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Nová posilovna v aquacentru
Fitness centrum bylo otevřeno začátkem prosince

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
přelom roku je časem bilancování
a plánování. Platí
to jak v osobním
životě, tak i v životě
veřejném.
Letošní rok byl ze známých důvodů
mimořádný. Jsem rád, že se i za této
situace podařilo dokončit několik zásadních investičních akcí, za zmínku
jistě stojí otevření informačního centra a Kulturního centra Pivovar, dokončení bezbarierových úprav a vybudování nových učeben v ´Nové škole´.
Ze zahájených nových akcí si zaslouží připomenutí zejména rekonstrukce
ZŠ Komenského (z části obdobná

jako v ´Nové škole´, ale v podstatně
větším rozsahu) a nelze opomenout
ani výstavbu nové mateřské školy
v Petrovické ulici.
V roce 2021 by měly být tyto akce
dokončeny, vedle toho nás čeká realizace dalších záměrů, z těch velkých
bych rád zmínil přestavbu budovy bývalé knihovny na strážnici městské
policie, vybudování suchého poldru
v lokalitě „U Tří vrb“ a inženýrských
sítí včetně komunikací v bývalých kasárnách v Petrovické ulici. Obdrží-li
město dotaci, přistoupíme k demolici zchátralých objektů na Čerchově,
Bystřici a Malinové hoře. U řady dalších připravovaných investic budeme muset zvažovat konkrétní postup
s ohledem na to, jak se bude vyvíjet
situace ohledně daňových příjmů

Více na straně 3

města, kde bohužel musíme počítat
s jejich poklesem.
Čeká nás další náročný rok, minule
jsem se zaradoval nad zmírňováním
zákazů a omezení, radost bylo bohužel předčasná. Přesto zůstávám
i nadále optimistou. Někdo tvrdí, že
se již nikdy svět nevrátí do doby před
současnou krizí, nesdílím tyto obavy.
Jaký bude náš život, záleží v prvé
řadě na nás. V minulosti jsme osvědčili, že krize dokážeme zvládnout
a překonat, učiňme to i nyní.
Společně to zvládneme. Jsem o tom
přesvědčen. Přeji si, abychom do nového roku vykročili tou správnou nohou. Hodně štěstí!
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 27. ledna 2021 od 16 hodin v sále MKS.
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Studie napoví, zda může
vzniknout parkovací dům
v Poděbradově ulici

Otevření veřejné diskuze je jedním z cílů
architektonické studie, která nastíní, zda
je možné vybudovat na místě stávajícího
autobusového nádraží v Poděbradově
ulici parkovací dům. Zakázku na její vypracování schválili domažličtí radní.
,,Studie poslouží k tomu, abychom věděli, zda je reálné zkombinovat parkovací
dům s provozem autobusového nádraží,
zda lze vybudovat zároveň pohodlné zázemí pro cestující čekající na svůj spoj
a také, zda je technicky možné do této
lokality umístit tento objekt i v dostatečně vhodném architektonickém vzhledu,
protože dnes je autobusové nádraží rušivým elementem v našem městě, který
neodpovídá estetickým hodnotám,“ zmínil místostarosta Stanislav Antoš.
Vytvoření studie navazuje na několik
dalších opatření týkajících se dopravy
v centru Domažlic.
,,Město zvažuje zjednosměrnění dopravy v ulici Msgre. Staška, zvýšilo parkovné
na náměstí a má připravenou studii na

úpravu plochy parkoviště U Všech svatých. Dalším krokem je tedy najít vhodné
místo pro parkovací dům v Domažlicích.
Pomohlo by to navýšení parkovacích
míst ve městě a případně by se pak mohla ubrat nějaká na náměstí,“ pokračoval
Antoš.
Pozemek pod autobusovým nádražím
má obrovskou výhodu - je celý v majetku města, což je ve středu Domažlic naprosto unikátní. Potencionálně podobná
stavba není v rozporu s územním plánem
města. Financování by mohly pomoci
i zdroje z Evropské unie, která v příštím
plánovacím období počítá s podporou
dopravních staveb.
,,Samozřejmě, že nyní v počáteční fázi
je více otázek než odpovědí. Pokud by
se parkovací dům realizoval, určitě se se
stavbou nezačne v tomto volebním období, ale je vhodné připravit podkladové
materiály pro budoucí rozhodnutí, kterým
směrem se město vydá,“ uzavřel místostarosta Antoš.
(job)

Informace k místnímu poplatku
za komunální odpad
V souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu na území ČR a v důsledku rozšíření
onemocnění COVID-19 v roce 2020 a z
důvodů zmírnění dopadů této mimořádné
situace pro občany, na které se vztahuje
poplatková povinnost, byla prodloužena
splatnost místního poplatku do 31. prosince 2020.

