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OSLAVY SVOBODY V DOMAŽLICÍCH

Letošní Oslavy svobody v Domažlicích si opět nenechal ujít ani válečný veterán a čestný občan Domažlic James Duncan
(93 let, na snímku uprostřed), který Domažlice před 73 lety osvobozoval. Společně s ním přes oceán na Chodsko zavítali
také vnuk Matta Konopa Patrick Dewane, syn loni zesnulého veterána Robert Gilbert a také delegace z partnerského města
Two Rivers. Oficiální část programu oslav, které probíhaly od 3. do 8. května, se uskutečnila v sobotu 5. května. Poprvé
v historii města se před pamětní deskou na domažlické radnici poklonili také zástupci partnerských měst Furth im Wald
a Ludres. Více fotografií najdete na straně 11. 
Foto: Domažlický deník

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se
uskuteční 25. června od 14:00 hodin v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se koná
ve středu 27. června od 16:00 hodin v malém sále MKS.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice / Havlovice
Město chce zajistit bydlení lékaŘům
Problémy s nedostatkem lékařů řeší
v poslední době vedení domažlické nemocnice. Když už sežene personál, řeší
většinou problémy s ubytováním. Lékaři
nemohou v Domažlicích získat vhodné
byty nebo domy. A s tímto problémem
by chtěla domažlická radnice nemocnici pomoci. Připravuje například stavbu
řadových domů Na Bábě, které by byly
určené právě pro personál domažlické
nemocnice.
„V poslední době jsme řešili také pronájem městských bytů, protože mezi žadateli byli i lékaři, kteří by měli jít pracovat
do domažlické nemocnice. Vybíráme
ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů
a v případě lékařů jsme ochotní udělit
výjimku. Bohužel ani jeden z námi nabízených bytů lékařům nevyhovoval,“ uvedl na dubnovém zasedání zastupitelstva
starosta Domažlic Miroslav Mach.
Z úst zastupitele Jana Pangráce to-

tiž zazněl návrh, zda by město nemělo
přepracovat kritéria pro výběr žadatelů
městských bytů právě ve prospěch lékařů. Zastupitelé ale nakonec jeho návrh
nepodpořili.
„Pokud je třeba, automaticky udělujeme
výjimky a můžeme upřednostnit nejen
lékaře, ale také například pedagogy
nebo policisty,“ podotkl místostarosta
Zdeněk Novák.
Během dvou let chce město Na Bábě
postavit několik řadových domů, které by
byly pronajímány domažlické nemocnici právě pro účely ubytování personálu.
Tento způsob spolupráce si chce vedení
města vyzkoušet na pronájmu posledního řadového domu Na Bábě, který je již
postavený a zůstal poslední bez majitele.
Přesto, že se objevil kupec, zastupitelé
nakonec rozhodli nemovitost neprodat
a pravděpodobně ji poskytnou do pronájmu nemocnici.
(bub)

Setkání obcí Havlovic

6. sraz obcí Havlovic se konal v květnu a hostily jej právě Havlovice u Domažlic. Víkendový program setkání byl oficiálně zahájen v sobotu 19. 5. v 11 hodin
u pomníku padlých. Sešlo se kolem padesáti lidí, obyvatel Havlovic u Trutnova, Havlovic u Miřetic, Havlovic u Ležáků a Havlovic u Domažlic. Za domažlickou radnici hosty v Havlovicích pozdravil místostarosta města Stanislav Antoš.

Foto: (toš)
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KRÁTCE:

Individuální účelové dotace schválili
v dubnu zastupitelé. Půl milionu korun
poskytlo město Římskokatolické farnosti
Domažlice na opravu kostela, 450 tisíc
korun Diecézní charitě Plzeň a 80 tisíc
korun Gymnáziu J. Š. Baara na pořádání
Univerzity 3. věku. Radní dále schválili
dotace ve výši 50 tisíc korun pro Muzeum Chodska, 15 tisíc korun pro Spolek
rodáků a přátel Chodska a Pošumaví
na pořádání Pošumavského věnečku,
10 tisíc korun Sídlišti Šumava na správu
dětského hřiště, 8 tisíc korun Konfederaci politických vězňů České republiky
a 6 160 korun domažlickému Klubu českých turistů na pojištění Kurzovy věže.
Dne 18. srpna se v Domažlicích uskuteční každoroční Jízda historických vozidel. Půjde již o 44. ročník a řidiči musí
opět počítat s uzavírkou náměstí.
Od června do září bude probíhat oprava
průtahu městem. Práce jsou zcela v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic. Město
bude financovat pouze opravu chodníků, přechodů nebo budování ostrůvků
(investice ve výši 4 milionů korun). Nově
vznikne bezpečný přechod před mateřskou školkou v Poděbradově ulici. Práce
by měly být rozděleny do tří etap.
Poskytnutí dotací z rozpočtu města
Domažlice 2018 - oblast školství, mládeže a sportu schválili v dubnu zastupitelé. Tabulky s konkrétními podpořenými
projekty najdete na webu města v sekci
Samospráva - Zastupitelstvo - Usnesení.
Dotace pro oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální zastupitelé
projednali na konci května.
Zastupitelé schválili dotaci z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2018 - na obnovu kulturní památky - měšťanský dům
čp. 42. Konkrétně půjde o repasi výkladce včetně vstupních dveří v loubí, lokální
opravu omítek a repasi oken na severní
a západní straně domu (dotace ve výši
41 tisíc korun). Dále byla schválena dotace ve výši 15 tisíc korun pro měšťanský dům čp. 88 na opravu omítek uliční
i dvorní fasády a opravu žaluziového
okna včetně nátěru štítu do ulice.  (bub)

Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, tel. 777 968 884. Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru na náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do
10. dne v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk Praha. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.

