2). V Domažlicích
a okolí touto cestou televizní signál
diváci přijímají z vysílačů Vraní vrch a
Čerchov. Průběžně dochází ke změnám
v nabídkách programů, které jsou v jednotlivých vysílacích sítích nabízeny, a je
proto nutné občas kvůli novým stanicím
provést nové naladění televizorů či set-top-boxů, mnohé z nich ho provádějí
automaticky.
Z Vraního vrchu vysílají tři vysílací sítě
(multiplexy), z Čerchova jeden.
Přechod na systém DVB -2 z původní vysílací normy DVB-T byl nutný, aby
stávající vysílací frekvence uvolnili místo vysokorychlostnímu mobilnímu internetu.
Nový vysílací standard přináší divákům
mnoho technických výhod - realističtější přechody mezi barvami, podrobnější
vizuální informace, lépe zabezpečený
přenos TV signálu, kapacitu pro duální
zvukové vysílání nebo prostorový zvuk.
Kmitočty pro pozemní televizní vysílání
v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030.

Zajímavosti z historie

Vysílač Vraní vrch funguje od roku
1975. Uvnitř budovy je udržována teplota okolo 18 stupňů Celsia, která je

ideální pro citlivé součástky technických
zařízení.
1. listopadu 2008 se stalo Domažlicko
prvním územím v Česku, kde nebylo
možné naladit analogové pozemní vysílání (lidé si tehdy museli pořídit set-topboxy nebo televize na příjem nového digitálního vysílání).
V říjnu 2013 začal vysílat digitální multiplex z Čerchova.

Přehled TV programů
v jednotlivých vysílacích sítích
Multiplex 21 (Vraní vrch, 26. kanál):
ČT 1
ČT 2
ČT 3
ČT Déčko/ČT art
ČT 24
ČT sport
+8 rozhlasových programů ČRo
Multiplex 22 (Vraní vrch, 34. kanál)
Prima
Prima Cool
Prima Love
Prima Max
Prima Zoom
Prima Krimi
Prima +1
CNN Prima News
Óčko
Óčko Star

Retro Music TV
Radio Proglas
Multiplex 23 (Vraní vrch, 31. kanál)
Nova
Nova Cinema
TV Barrandov
Kino Barrandov
Barrandov Krimi
TV Noe
Televize Seznam
Rádio Dechovka
Multiplex 24 (Čerchov, 43. kanál)
Nova
Nova Action
Nova 2
Nova Gold
Prima Comedy Central
JOJ Family
Relax
Rebel
CS Mystery
ABC TV
Galerie
Klenot TV
Sport 5
Šlágr TV
ZAK TV
V tomto multipexu vysílá i stanice ,,Televize přes anténu". Nabízí informace o
tom, jak naladit oblíbené televizní programy i další technické rady.
(job)

Fotostránka
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Děti ve školkách mají nové
reflexní vesty na vycházky

Historie / Různé
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První panelové sídliště v Domažlicích
Výstavba sídlišť v 60. a 70. letech začala být v Domažlicích nejen potřebou, ale
i všeobecným trendem. Hledaly se lokality, byly upřesňovány směrné územní
plány města. Na konci 60. let minulého
století začala éra sídlišť panelových.
Došlo i k alternativě financování výstavby domů. Zakládala se bytová družstva,
vznikalo družstevní vlastnictví. Žadatel
se přihlásil za člena, dostal své pořadí,
vinkuloval základní vklad a zbytek po
dobu 30 let splácel věřiteli – státu. Do
města se stěhovali lidé z okolních vesnic za prací, za bydlením.
Sídliště Palackého bylo prvním panelovým sídlištěm v Domažlicích. Ve shodě
s upraveným územním plánem města
byla k jeho vybudování vybrána lokalita
na západním okraji města, téměř v úpatí lesů Dmoutského valu.
Pozemek o velikosti 32 542 m2, který byl pro potřebu výstavby 248 bytů
vybrán, byl téměř z jedné poloviny již
v majetku státu (domovní správy, MNV)
a s ostatními majiteli se město vyrovnalo formou výkupu.
V 2. polovině 60. let byla zahájena
výstavba a s podzimem 1969 se lidé
stěhovali. Domy čtyřpodlažní a jeden
šestipodlažní vyrostly v době snahy o
maximální zprůmyslnění stavebnictví a
jeho unifikaci. Tyto aspekty umožňovaly
potřebnou rychlost výstavby a uspokojení velké fronty žadatelů.
První typy paneláků TO3B zahrnovaly
byty o velikosti 1+2 až 1+3 s bytovým
jádrem B3, rovnou střechou a technickým podlažím.
Urbanisticky je sídliště řešeno příjemně
volnou zástavbou podél průjezdné místní komunikace ulicí Palackého s dostatečnou, dnes již starou, přerůstající
zelení. Vhodně navazuje na městskou