Upozorňujeme všechny poplatníky, kteří poplatek za komunální odpad za rok
2020 dosud neuhradili, aby tak bezodkladně učinili. Žádáme o uhrazení pokud možno bezhotovostně. Případné
dotazy zodpoví pracovnice finančního
odboru na telefonním čísle 379 719 166.
Odbor finanční MěÚ Domažlice
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KRÁTCE:
l Novoroční ohňostroj se letos nebude
konat. Důvodem je zhoršená epidemická situace v souvislosti s koronavirem
a s tím související vládní opatření.
l Značný propad příjmů kvůli nedobrovolnému uzavření sportovišť výrazně narušil
finanční kondici Správy sportovních zařízení města Domažlice. Zastupitelé na
svém listopadovém jednání odsouhlasili
poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál této společnosti ve výši 3 miliony korun. Děje se tak
dle zákona o obchodních korporacích.
,,Přes léto se aktivity na sportovištích
velice dobře rozeběhly. Byli jsme plni
optimismu, výhled se zdál být dobrý.
V souvislosti s druhým nouzovým stavem
a přijatými opatřeními jsme se ale s našimi sportovišti dostali do tristní situace.
Propad ve financování je velmi citelný,“
konstatoval starosta Zdeněk Novák.
l V souvislosti s okolnostmi ohledně nemoci COVID-19 a nucenými vládními
opatřeními došlo k přeložení plánované
prezentační akce ´Od vzdělání k zaměstnání´. Původně se měla konat 5. listopadu, novým termínem je 19. leden. Akci
pořádá v městském kulturním středisku
Okresní hospodářská komora Domažlice, spolupořadatelem je město Domažlice.
l Společnosti Arriva, která na základě
vyhraného výběrového řízení provozuje
od poloviny roku veřejnou autobusovou
dopravu v Plzeňském kraji, propachtuje
město Domažlice pozemky, na kterých
stojí autobusové nádraží v Poděbradově
ulici. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 10 let, s výpovědní dobou 6 měsíců. Stanovuje cenu na 10 tisíc korun za
rok s inflačním nárůstem.
l Domažličtí zastupitelé schválili poskytnutí dotace na zajištění provozu spojů
místní autobusové linky 405611 v období od 14. června do 12. prosince ve výši
793.499,48 Kč Plzeňskému kraji. Linku
zajišťuje společnost Arriva.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

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.

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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Otevřena nová posilovna
v areálu aquacentra
Ve čtvrtek 3. prosince bylo otevřeno nové
fitness centrum v areálu aquacentra v
Palackého ulici. Návštěvníci budou moci
využít plavecký a běžecký trenažér, různé
silové nástroje nebo blok náčiní určeného
k posilování vlastním tělem.
Jednatel Správy sportovních zařízení
města Domažlice Dalibor Kubů na komorním slavnostním otevření připomněl, že
v plánu je nabídku posilovacích strojů ještě rozšířit. Vejdou se do malého prostoru,
který zůstal ještě volný.
Součástí nově zprovozněného areálu
jsou i rozšířené šatny. K dispozici jsou
sprchy a toalety, které mohou využívat
i návštěvníci sousední sauny.
(job)
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Zmizely díry na
tankové cestě

Stavební firma z Kocourova na Klatovsku opravila počátkem prosince část
silnice mezi čerpací stanicí Benzina
a mostem přes Zubřinu u začátku stezky
směrem na Havlovice (místní pojmenování - „tanková cesta“). Zakázku, která
vyšla na 68 800 korun bez DPH, zadala
rada města. ,,Byla opravena propadlina
asfaltového krytu komunikace vedoucí
k tankovému mostu,“ upřesnil místostarosta Stanislav Antoš. (job)