MěÚ Domažlice
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POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU
V červnovém vydání Domažlického zpravodaje vás seznámíme se službami dalšího z poskytovatelů sociálních služeb.
Tentokrát to bude Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný
spolek, oblastní odbočka Domažlice.
Jedná se o spolek se širokou členskou základnou, který je neziskovou organizací,
sdružující zrakově postižené občany z celého domažlického okresu. V rámci svých
možností se snaží zmírnit následky zrakového postižení a pomáhá překonávat
handicap, omezující plnohodnotný život
postižených osob.

Pro své členy organizace pořádá každý
čtvrtek klubové dny, při kterých informuje
o novinkách v oblasti sociálních služeb,
kompenzačních pomůcek a také o změnách v sociálních zákonech. S činností za
minulé období a plánem seznamuje v pravidelně vydávaném Měsíčníku.
K dispozici má i sedmimístný automobil,
díky němuž může pořádat výlety „za krásami naší vlasti“ anebo návštěvy kdyňského bazénu.
Nejen pro své členy, ale i pro zrakově
postižené občany z celé ČR pořádá spolek každoročně desetidenní ozdravně

rehabilitační pobyt v Mariánských Lázních s rehabilitačními procedurami pomocí vlastních přístrojů a s masážemi.
Tyto pobyty si hradí účastníci z vlastních
prostředků. Pobyt není vázán na žádné
zdravotní postižení, může se tedy zúčastnit každý.
V současné době se pobočka organizace
nachází v Kozinově ulici č. 236 v Domažlicích. Kontakt: předsedkyně Olga Selnarová: tel. 723 448 048, 737 857 201,
email: olga.selnarova@seznam.cz.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ

SLUŽBY, KTERÉ POMÁHAJÍ V TÍŽIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Od ledna 2018 jsou mapovány sociální
služby, které pomáhají lidem v krizových
situacích a s problémy, se kterými se
obce a občané v regionu v sociální oblasti potýkají. Zjištění budou představena na setkání, které se koná 25. června
2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti
Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Prokopa
Velikého 689, v Domažlicích. Na setkání
jsou srdečně zváni zájemci z řad zástupců
obcí a měst na Domažlicku, pracovníků
obecních a městských úřadů, organizací
poskytujících sociální a související služby,
uživatelů těchto služeb a jejich blízkých
a zájemci z řad široké veřejnosti. Účast

na setkání je třeba potvrdit do 18. června
2018 Mgr. Ondřeji Raffelovi na níže uvedený e-mail či telefon.
Aktivitu realizuje Centrum pro komunitní
práci západní Čechy ve spolupráci s městem Domažlice v rámci 3. etapy plánování
rozvoje sociálních služeb. Cílem celého
projektu financovaného z prostředků ESF
a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost je naplánovat
zajištění sociálních služeb tak, aby odpovídalo potřebám občanů a aktualizovat katalog poskytovatelů služeb.
Na akci budou od podzimu letošního roku
navazovat setkání „u kulatého stolu“,

u kterých se bude společně diskutovat
o problémech, se kterými se na Domažlicku potýkají senioři a občané se zdravotními
handicapy, děti, mládež a rodiny s dětmi
a také lidé, kteří žijí na okraji společnosti.
Bližší informace o projektu jsou uvedeny na
webové stránce města Domažlice (www.domazlice.eu) v sekci Městský úřad, Sociální
služby a Komunitní plánování. Další informace a případné dotazy k setkání i projektu
rád zodpoví Mgr. Ondřej Raffel, koordinátor
projektu, z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel.: 775 764 418, e-mail.: ondrej.raffel@cpkp.cz.  Odbor sociálních věcí


a zdravotnictví, MěÚ

POSLEDNÍ VOLNÉ STAVEBNÍ PARCELY V HAVLOVICÍCH
Město Domažlice nabízí k prodeji poslední stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v městské části Havlovice nacházející se v lokalitě nové obytné zóny.
Jedná se o pozemky:
• p. č. 260/30 o výměře 951 m2
• p. č. 260/48 o výměře 1581 m2
• p. č. 260/49 o výměře 1090 m2
• p. č. 260/51 o výměře 1485 m2
• p. č. 260/52 o výměře 1534 m2
vše v k. ú. Havlovice u Domažlic.
K pozemkům jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí - vodovodu, kanalizace,
elektro a plynu. V lokalitě byla nově vybudována obslužná pozemní komunikace
se zpevněným asfaltobetonovým krytem.
Minimální kupní cena je stanovena ve
výši 1.100 Kč/m2. Prodej je realizován na
základě Smlouvy o zřízení práva stavby
a smlouvě o smlouvě budoucí kupní (dále
jen „Smlouva“).