Palackého ulice v Domažlicích.
infrastrukturu a zahrnovalo občanskou
vybavenost jako prádelnu, centrální kotelnu (dnes již nefunkční) a mateřskou
školku. V blízkosti sídliště se nachází
samoobsluha a velký sportovní areál
s plaveckým bazénem a řadou sportovišť.
Družstevní byty, které tvořily na Palackého sídlišti většinu, postupně přešly do
osobního vlastnictví občanů sdružených
ve společenství vlastníků jednotek.
Většina obyvatel sídliště se snaží, aby
svoje byty a domy dobře udržovali a
modernizovali.
Po nutné výměně rozvodů vody, topení
a plynu se zaměřují na výměnu oken a
tam, kde se majitelé domluví, řeší i zateplování obvodových stěn domů nebo
barevné nátěry.

Vzdělávání pedagogů a rodičů
pokračuje v on-line režimu
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) zůstává zatím stále online, ale rozhodně nepolevuje v podpoře
pedagogů.
Od začátku roku proběhly webináře zaměřené na polytechnickou výchovu, školní zralost předškoláků či problematiku
neklidných a agresivních dětí, kterých se
zúčastnila téměř stovka účastníků z řad
učitelů i rodičů.
Rodiče se v letošním roce začali výrazněji zapojovat i do pracovních skupin,
které se na svých lednových jednáních
zabývali mimo jiné i nastavením priorit

a cílů, které mají vést ke zkvalitňování
vzdělávání na našem území.
K těmto navrženým cílům má možnost
vyjádřit se kdokoli z vás. Umístěny jsou
na www.map.masceskyles.cz a návrhy
na změny můžete sdělit emailem na map.
masceskyles@email.cz. Pokud máte zájem přihlásit se na nějaký z našich seminářů, sledujte webové či facebookové
stránky projektu. Všechny námi pořádané akce jsou zdarma.
Za spolupráci děkuje realizační tým
MAP II.

Foto: archiv autora
Variabilita dispozičních řešení je sice
náročnější daným nosným systémem,
ale v omezené míře možná.
Stará původní bytová jádra se nahrazují novými variantami koupelen a WC.
Podlahy se doplňují izolacemi na kročejový útlum a parkety vyměňují za plovoucí podlahy.
Jsou dodavatelé, kteří umí živičné, jednoplášťové střechy nahradit dvouplášťovými sedlovými.
I na sídlištích je potřeba stále se svým
bytům a domům věnovat, aby ani v současném boomu stavebníků – solitérů,
neskončily na periferii bydlení. Konstrukčně vydrží panelové domy ještě
dlouho. Rychlost jejich opotřebení je
však stále v rukách majitelů.
Ing. Karel Frait

Praktické informace
z našeho města
do vašeho
chytrého mobilu
Stáhněte si zdarma
aplikaci
HLÁŠENÍ ROZHLASU
Postup najdete na
adrese: domazlice.
hlasenirozhlasu.cz

Kultura
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Kalendárium významných osobností

JINDŘICH, Jindřich
- národopisec
* 05. 03. 1876 - Klenčí pod Čerchovem
+ 23. 10. 1967 - Domažlice
Hudební skladatel, klavírista, národopisec, autor odborných publikací a sběratel chodských lidových písní.
145. výr. narození
KONRÁDY, Jakub st.
- výrobce dud
* 07. 03. 1881 - Domažlice
+ 19. 05. 1946 - Domažlice
První výrobce dud v Domažlicích, regionální opravář varhan.
140. výr. narození
VOBORNÍK, Jan
- literární historik
* 10. 04. 1854 - Pohoří u Opočna
+ 08. 03. 1946 - Praha
Středoškolský profesor, dramatik, literární kritik a historik. Působil v Domažlicích. Znalec díla Vrchlického, Jiráskova, Máchova a Zeyerova. 75. výr. úmrtí
BRETSCHNEIDER, Vladimír
- sochař
* 09. 03. 1886 - Praha
+ 11. 05. 1951 - Litomyšl
Působení: mj. Rejkovice (okr. Domažlice). Autor pamětní desky básníka
Jaroslava Vrchlického pro náměstí v
Domažlicích či Chodské madony v Draženově.
135. výr. narození