Nová tmavá i polotmavá piva
z domažlického pivovaru
V posledním období sládci městského pivovaru připravili několik novinek.
Zájemci tak mohou nově ochutnat tyto
nové druhy:
Ponocný 13
- silné polotmavé spodně kvašené pivo
Čakan 11
- spodně kvašený tmavý ležák
Domažlický Doppel
- silné spodně kvašené tmavé pivo typu
Doppel Bock o stupňovitosti 18,5 %, 3
měsíce zrál ve sklepě
V plánu pro nejbližší období je pivo typu
IPU 14 - silné svrchně kvašené pivo.
Jeho název ještě nebyl stanoven.
,,Tato piva nejsou ve stálé nabídce,“ upozornila za domažlické sládky Jana Müllerová.
(job)

Nový tubus
na plakáty

Střecha na městském domě
na náměstí je opravena
Řemeslníci dokončili práci na opravě
střechy na domě čp. 40 na domažlickém
náměstí, který je v majetku města.
Osazení nové střechy, která je mimořádně členitá, vyšlo na zhruba 1 milion korun.
Náklady byly zaplaceny z hospodářské
činnosti města. V domě čp. 40 působí
nyní například knihkupectví, prodejna Orient, nebo organizace Člověk v tísni. Další
volné prostory jsou případným zájemcům
k dispozici. V budově dříve působila Státní banka československá, poté Dům pionýrů a mládeže, v devadesátých letech
tam měla svoji pobočku Agrobanka. (job)

Plakátovací plochy na území města prošly v létě revizí svého technického stavu. Výsledkem bylo, že sedm z nich se
nacházelo ve špatném stavu. Postupně
dochází k opravám a výměnám. Už před
časem například došlo k výměně tubusu
nedaleko pošty za cenu 19 118 korun
včetně DPH. V posledních dnech byl
v Mánesově ulici na sídlišti Kozinovo
pole instalován další nový kus.
(job)

Zpravodajství
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Oficiální partnerství Domažlic a
Furthu im Wald trvá 30 let
Některé události se zdají být jako by se
staly včera a přitom už mají za sebou
tři desítky let. Je to i případ živého partnerství mezi Domažlicemi a Furthem im
Wald, jež oficiálně vzniklo právě před
třiceti lety.
,,Věřím, že toto výročí si budeme moci s
našimi přáteli připomenout v brzké době
osobně, jen co pominou protiepidemická opatření,“ říká starosta Domažlic
Zdeněk Novák a dodává ,,rád bych touto cestou symbolicky pozdravil všechny,
kteří se na realizaci partnerství podílejí. Není pochyb, že tato spolupráce už
toho přinesla tolik dobrého, že to nelze
ani vyjmenovat.“
,,Tehdy listinu potvrzující partnerství,
zřejmě vůbec první svého druhu mezi
obcemi v Československu a Spolkové
republice Německo, podepsali představitelé měst Furth im Wald Reinhold Macho a předsedkyně národního výboru
Jaroslava Wollerová,“ říká místostarosta Stanislav Antoš. Připomněl také, že
pozdější starostka města byla do této
předcházející funkce kooptována po revoluci Občanským fórem.
„Prakticky je nemožné jmenovat oblast, v níž se partnerství neprojevilo, ale
zmíním alespoň ty nejvýraznější jako
je spolupráce škol, kulturních a sportovních organizací, hasičů, spolupráce

V obřadní síni domažlické radnice podepisují 20. listopadu 1990 partnerskou
smlouvu tehdejší starostové Jaroslava Wollerová a Reinhold Macho.
Foto: Karl Reitmeier

nejrůznějších podniků či vzájemné kooperace při realizaci investičních akcí
podporovaných v příhraničí z fondů Evropské unie. Osobně jsem za tu dobu

zaznamenal řadu upřímných vzájemných přátelství, kterých mezi lidmi není
nikdy dost, natož těch, která překonají
jazykovou bariéru.“
(job)