Pro výstavbu rodinných domů jsou stanoveny tyto regulativy vyplývající z platného
územního plánu a zastavovací studie:
• zastavitelnost pozemku činí max. 40 %,
do této plochy se započítávají přístřešky,
terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové
stavby a veškeré zpevněné plochy
• výška hlavního objektu nepřekročí 1,5
NP (max. výška bude činit 9 m od okolního terénu) při respektování okolní výškové hladiny stávající venkovské zástavby
přiléhající k pozemní komunikaci v lokalitě obytné zóny (tzn. plné obytné podlaží
s možností využití podkroví)
• bude respektována pevná stav. čára,
jednotlivé objekty budou umístěny v uličním profilu pozemků tak, aby nedocházelo k odsouvání hlavních staveb do hloubi
pozemků, vzdálenost této pevné stav.
čáry je 6 m od hranice pozemků přiléhající k pozemní komunikaci

• střechy budou sedlové nebo polovalbové, hřebeny střech budou umístěny
kolmo směrem k obslužné pozemní komunikaci, štíty budou umístěny souběžně
s komunikací
• fasády budou provedeny z omítek, zateplovacích panelů nebo palubek, přípustné jsou i prosklené stěny; sruby
a podobné stavby nebudou přípustné
• na pozemku stavebníka budou vybudovány minimálně 2 parkovací stání (stavebník je povinen vybudovat minimálně
2 parkovací stání na vlastním pozemku).
Zájemci mohou své žádosti podávat písemně na adresu Město Domažlice, odbor správy majetku, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20 nebo elektronicky
podatelna@mesto-domazlice.cz s uvedením svých kontaktních údajů. Žádosti
budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu.
Odbor správy majetku, MěÚ Domažlice

Organizace a spolky
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Pátek 8. 6. Turistická vycházka. Odjezd
v 11:15 hodin z autobusového nádraží do
Horšovského Týna. Zde přestup na autobus do Miřkova. Trasa: Miřkov, Sedmihoří, Miřkov (11 km). Odjezd v 16:24 hodin.
Vede M. Ryšánek.
Sobota 9. 6. Účast na oslavách 130.
výročí založení KČT v Praze. Odjezd
z nádraží ČD v 8:01 hodin do Prahy.
U Podskalské celnice na Výtoni od 10
hodin Podskalské setkání turistů a Vltavanů. (Vycházky, vyhlídkové jízdy parníkem, turistické a vltavanské suvenýry. Od
12:30 hodin hraje staropražská skupina
Třehusk).
Neděle 10. 6. Účast na oslavách 130.
výročí založení KČT v Praze. Odjezd

z nádraží ČD v 8:01 hodin do Prahy. Piknik v Botanické zahradě v Praze – Troji od 11 do 17 hodin (Kulturní program,
občerstvení, zábavný soutěžní program
„Jdeme s Novou“.)
Pondělí 11. 6. Účast na oslavách 130.
výročí založení KČT v Praze. Odjezd
z nádraží ČD v 8:01 hodin do Prahy.
Výstup na Petřín od 15 do 17 hodin od
sídla KČT v Revoluční č. 8. Cíl: Zahrada Kinských pod Petřínem. (Kulturní
a turistický program, suvenýry, výstup
na Petřínskou rozhlednu za zvýhodněné
vstupné.)
Sobota 16. 6. Zájezd do středních
Čech. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 6 hodin. Zastávky: Lešany (muzeum vojenské techniky),
Čapí hnízdo (volná procházka), Vrchotovy Janovice (oběd a návštěva zámku).
Pěšky 2 km. Cestou zpět zastávka na
kávu. Cena pro členy KČT a Sokola Domažlice 370 Kč, ostatní 420 Kč. Přihlášky a peníze přijímá M. Senohrábková,

Výstavy:
Soukromá základní škola
Mašovice: Den Země ze mě
Tradiční výstava prací žáků soukromé
základní školy Adélka Mašovice ke Dni
Země bude ke zhlédnutí ve vestibulu
knihovny 1. - 14. června.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Ivana Sýkorová –
Procházka kolem Zubřiny

Zveme vás na výstavu obrazů malovaných
akrylovými barvami na plátně. Autorka se
v současnosti věnuje nejvíce malbě krajin. Nejedná
se o typické krajinky, ale spíše o detailnější záběry
přírody inspirované procházkami kolem Zubřiny.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 18. do 30. června a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Školení internetové studovny:
v úterý 12. června 2018 8:00 hodin

NEBOJTE SE INTERNETU
Samostatné tříhodinové školení

je určeno začátečníkům i mírně pokročilým.
Přihlášky na tel. 379 723 041 nebo 379 723 042.


Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny

tel. 723 331 714 nebo 379 724 113. Vede
Karel Bílek.
Středa 20. 6. Výlet na Šumavu. Odjezd
z nádraží ČD v 6:12 hodin na Špičák.
Trasa: Špičák nádraží, Černé jezero,
rozhledna Špičák, Čertovo jezero, Špičák nádraží (12 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 23. 6. Turistická vycházka.
Odjezd z nádraží ČD v 8:33 hodin do
Stodu. Trasa: Stod, Hradec, Hradecká
skála, Holýšov – oběd. (10 km). Návrat
vlakem. Vede P. Matějka.
-----------------------------------------------------Připravujeme:
30. 6. - 8. 7. Účast na Letním turistickém srazu 2018 v Sokolově. Doprava
individuální. Od 4. do 6. 7. nabídka prohlídky památek, okružní a městské trasy,
rozhledny, vyhlídky, středověké doly, vodáctví, jízda na kole a kolečkových bruslích, muzea, lanová centra, labužnicky za
pivy a další.

ČČK DOMAŽLICE

společně
s
Transfúzní stanicí v Klatovech
uskuteční
odběry krve v pondělí
18. června. Odběr je ve
Střední zdravotnické škole Domažlice od 14:00 do
16:30 hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci
dárce krve. Ženy mohou dávat krev 4x
do roka - minimální doba mezi odběry je
3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka. 
(ččk)

OBSAZENÍ SÁLU MKS
5. 6. Bubenický koncert ZUŠ, 7. 6. Seniorské odpoledne, 10. 6. Konference
ČSSD, 26. 6. Hudební pořad pro školy,
27. 6. Zasedání zastupitelstva města,
28. 6. Rozloučení se školním rokem ZŠ
Komenského 17.
 (mks)

DTS hledají zájemce o činnosti
obsluhy WC v době konání
Chodských slavností
- Vavřinecké pouti.
Další podrobnosti
na tel. 379 722 394

Organizace a spolky
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ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ
VALCHA

V Záchytné stanici psů Valcha čekají pejsci na nový
domov. Je to například čtveřice roztomilých štěňátek
kříženců středního vzrůstu (horní foto), tříletá kříženka Tera (na snímku dole) a další. Kompletní informací najdete na www.domazlice.eu nebo na telefonu
774 294 049 (Andrea Ďurišová). 
Foto: 2x ZSP

Tajemnice Městského úřadu Domažlice

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

úředník – správní referent/ka
pro úsek územního plánování
Bližší informace: Ing. Ivana Sladká, ved. odboru správy majetku, tel. 379 719 184,
přihlášku zaslat nejpozději do 4. 7. 2018

úředník – správní referent/ka
na úsek přestupků
Bližší informace: Mgr. Martina Petrovická, ved. odboru projednávání přestupků, tel. 379 719 233,
přihlášku zaslat nejpozději do 10. 7. 2018

úředník – správní referent/ka
odboru správy majetku

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
6. 6. 2018 14:00 Přednáška - Masáže
pro seniory - p. Miroslava Palkovičová
Prokopa Velikého 689
5. 6. 2018 15:00 - Mše svatá

Bližší informace: Bc. Michal Hájek, ved. odboru správy majetku, tel. 379 719 172, 602 334 228,
přihlášku zaslat nejpozději do 10. 7. 2018

14. 6. 2018 15:00 - ZUŠ Domažlice jarní koncert

Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice:
www.domazlice.eu v sekci volná místa.

Břetislavova 84
20. 6. 2018 13:00 - cvičení s rehabilitační sestrou p. Martinou Fainovou

Pozvánky

číslo 6

ČERVEN V DOMAŽLICKÉM MUZEU
V Chodském hradu můžete navštívit rozšířenou výstavu „Domažlické osmičky“,
která v první části reflektuje přelomové
roky 1918 – 1968 a události v regionu v
těchto letech. V druhé části je věnována
proměnám města Domažlice v 50 letech
od vzniku republiky. Přibližuje vývoj města v oblasti služeb, státní správy, školství,
kultury a volného času, obchodu a průmyslu, bytové výstavby ze stavebního pohledu. K výstavě jsou pořádány komentované prohlídky a výtvarné dílny, na které je
nutné se předem objednat.
Další výstava ART CERAMICS 2018
představuje současnou keramickou plas-

tiku a design porcelánu z České republiky.
Výstava je ke zhlédnutí v galerii „Ochoz“
Chodského hradu.
Filmový klub se koná 15. června, film Žlutá ponorka s hudbou Beatles vznikl v roce
1968. Co mu řekneme po padesáti letech?
Výstava malířské, grafické i literární tvorby
Vladimíra KOMÁRKA – „Všední zázraky“ v
Galerii bratří Špillarů se koná u příležitosti
nedožitých 90. narozenin umělce. Rodina
autora zapůjčila na tři desítky obrazů a
grafik, slavnostní vernisáž proběhne v neděli 24. června 2018 od 17:00 hodin.
Mgr. Kristýna Pinkrová,
Muzeum Chodska v Domažlicích

Brožura Kulturní léto 2018

Domažlický zpravodaj - str. 6

2018: ROK REPUBLIKY
V rámci oslav 100. výročí vzniku republiky nám Kulturní život a tištěná média v
letech 1918 – 1968 přiblíží dámy Jana
Volfíková a Tereza Mašlová. Přednáška
se koná ve středu 13. června od 18 hodin v loutkovém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích.
Dále bude ve středu 20. června promítán film Karla Kachyni NOC NEVĚSTY,
odehrávající se v období vrcholící normalizace. Promítání s krátkým úvodním
slovem začíná v 19:30 v Loutkovém sále
MKS.