SLADKÝ, Václav
- učitel
* 19. 09. 1914 - Blatná (okr. Strakonice)
+ 10. 03. 2006 - Milavče
Působení: Milavče, Domažlice, Prachatice. Učitel, vedoucí sboru a propagátor
dudácké muziky.
15. výr. úmrtí
DUFFKOVÁ, Zuzana
- jednatelka vlasteneckého spolku
* 11. 03. 1856 - Domažlice
+ 22. 01. 1927 - Domažlice
Činná v charitativní a osvětové činnosti,
podílela se na založení ženského odboru domažlického Sokola.
165. výr. narození
WIMMER, František - klarinetista
* 11. 09. 1891 - Domažlice
+ 11. 03. 1981 - Domažlice
Klarinetista a dudák, účinkoval s dudákem Janem Kobesem a Frišholcovou
kapelou.
40. výr. úmrtí
KOTAL, Josef
- ředitel Střední zdravotnické školy
* 14. 03. 1921 - Mlázovy (okr. Klatovy)
+ 01. 02. 1989 - Domažlice
Středoškolský profesor a kulturní pracovník. Patřil ke znalcům regionálních
osobností, spoluzakládal Domažlický
zpravodaj.
100. výr. narození
BŘEZINA, Antonín
- ředitel hájenské školy
* 04. 03. 1895 - Velká Chyška

+ 19. 03. 1941 - Domažlice
Učitel a ředitel hájenské školy v Domažlicích, autor odborných publikací a článků.
80. výr. úmrtí
KOVÁŘ, Zdeněk
gynekolog
Lékař-gynekolog a někdejší primář domažlické nemocnice. Činný také jako
oddílový lékař.
V březnu oslaví 70. výr. narození
ŠTEFFKOVÁ, Jozefa
- oběť nacismu
* 23. 03. 1871 - Domažlice
+ 01. 05. 1945 - Domažlice
Vdova po krejčím, zabita dělostřeleckým granátem při ostřelování Domažlic.
150. výr. narození
PETRŽÍK, Josef
- učitel
* 26. 03. 1801 - Domažlice
+ 28. 09. 1885 - Domažlice
Učitel a varhaník, člen řady spolků. Za
činnost ve školní službě obdržel vysoké
státní vyznamenání. 220. výr. narození
FLEGL, Václav
- sbormistr Čerchovanu
* 22. 01. 1876 - Hořice (okr. Jičín)
+ 28. 03. 1951 - Domažlice
Ředitel hudební školy, sbormistr a skladatel. V roce 1901 se stal prvním dirigentem Čerchovanu.
70. výr. úmrtí
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové

Učebnice pomáhá mladým bubeníkům
Užitečným pomocníkem pro mladé bubeníky se stala učebnice hry na bicí nástroje
pro začátečníky (Bubenická Univerzální
Metoda 1), kterou připravil domažlický
muzikant a pedagog Kamil Jindřich.
Jeho bubenická metodika poprvé vzbudila pozornost mezi kolegy během krajských soutěží základních uměleckých
škol, při nichž byly patrné úspěchy žáků
právě ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice.
Od roku 2012 se krajská kola těchto soutěží konala přímo v Domažlicích a během
setkávání pedagogů pravidelně docházelo k výměně zkušeností a názorů, které
se staly impulzem pro sepsání a vydání
této metody v prvním díle učebnice.
Konzultanty této metody a i koncepce
prvního dílu byli přední čeští bubeníci a
pedagogové, například Klaudius Kryšpín
známý ze skupin Pražský Výběr a Stromboli a další přední učitelé ze základních
uměleckých škol či konzervatoří a členové Ústřední umělecké rady ZUŠ.
„Materiál jsem získával během dlouholeté pedagogické praxe a mnoha konzultací
u nás i v zahraničí. Velmi přínosným byl
pro mě dvoutýdenní pobyt v New Yorku,
kde jsem navštívil několik hudebních škol