Desky na zdech a výplně obručí na stropě snížily
hlučnost v pivnici městského pivovaru
Velký hluk, který vznikal díky stropní klenbě a dlažbě na podlaze, byl předmětem
stížností hostů pivnice v městském pivovaru. Nová opatření akustiku v tomto prostoru významně vylepšují.
,,Pakliže mají občané konstruktivní připomínky, tak se je snažíme vyřešit. Myslím,
že v případě snížení hlučnosti v pivnici domažlického pivovaru se nám to podařilo,“
konstatoval starosta Zdeněk Novák poté,
co byly na stěny umístěny desky, které pohlcují hluk a zároveň odhlučňovací výplň
do kruhových obručí, které slouží jako nástropní světla.
Na desky byly natištěny fotografie z historie pivovaru a města (jsou zhruba 100
let staré) a také snímky ze současnosti od různých autorů. Ti zachytili pohledy
na historické jádro města a okolí - Baldov,
Vavřineček a Čerchov. Několik fotografií
odkazuje i na partnerská města Domažlic Furth im Wald, Ludres, Furth bei Gottweig
a Two Rivers.
(job)

Zpravodajství
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Výroční ocenění sportovců

V uplynulých měsících se z epidemických důvodů nekonalo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Domažlicka 2019.
Sportovkyně a sportovci z Domažlic, kteří
v této anketě uspěli, byli pozváni na výrazně komornější akt v obřadní síni radnice.
Z rukou starosty Zdeňka Nováka převzali
diplomy a drobné dárky.
V jednotlivých kategoriích byli oceněni:
kolektiv - mládež do 18 let
1. BK Jiskra Domažlice - U14

2. AC Domažlice - juniorské družstvo
3. Gymnastický klub Domažlice
- družstvo dívek
kolektiv - dospělí
1. AC Domažlice
- prvoligové družstvo mužů
2. BK Jiskra Domažlice
- A tým mužů
trenér
Karel Štípek
- BK Jiskra Domažlice A tým mužů

jednotlivci - mládež do 18 let
Martin Fait, Vanessa Kocková
jednotlivci - dospělí
Jana Kaas
Anketu vyhlašuje okresní servisní organizace České unie sportu v Domažlicích.
Slavnostní vyhlášení bylo naplánováno na
13. března v Holýšově, později na 9. října.
Následně bylo domluveno, že starostové
obcí sportovcům předají diplom a dárek.
(job) Foto: město Domažlice

Perníčky pro děti ze školek a Sluníčka
Perníčky, které každoročně dostávají
děti při slavnostním rozsvěcení vánočního stromku na domažlickém náměstí,
se k nejmenším dostaly tentokrát jinou
formou. První prosincový čtvrtek je dětem
do mateřských škol a jeselského zařízení Sluníčko přinesli domažlický starosta
Zdeněk Novák a místostarosta Stanislav
Antoš. Předali je paním učitelkám, opatření proti pandemii covidu neumožnila,
aby sladkosti osobně věnovali každému
z předškoláků. V MŠ v Palackého ulici se
náhodně sešli i s Mikulášem a jeho družinou. Text a foto: (job)

Zpravodajství
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Vznikne další protipovodňové opatření,
tentokrát u rybníka Tři vrby
Suchá nádrž na Týnském předměstí (na potoku vytékajícím z rybníka Tři
vrby, pokračuje pod ulicí Čapka Choda)
bude dalším z řady protipovodňových
opatření, která město Domažlice realizuje v posledních dvanácti letech. Nejvýhodnější nabídku z pěti oslovených
firem podal Petr Beneš z Klenčí pod
Čerchovem, práce provede za 5 690
380 Kč bez DPH. Větší část nákladů
pokryje dotace z ministerstva životního
prostředí. Rozpočtové opatření schválili
zastupitelé na prosincovém jednání.
,,V posledních letech byl rozšířen most
v ulici nadporučíka Bartoška a prohloubeno koryto Zubřiny, dále byly postaveny hrázky na bývalém vojenském cvičišti, poldr nad Jezerem, odbahněny byly
Jezero i Zelenovské rybníky,“ připomněl
další ochranná opatření proti velké vodě
místostarosta Stanislav Antoš.
Nové ochranné nádrže jsou i nad Havlovicemi. Další lokalitou, kde jsou v plá-

nu protipovodňová opatření, je okolí cesty nad Domažlicemi ve směru na Stráž.
Tam město postupně vykupuje pozemky, postaven tam bude suchý poldr. Re-

alizovat se budou i hrázky v rokli nedaleko jezdeckého areálu pod Vavřincem,
na ty přispěje dotace z ministerstva zemědělství.
(job)