(pink)

Seniorské odpoledne
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace Domažlice srdečně zve na Seniorské odpoledne konané 7. června od 14 hodin v sále MKS v Domažlicích. Hraje Osvračínská
Švitorka s kapelníkem Vlastimilem Weinerem. Těšíme se na
vás! 
Výbor OkO STP Domažlice

Vzkaz od Recyklojízdy:
Přineste nám baterky
Na podporu třídění a recyklace baterií projede v červnu Českou republiku již podruhé tým Recyklojízdy. Tříčlenná skupinka nadšenců na elektrokolech si dala za cíl zdolat za 10 dní
800 kilometrů. Na cestu se vydá 13. června 2018 z Frenštátu
pod Radhoštěm. Cílovým místem bude 22. června 2018 město Cheb. Na cestě bude mít 24 zastávek v českých a moravských městech. Jednou z nich budou i Domažlice.
V Domažlicích bude mít Recyklojízda svou zastávku 21. června v 8:30 – 9:00 hodin v ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška. Půjde
o krátké setkání s obyvateli, školáky a se zástupci městského úřadu. Tým Recyklojízdy nám už dnes vzkazuje: „Největší
radost nám uděláte, když nám přinesete použité baterie. Na
kolech je sice neodvezeme, ale rádi se pro ně po Recyklojízdě vrátíme.“
Použité baterie pro Recyklojízdu začali už v této škole sbírat.
Můžete jim též přispět anebo je odevzdat ve vestibulu Komerční banky.
Recyklojízda je otevřený projekt, a pokud si vedle sběru baterií chcete užít i společné zážitky, můžete se k týmu Recyklojízdy připojit a část nebo celou cestu s nimi zdolat na kole či
elektrokole. Bližší informace o trase budou jsou k dispozici na
webu recyklojizda.ecobat.cz.

Odbor životního prostředí, MěÚ
Přehled akcí konaných v Domažlicích pod záštitou Městského kulturního střediska v Domažlicích od června do září přinese opět
brožura Kulturní léto 2018. Ta bude od června k dostání v Městském informačním centru v Domažlicích. 
Foto: MKS

Aktuality z Domažlic najdete na
www.domazlice.eu

Na kole dětem
9. ročník veřejné cyklotour Na kole dětem zavítá v červnu
také do Domažlic. Konkrétně půjde o poslední 10. etapu, která se pojede 9. června. Jízda startuje 30. května v Ostravě
a její účastníci postupně projedou napříč republikou.
Podrobnosti najdete na www.nakoledetem.cz. Jde o sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí.  (red)

Kino Čakan - červen 2018
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KULTURNÍ AKCE
dovských náhrobcích a jak se Pátek 6. a sobota 7. července
vždy od 18:00 hodin
tyto náhrobky postupem času
vyvíjely. Zmíněny budou také zahrada pod Chodským hradem
židovské pohřební zvyklosti
a rituály. Pro zájemce bude
zastavení pokračovat besedou
Multižánrový festival v rámci
v krčmě „U Meluzíny“, která
sklářského sympozia
bude spojena s ochutnávkou
Tusta Vitrea
- tribute to AC/DC
pravých izraelských macesů a
Na festivalu vystoupí:
Když tribute, tak precizně. Tak
možná i něčeho dalšího …
Pátek 6. července 18:00 JAN
ANEB SPORTOVNÍ
by se dalo formulovat motto
VSTUP ZDARMA!
VANČURA& IRENA BUDWEIODPOLEDNE PLNÉ HER skupiny Špejbl‘s Helprs, jejichž
SEROVÁ & PLAVCI, 20:00
SOUTĚŽE POŘÁDÁ: DDM velkou devizou je zpěv v podáPátek 29. června 2018 od
JARDA SVOBODA (TRADOMINO Domažlice, Basení Petra Průši, který se (nejen
15:00 hodin
BAND),
22:00 HONZA KŘÍballový club Wolfs Domažlice. dle našeho názoru) vypořádal
letní kino Domažlice
ŽEK s kapelou
Sdružení Pionýr, DiecézFestival
s originálním projevem Briana
Sobota 7. července 18:00
ní charita Plzeň, SHAKTI
Johnsona téměř dokonale.
ST. JOHNNY, 19:30 PAVEL
FESTIVAL
centrum jóga Domažlice, TJ Nejlepší revival kapely AC/DC v
DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA,
SOKOL Domažlice.
21:30 YO YO BAND
Evropě. Naprosto perfektní huVSTUP ZDARMA!
VSTUP DOBROVOLNÝ!
dební provedení a showhadry
téměř k nerozeznání od origiNeděle 3. června 2018
Sobota 21. července od 20:00
nálu.
Kapela, která koncertovaod 18:00 do 20:00 hodin
letní kino Domažlice
la na jevištích a pódiích téměř
u kašny na domažlickém
Koncert
po celé Evropě.
náměstí
MKS v Domažlicích, VM ART
Předprodej vstupenek v MIC
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
production s.r.o. a Allianz
a v síti Plzeňská vstupenka.
Promenádní koncert
pojišťovna uvádějí
Pátek 1. června 2018
od 14:00 hodin
letní kino Domažlice
MĚSTO DOMAŽLICE A MKS
V DOMAŽLICÍCH