a měl možnost vidět různé typy výuky hry
na bicí. To mě hodně inspirovalo. Pokračování v práci na metodice výuky bicích
nástrojů bylo vlastně i jedním z důvodů,
proč jsem se po mnoha letech rozhodl
ukončit svoje působení jako ředitel MKS
v Domažlicích," zmínil Jindřich.
,,Vedle aktivní pedagogické činnosti mě
velmi baví a zároveň plně zaměstnává

i práce na druhém díle učebnice. Její příprava vyžaduje mnoho času, mým předsevzetím je vydat druhý díl v tomto roce.
Na výsledek se ale těším a věřím, že
stejně jako první díl bude užitečným průvodcem začínajících mladých bubeníků,"
dodal autor.
Celorepubliková distribuce učebnic je zajištěna na www.kytary.cz
(job)

Realizační tým: Kamil Jindřich – autor, Martin Ticháček - fotograf, Michal Karolyi
– grafik, dva žáci K. Jindřicha, kteří na fotografiích v učebnici začínající bubeníky provázejí Veronika Jindřichová a Mathias Westerdijk.
Foto: archiv K.J.

Domino / Inzerce
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Dům dětí a mládeže Domino
připravuje osm letních táborů
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice chystá na červenec a srpen 2021
sedm příměstských a jeden pobytový letní tábor:
12. 7. - 16. 7. 2021 Příměstský tábor „S písničkou jde všechno líp“
19. 7. - 23. 7. 2021 Příměstský tábor „Hrajeme si s angličtinou“
19. 7. - 23. 7. 2021 Sportovní příměstský tábor - baseball
26. 7. - 30. 7. 2021 Sportovní příměstský tábor
2. 8. - 6. 8. 2021 Příměstský tábor „Máme rádi zvířata“
1.8. – 10. 8. 2021 Pobytový tábor na Rudolfově Pile
16. 8. – 20. 8. 2021 Příměstský tábor „Mladý zálesák“
23. 8. - 27. 8.2021 Příměstský tábor „Hurá do školy!“

Přihlášky na jednotlivé tábory budou
k vyzvednutí v DDM Domino Domažlice
v Hradské ulici 94 nebo je naleznete na
webových stránkách
www.ddmdomazlice.cz
Telefon: 379 722 811
Tábory jsou určeny pro všechny děti
(nemusí navštěvovat kroužky v DDM).

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny bavy, Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, 185 -229,- Kč/ ks.
Prodej: 23.3. a 26.4.2021
Domažlice

- u vlak. nádraží

-

17.45 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Domažlický zpravodaj si můžete vyzvednout v informačním centru na
Chodském náměstí nebo ve stojanu
před vchodem do MKS na náměstí.
INZERCE
V DOMAŽLICKÉM ZPRAVODAJI

Domažlické městské lesy nabízejí

PALIVOVÉ DŘEVO ZA AKČNÍ CENY
V NABÍDCE I ŠTÍPANÉ DŘEVO

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)

Nakladatelství Č e s ké h o l e s a
l Celá strana 6 534 Kč (191x250 mm)
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)

K výběru téměř 50 titulů knih
z historie západních Čech a Domažlicka

Při opakování inzerátu v následném vydání
Domažlického zpravodaje poskytujeme 10% slevu.
Kontakt: 721 776 962

babor@idomazlice.cz

Domažlický
zpravodaj
vychází
v
nákladu
5800 ks a je každý měsíc distribuován pracovníky
České pošty do všech domácností v Domažlicích
a v Havlovicích zdarma.

V době, kdy jsou knihkupectví uzavřená
z nařízení vlády, můžete naše knihy koupit nebo

objednat na naší adrese:
Vodní 18, 344 01 Domažlice, m: 606 489 226,
e-mail: zdenek.prochazka@nakladatelstvi-cl.cz
www.nakladatelstvi-cl.cz

Inzerce
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Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

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

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

Uzávěrka inzerce
pro dubnový
Domažlický zpravodaj
je 15. 3. 2021

Aktuální vydání
Domažlického zpravodaje
i archiv starších čísel je
k dipozici ke stažení
ve formátu pdf na
www.domazlice.eu

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

SUCHÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
J IŽ N A ŠT Í PAN É V D ÉL K ÁC H 2 5, 3 3, 40
N EBO 50C M
D O PRA VA 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

Inzerce

5 000

až
Kč
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu
Klientské centrum Domažlice
Branská 6 (vchod z Vodní ulice)
Možnost změny zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března 2021.
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