Pojízdný betlém
potěšil obyvatele
seniorského
domova
Díky různým omezením, která přináší boj proti epidemii koronaviru, se
i prožívání adventního období a Vánoc
v městském centru sociálních služeb lišilo od předchozích let. Pro rozjasnění
mysli klientů i navození té správné atmosféry vyrobily aktivizační pracovnice
domova seniorů pojízdný betlém, kterým potěšily všechny obyvatele. Díky
této mobilní formě mohl postupně těšit
přítomné v jednotlivých pokojích.
(job) Foto: MCSRS

Nová okna v bytovém komplexu u letního kina
Za cenu 1 485 736 korun včetně DPH
vymění firma z Kladrub okna v objektu
v Kozinově ulici 86 (bývalá kasárna naproti letnímu kinu).
Nová okna budou osazena i do sousedního objektu - domku, jejich pořízení vyjde na 235 737 Kč.
Rozhodli o tom domažličtí radní na svém
prvním prosincovém jednání, výměnu
oken schválili jako veřejnou zakázku malého rozsahu. (job)

Servis

číslo 1

Středeční trhy na náměstí
začnou 31. března 2021

Rada města schválila konání pravidelných středečních trhů v roce 2021 v
termínech od 31. března 2021 do 15.
prosince 2021. Uzavírka spodní části
náměstí Míru od domu č. p. 50 k domu
č. p. 43 právě kvůli trhům tak bude platit
ve dnech 31. března, 7., 14., 21. a 28.
dubna, 5., 12., 19. a 26. května, 2., 9.,
16., 23. a 30. června, 7., 14., 21. a 28.
července, 4., 11., 18. a 25. srpna, 1., 8.,
15., 22. a 29. září, 6., 13., 20. a 27. října,
3., 10. a 24. listopadu, 1., 8., 15. prosince
2021. (job)

výstavu Chodský mariáš a jiné čertovy
obrázky. Výstava bude k vidění od 28. 5.,
včetně autorských ilustrací Slávky Štrbové. A na podzim se v hradu zabydlí Malý
princ Elišky Podzimkové a Obrazy a loutky Pavla Kuneše. Těšíme se na viděnou
Mgr. Kristýna Pinkrová

Rozmístění velkoobjemových
kontejnerů pro vánoční stromky
DTS Domažlice p.o. budou jako každý
rok rozmisťovat velkoobjemové kontejnery pro sběr vánočních stromků. K dispozici budou od 4. do 20. ledna 2021.
Do kontejnerů patří výhradně vánoční
stromky a je zakázáno do nich ukládat
jakýkoliv jiný odpad.
Seznam stanovišť:
- ul. Petrovická - parkoviště

Náhradní svoz
komunálního odpadu
V období přelomu roku dojde k úpravám v termínech svozu komunálního
odpadu. Domažlické technické služby
upozorňují, že ve čtvrtek 31. prosice
bude kromě pravidelného čtvrtečního
svozu proveden i ten za pátek 1. ledna.
(job)

Odběry krve od dárců
v úterý 26. ledna

Rok 2021 s Muzeem Chodska

I když nevíme, kdy bude naše muzeum
otevřeno (a kdy nás opět vláda zavře),
nový rok zahájíme v Muzeu Chodska výstavou věnovanou Čerchovu.
A na co se můžete v Chodském hradu
těšit v letošním roce? Snad nám bude
povolena Muzejní noc, při které zahájíme
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- 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 Kunešovou
- ul. Mánesova - u pošty č. 3
- ul. Ladova - velké parkoviště
(job)

Český červený kříž
Domažlice s Transfúzní stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v úterý 26. ledna. Odběr je naplánovaný 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. Ženy mohou dávat krev 4x
do roka - minimální doba mezi odběry
jsou tři měsíce. U mužů se v současné
době rovněž doporučuje frekvence 4x
do roka. 
(ččk)