MĚSTO
DĚTEM

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

HUDBA
POD HRADEM

ŠPEJBLS
HELPRS

PŘIVÍTEJTE
LÉTO

dechové hudby

HÁJENKA
pod vedením

Úterý 19. června 2018
od 19:30 hodin
klášterní kostel

MICHAL DAVID
- OPEN AIR TOUR 2018

POCTA
VARHANÁM

Speciální host:
Přehlídka regionálních skupin
Markéta Konvičková
a jedním hostem skupinou
Michal David zavítá v rámci svéMIRAI
ho letního turné do Domažlic.
Pondělí 4. června 2018
Na festivalu vystoupí:
Vstupenky v Městském informačním
od 19:00 hodin
Předplatitelé koncertní a divadelní se- 15:00 4 PIPES, 16:00 ŠPINAcentru v Domažlicích
refektář kláštera augustiniánů zony - sleva po předložení abonentní
VEJ UBRUS, 17:00 HLOUa v síti Ticketportal.
(budova ZUŠ)
vstupenky.
čEK H, 18:00 DUŠAN TALAŠ
ZUŠ Jindřicha Jindřicha
S HOSTEM WERR FÍZIKOSobota 1. září 2018
Domažlice ve spolupráci
Pátek 22. června 2018
VOU, 19:00 ZASTODESET a
od 20:00
s Městským kulturním
od 18:00 hodin
20:15 MIRAI.
letní
kino
střediskem v Domažlicích
židovský hřbitov
VSTUP ZDARMA!
Koncert
Domažlická zastavení
Miroslava Palečka
VSTUP ZDARMA!

UČITELSKÝ
KONCERT
ZUŠ

„CO VYPRÁVĚJÍ
NÁHROBNÍ KAMENY
ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
Jako sólisté a členové komorV DOMAŽLICÍCH“
ních souborů účinkují učitelé Návštěvníci hřbitova se dozví
Základní umělecké školy
příběhy zajímavých osobností,
Jindřicha Domažlice
které žily v Domažlicích a příPředplatitelé koncertní a divadelní
slušely
k místní židovské obci.
sezony - sleva po předložení
Bude vysvětleno jakým zákoabonentní vstupenky
nitostem podléhaly texty na ži-

Neděle 1. července 2018
od 18:00 do 20:00 hodin
u kašny na náměstí

HUDBA
NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert
dechové hudby
VRCHOVANKA pod vedením
Petra Němce
VSTUP ZDARMA!

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

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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Čištění komunikací z pohledu strážníků

V jarních měsících na území města Domažlice již tradičně probíhá blokové čištění komunikací, které zajišťují Domažlické technické služby (DTS). Po zimě
je vždy potřeba provést celkový strojní
a ruční úklid ulic, parkovišť a započít sekání trávy. Během všech těchto úkonů je
důležité, aby byly ulice prázdné, tj. bez
zaparkovaných vozidel, která brání úklidu, a navíc hrozí, že by během úklidových prací mohla být poškozena, např.
odlétávajícími kamínky či nedostatkem
manipulačního prostoru pro techniku.
Občané jsou o blokovém čištění vyrozuměni prostřednictvím přenosných dopravních značek (zákaz stání) s doplňují-

cími informacemi o přesném datu a času
úklidu. Dopravní značení je na dotčená
místa ze strany pracovníků DTS umístěno vždy s dostatečným časovým předstihem tak, jak tuto povinnost ukládá zákon.
Mnozí řidiči však přenosné dopravní značení ignorují, proto musí na místech blokového čištění často zasahovat i Městská
policie Domažlice. Strážníci na protiprávně zaparkovaná vozidla umisťují technické prostředky k zabránění odjezdu
vozidel (tzv. „botičky“). Za tento dopravní
přestupek (nerespektování přenosného
dopravního značení – zákaz stání) hrozí řidiči vozidla pokuta až do výše 2 000
Kč. Nepozornost řidičů a nerespektová-

ní dopravního značení však může být
ještě dražší a časově náročnější, a to v
případě, kdy je strážníkem nařízen odtah
vozidla, a k pokutě se tak navíc přidají
náklady za odtažení vozidla, které je řidič
povinen uhradit.
Buďte proto při parkování svých vozidel
pozornější a všímejte si přenosného dopravního značení, ušetříte si tím řadu starostí, času a v neposlední řadě i peněz.
Ostatně, čisté ulice jsou jistě přáním nás
všech a to nejmenší, co pro to můžeme
udělat, je řídit se dopravním značením
a umožnit pracovníkům DTS provedení
úklidu.