Turisté
informují
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

Další pořady z nabídky MKS v Domažlicích – nové termíny pořadů přesunutých z roku 2020
KDYŽ PES DOVOLÍ

pondělí 11. 1. 2021 | 19.30

PERFECT DAYS | Pantheon production
divadlo v rámci předplatného 2020 | velký sál MKS v Domažlicích
pondělí 18. 1. 2021 | 19.00
POUTNÍCI–50 let v country | kino Čakan
neděle 24. 1. 2021 | 19.30
GEDEONŮV UZEL | SpoluHra
divadlo v rámci předplatného 2020 | velký sál MKS v Domažlicícch
čtvrtek 28. 1. 2021 | 19.30
SLAVIC TRIO | VII. abonentní koncert 2020
pondělí 1. 3. 2021 | 19.30
JOSEF DVOŘÁK | velký sál MKS v Domažlicích
úterý
2. 3. 2021 | 19.30
MŮŽEM I S MUŽEM | velký sál MKS v Domažlicích
úterý
16. 3. 2021 | 19.30
ENSEMBLE FRIZZANTE | VIII. abonentní koncert 2020
středa 26. 3. 2021 |19.00
JIŘÍ KOLBABA | Norsko – oslava přírody | kino Čakan
pondělí 26. 4. 2021 | 19.30
SVĚTÁCI | Divadelní společnost Háta Olgy Želenské
divadlo v rámci předplatného 2020 | velký sál MKS v Domažlicích
Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Aktuální informace k 16. 12. 2020 | MKS Domažlice | sledujte nás na www.idomazlice.cz

Městské kulturní středisko
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Infolinka městského úřadu je nově zpřístupněna
osobám se sluchovým postižením
Městský úřad Domažlice spustil od
27.11.2020 službu, která usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům
a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Tato služba je občanům poskytována zcela zdarma.
Městský úřad se rozhodl rozšířit své
služby pro občany s poruchami sluchu.
Zavedl proto službu online doslovného
přepisu ke své infolince 379 719 111,
která je provozována každý pracovní
den v provozních hodinách úřadu.
Služba umožňuje osobám se sluchovým postižením plnohodnotně telefonovat, neboť odstraňuje komunikační
bariéru mezi volajícími. Možnost využívat telefonickou komunikaci činí tyto
osoby samostatnějšími a rovnoprávnými v přístupu k informacím, produktům
a službám různých institucí všech sektorů. Službu vyvinul a provozuje sociální podnik Transkript online, s.r.o.,
„Osoby se sluchovým postižením nechtějí používat nějakou redukovanou,

zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně
vidět doslovně, co jim druhá strana
hovoru říká. Velmi početnou skupinou,
která efektivně využije tuto službu, jsou

také senioři, kteří mnohdy mívají věkem
získanou nedoslýchavost, a tuto službu
využijí také cizinci, kteří mají částečnou znalost češtiny,“ uvedl Ing. Zdeněk

Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript Online s.r.o.
Nejprve si klient na webových stránkách města vyhledá odkaz infolinky
se symbolem pro neslyšící, který je
umístěn na hlavní stránce pod adresou
městského úřadu či v záložce „Městský úřad“ - https://www.domazlice.eu/
mestsky-urad/. Poté je přesměrován na
stránku, kde se mu ukáže pokyn pro zadání jeho telefonního čísla, ze kterého
bude volat, a následně postupuje podle
uvedených instrukcí.
V tomto okně se mu v textově představí
přepisovatel a informuje ho, aby vyčkal
na pokyn, kdy může začít hovořit. Současně upozorní operátora linky, že mu
volá klient se sluchovým postižením.
Poté už hovor probíhá standardně, vše,
co zaměstnanec úřadu říká se zobrazuje doslovně přepsané v okně přepisu.
Ukázku, jak služba funguje v praxi, je
možné vidět na tomto odkazu:
https://youtu.be/vgexE5nPFXU
(oks)

CB klub Domažlice:
Život je neustálá změna
O tom, že život je neustálá změna, jsme
seletos přesvědčili všichni. To, že nás
zaplavil koronavirus a z našeho zaběhnutého života se stal život plný zvratů a
neustálých očekávání, plných nejistot a
nevědomosti. Přesto se život nezastavil.
Sice někdo musel změnit svůj životní
styl od základu, jiný zase poupravil své
hodnoty a pro někoho to vcelku zůstalo
stejné.
Pro naše radioamatéry byl rok 2020 stejně jako pro všechny rokem změn. Ale
musím říct, že rokem změn k dobrému.
Mnoho let se radioamatérům z CB klubu
Domažlice daří navazovat několik tisíc
rádiových spojení po celém světě a tak
letos dosáhli met nejvyšších.
V kategorii mládeže se náš člen radioklubu Vojta Kohout umístil na prvním místě
v republice. Pod dozorem Zdeňka Kohouta OK1TX vyhrál VKV Závod mládeže.
Také Dušan Kopča OK1DC pod značkou OK1RDO (CB klubu Domažlice) drží
předběžně 1. místo v kategorii Single op.
Jedná se o závod Marconi memorial A1
Contest, kde se díky Dušanovi povedlo
aktivovat naší klubovou značku OK1RDO.

Po celý rok radioamatéři z CB klubu jedou závody např. Moon Contest, FM pohár, Provozní aktiv a další významné mezinárodní závody, do kterých můžeme, po
letošních investicích do vysílacího pracoviště, zasahovat.
Po několik let se umisťují na příčkách
v první polovině účastníků, ale letos se
jim povedla i první místa.
Také se nám podařilo přes červenec, srpen a září udržet otevřené občerstvení
na Baldově Za Kalichem, kdy Baldov žil
svým plným životem, stejně tak se snažíme zvelebovat i pro veřejnost okolí naší
baldovské základny, letos jsme poprvé na
Baldově rozsvítili mohutný vánoční strom
a základnu svátečně vyzdobili.
Děkujeme našim příznivcům, především
městu Domažlice, za velkou podporu, že
CB klub Domažlice žije a dává o sobě vědět do světa, a tím také o Domažlicích.
Přejeme všem do nového roku 2021 pevné zdraví a těšíme se na společná setkání na Baldově.
Informace o naší činnosti naleznete na
www.cbklub.cz
Za CB klub Domažlice z.s.
Alena Marcelová

Z činnosti CB klubu Domažlice.
Foto: archiv klubu
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Domažlická nemocnice modernizuje
flotilu zdravotnické dopravní služby

Třem novým sanitkám Domažlické nemocnice požehnal farář Wojciech K. Pelowski. Staňkovský kněz v Domažlické nemocnici sám pomáhá jako dobrovolník na pozici sanitáře.
Foto: Domažlická nemocnice
Domažlická nemocnice obnovuje a rozšiřuje flotilu sanitních vozů Zdravotnické
dopravní služby (ZDS). V posledním listopadovém týdnu převzala tři nové vozy
VW T6 Transporter.
Nahradí jimi starší sanitky, které mají
najeto přes půl milionu kilometrů a jejichž provoz přestává být efektivní. Novým sanitkám dnes požehnal bezpečný
provoz Wojcziech K. Pelowski, administrátor římskokatolické farnosti ve Staňkově.
Všechny tři sanitky včetně zdravotnic-

ZDS Domažlické
nemocnice v číslech
- nově 14 sanitních vozů
- 25členný tým (řidiči-zdravotníci,
ošetřovatelé, dispečeři aj.)
- nájezd 46 tisíc kilometrů měsíčně
(od 3/2019 přes 850 tis. km, v době
hlavních vln pandemie pokles o 5
až 10 procent)
- přeprava 1270 pacientů měsíčně
(od 3/2019 přes 26 tis. osob, v době
hlavních vln pandemie pokles o 10
procent)