Ing. V. Říhová, MP Domažlice

V Domažlicích se opět bude pít pro dobrou věc

Charitativní kampaň Voda pomáhá opět
po roce osvěží některé akce v Domažlicích. Kampaň pomáhá klientům Diakonie
Západ tam, kde chybí dostatečná podpora sociálních služeb a jejich dostupnost
od státu, kraje či obcí. Je ve své podstatě „vnitřní nadací“ Diakonie Západ, která
rozděluje 100% získaných prostředků tzv.
projektům na vodě.
I díky darům získaných v Domažlicích
jsme v roce 2017 vybrali téměř půl milionu

korun pro klienty Diakonie Západ – nejčastěji osoby s postižením, seniory, pěstounské rodiny nebo dospělé a mládež v
nesnázích či krizi. Mohli jsme tak zakoupit například speciální autosedačku pro
děti s kombinovaným postižením, hradit
dopravu klientů do denních stacionářů,
přispět na nájem v chráněném bydlení
nebo zaplatit plavecký kurz pro děti z pěstounských rodin. Proměnili jsme tak život
několika stovek lidí, kteří se bez podpory

a péče v každodenním životě neobejdou.
Podpořit klienty a napít se pro dobrou
věc, budete mít možnost, v měsíci červnu,
hned na dvou akcích. První z nich bude
Město dětem aneb sportovní odpoledne
plné her 1. června v Letním kinu Domažlice. Druhá možnost se pak naskytne 27.
června v rámci Roadshow Letní Sportmanie Plzeňského kraje. Veškeré bližší informace o kampani naleznete na www.vodapomaha.cz. 
(red)

Fotogalerie

číslo 6

Domažlický zpravodaj - str. 11

Oslavy Svobody v Domažlicích 2018

Významní hosté přednesli několik slov
z pódia před radnicí. 
Foto: DD

Pietní akt na náměstí Míru 5. května. Pozvání do Domažlic přijal i velvyslanec americké ambasády Stephen King. Oficiality doprovázel kulturní program. Vystoupily
pěvecké sbory Skřivánci, Vrabčáci, Duha a zazpívala také Študácká a Chasnická
dudácká muzika.
Foto: Domažlický deník

Na náměstí byla k vidění vojenská technika. V zahradě pod Chodským hradem
byl od 3. do 5. května Camp Clinton
fleagle, který prezentoval vybavení Armády spojených států od roku 1945 po
současnost. 
Foto: DD

Uctění památky Svatého Floriána

93letý James Duncan (uprostřed) během pietního aktu na náměstí se starostou Miroslavem Machem (vpravo)
a velitelem Městské policie Domažlice
Petrem Kubalem. 
Foto: DD

Patrona hasičů, ale i kominíků a kovářů uctili 4. května hasiči v Domažlicích.
V čele průvodu nesl praporečník prapor se znakem dobrovolných hasičů a hned
za ním dva hasiči školního věku sošku svého patrona. V průvodu byli kromě představitelů města i vedení hasičů zástupci 15 sborů z jiných obcí včetně bavorských
z Furthu im Wald a Chammünsteru. Mši svatou v kostele Narození Panny Marie
celebroval Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. V sále MKS se potom konala
taneční zábava. 
Foto: Zdeněk Huspek

Velvyslanec americké ambasády Stephan King (vpravo), starosta Miroslav
Mach (uprostřed) a Patrick Dewane během přijetí hostů v obřadní síni domažlické radnice. 
Foto: DD

MěÚ / MRS / inzerce
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Městská rada seniorů Domažlice

SPOZ - INFORMACE O ZMĚNÁCH

Domažlické družstvo Městské rady seniorů vyhrálo 15. května
v Plzni sportovní hry seniorů Plzeňského kraje. Družstvo bylo ve
složení: Ladislav Verner, Bedřich Řechka, Jan Kralovec, Dana
Herbryková a Anežka Karolyiová. Reprezentanti domažlické
městské rady seniorů se tak nominovali na mezinárodní přebory
do Olomouce. Podrobnosti přineseme v červencovém vydání Domažlického zpravodaje.
Zájemci o službu Senior pas si o něj mohou žádat každé úterý od 10 do 12 hodin v budově vedle spořitelny v Domažlicích.
V červenci a srpnu bude ovšem zavřeno.
Jaroslava Kaucká, Městská rada seniorů Domažlice

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 mění k 25. květnu 2018 právní úpravu ochrany osobních údajů. Tímto nastávají také
změny v práci komise „Sbor pro občanské záležitosti“ (SPOZ). Hlavní náplní činnosti je stále vítání občánků a návštěvy občanů, kteří
dovršili 80 a více let života. Jaké jsou to změny?
Vítání občánků: dosud byly zvány všechny děti, které mají trvalé bydliště v Domažlicích, bez ohledu na místo narození. Nyní u dětí narozených v Domažlicích požádá zákonný zástupce na matrice MěÚ
při vystavování rodného listu dítěte o pozvání na Vítání občánků
a zároveň podepíše požadovaný souhlas s pozváním, pokud má zájem, aby město Domažlice přivítalo občánka do života. U dětí narozených mimo Domažlice, avšak trvale v Domažlicích bydlící, je nutné, aby zákonný zástupce si formulář vyzvedl na úřadě nebo stáhl
z webových stránek města a vyplněný a podepsaný souhlas doručil
do podatelny MěÚ v Domažlicích. Na základě podepsaného souhlasu budou zákonní zástupci s dítětem pozváni k Vítání občánků.
Návštěvy jubilantů: dosud byly domažličtí občané při příležitosti
80. narozenin navštíveni členkami SPOZ, které jim předaly drobný dárek, informace o sociálních službách, materiály Městské rady seniorů
a městské policie. Při této návštěvě byl či nebyl podepsán souhlas s dalšími návštěvami u příležitosti narozenin. Nyní bude jubilantovi zasláno
blahopřání a formulář na udělení souhlasu s návštěvou členky SPOZ.
Týká se to všech jubilantů, tzn. i těch, kteří již souhlas podepsali dříve.
Členka SPOZ následně přijde s malým dárečkem a zároveň si vyzvedne podepsaný souhlas, který zůstane v platnosti do odvolání a bude
uložen na MěÚ. V případě, že jubilant nechce návštěvy členek SPOZ,
pak je nutné neprodleně zavolat na telefonní číslo MěÚ Domažlice 379
719 111 a nahlásit, že si jubilant nepřeje osobní návštěvy. Snahou města Domažlice je, aby nutná právní změna co nejméně omezila možnost
návštěv u občanů města, kteří mají životní jubilea. Tyto návštěvy přinášejí jubilantům nejen informace, ale jsou také příležitostí k popovídání. A pro členky SPOZ jsou návštěvy často zdrojem životní moudrosti
i informací o nedávné historii Domažlic a okolí. Formulář pro udělení
souhlasu je také umístěn na webových stránkách města.
Opakované svatby: o uspořádání opakované svatby (zlatá, diamantová) se zápisem do Pamětní knihy města Domažlice lze požádat na matrice MěÚ jako dosud.
Formuláře budou umístěny na webových stránkách v sekci Městský
úřad, Formuláře, Odbor kancelář starosty. 
MěÚ Domažlice

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

VÍCE INFORMACÍ
NA TEL. 602 105 592

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

•
•
•
•
•
•

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

Inzerce

číslo 6

Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
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Informace
o kulturních akcích
a také fotografie
z nich najdete na
www.idomazlice.cz

Domažlické městské lesy spol. s r.o.
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)
KOSMETIKA „u Schneiderů“ nejen s novou
kosmetičkou, ale i novou nabídkou služeb!
Kromě klasických ošetření lėčebnou kosm. také prodlužování řas,
parafínové zábaly rukou, pedikúra a bělení zubů spec. lampou
(bez poškození skloviny).
Dále nabízíme ošetření botoxem, kolagenem,
mezonitěmi a výplňovými materiály nejvyšší úrovně.
Právě teď před létem je čas si nechat ošetřit
pleť, nabarvit obočí a řasy a dát vráskám sbohem!
Kadeřnictví a kosmetika „u Schneiderů“
Poděbradova 658, Domažlice

tel. 379 725 324

VÝUKA ANGLIČTINY

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

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce

číslo 6

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMAŽLICE

Jsme příspěvková organizace města Domažlice. Poskytujeme služby klientům vyššího
věku a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností.
Pomůžeme Vám:
- s podáváním jídla a pití, s oblékáním a svlékáním včetně speciálních pomůcek
- při samostatném pohybu ve vnitřním a venkovním prostoru, při úkonech osobní hygieny
- při přesunu na lůžko nebo vozík, s ošetřením nohou, s úklidem a údržbou domácnosti,
- s nákupy a pochůzkami, s praním prádla a žehlením
Sazba na hodinu za úkon je 130,- Kč.
- zajistíme stravu a dovoz stravy; ceny: oběd běžný 59,-, oběd dieta 61,-, dovoz oběda 7,Kde si službu objednat?
Přímo v objektu Městského centra sociálně rehabilitačních služeb
v Břetislavově ul. č. 84 (vedle sídla Hasičského záchranného sboru).
Zavedení pečovatelské služby je možné si domluvit přímo
se sociální pracovnicí ve všední dny
PO - PÁ od 7:00 do 15:30 hod., Tel.: 379 724 325
Petra Řezníčková, DiS - sociál. pracovník
Lenka Čížová - vedoucí Městského centra služeb

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

Jiráskova 177
Domažlice
Tel.: 722 105 664

Těšíme se na Vaši
návštěvu!
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INZERUJTE U NÁS
Celá strana 6 534 Kč 191*250 mm
1/2 strany 3 267 Kč
1/4 strany 1 634,- Kč
řádková inzerce - 1 řádek 39,- Kč
(ceny uvedeny bez DPH)
Kontakt: 777 968 884 (K. Bublová)
Náklad 5 800 ks.

Uzávěrka
inzerce
pro červnový
Domažlický
zpravodaj je
5. 6. 2018
Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

Inzerce

číslo 6
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Inzerce

číslo 6
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Produkty lze zakoupit v prodejně Energy
v Domažlicích, Srnova 7.