ké zástavby stály nemocnici přes čtyři
miliony korun. Jeden z vozů uhradila
nemocnici formou daru obec Česká Kubice.
Domažlická nemocnice provozuje zdravotnickou dopravní službu od března
2019, kdy ji převzala od Zdravotnické
záchranné služby Plzeňského kraje
včetně zkušeného personálu a 13 vozů
různého stáří a s různými počty najetých kilometrů.
„Dva z těchto vozů postupně dosluhují.
Jeden proto úplně vyřadíme a z jednoho
uděláme technické vozidlo pro jiné než
zdravotní účely.
Třetí nová sanitka rozšíří flotilu,“ uvedl
ředitel nemocnice Petr Hubáček s tím,
že nové vozy budou pro pacienty oproti
stávajícím pohodlnější a tišší a pro nemocnici ekonomičtější.
Do doplňkového vybavení nových vozů
patří samozřejmě zvuková a světlená signalizace a bezpečnostní polepy.
„Vnitřní vybavení tvoří mimo jiné takzvané lehátkonosítko se samovyklápěcím
a skládacím podvozkem, transportní
křeslo pro vynášení imobilních pacientů například do schodů, transportní
plachta pro manipulaci s pacientem ve
zhoršených podmínkách, zdravotnické
potřeby první pomoci včetně defibrilátoru a dále třeba kyslík a jiné zdravotnické vybavení,“ popisuje vedoucí řidič
dopravní služby Miloslav Kundrát.

Zdravotnická dopravní služba zajišťuje nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dnů
v týdnu dopravu raněných, nemocných,
rodiček a vůbec pacientů, kteří vyžadují
neodkladnou péči a kterým jejich stav
neumožňuje dopravit se na vyšetření,
ošetření či hospitalizaci vlastním vozem, pěšky, ani hromadnou dopravou.
Zároveň služba zajišťuje přepravu pacientů mezi zdravotnickými zařízeními.
V obou případech přepravu indikuje
lékař, a hradí ji tak systém zdravotního
pojištění. Nemusí se přitom jednat jen o
pacienty Domažlické nemocnice. Službu mohou využít i další poskytovatelé
zdravotnických služeb. A ZDS zajišťuje na vyžádání i přepravu samoplátců,
například pro přepravu do lázní nebo
z jiných důvodů.
Sanitky a jejich posádky jsou zároveň sekundární součástí krajského
integrovaného záchranného systému
a v případě hromadných neštěstí nebo
jiných krizových situací slouží jako záloha záchranné zdravotnické služby.
Na objednávku si mohou navíc vozy
a řidiče-zdravotníky najmout k zajištění
zdravotní služby například pořadatelé
kulturních, sportovních a jiných společenských akcí.
Domažlický dispečink zároveň řídí
zdravotnickou dopravní službu Stodské
nemocnice, která má vlastní flotilu vozů.
(Donem)
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Novoroční zamyšlení
nad historií Domažlic

Pravidelně publikovanými články v Domažlickém zpravodaji nahlížím na významné objekty stavěné převážně v 19.
a 20. století, popisuji jejich genezi.
V období několika let jsem domy navštěvoval, studoval jejich historii. Zajímal se o kulturní památky, společenské
budovy, školy, rodinné domky, první
výrobní podniky, až po výstavbu rozhodujících domažlických sídlišť. Hledal
a nalézal jejich příběhy.
S nastávajícím novým rokem nabízím
čtenářům historickou zkratku vývoje našeho krásného města.
Původní Domažlice vznikly před více
jak tisíci lety jako trhová vesnice přibližně na místě okolo kostela „U Svatých“.
Na město byly povýšeny Přemyslem
Otakarem II. kolem roku 1265. Jádro
nové konglomerace, tentokrát již hrazeného královského města, bylo posunuto
poněkud západněji od původní vsi do
míst dnešního náměstí.
Malebný obraz tvoří náměstí, které
je lemováno po obou stranách řadami domů, jejichž štíty opakují rytmus
podloubí. Zůstal tak zachován původní středověký ráz města, daný úzkými
parcelami gotických domů, ovládaný
dominantami oblých gotických věží děkanského kostela a Chodského hradu
v souhře s městskou branou.
V období mezi dvěma požáry r. 1523
a 1592 dovršila renesanční přestavba
města vývoj městského domu.

ARA DEKOR – autoři: Šlegl, Hynková (1979) Foto: archiv autora
Z tohoto období je na náměstí zachována většina domů. Baroko znamená
výstavbu nebo přestavbu církevních objektů Augustiniánského kláštera s kostelem v 17. století a v následujícím pak
děkanského kostela a řady domovních
štítů na náměstí. Posledním slohovým
obdobím ve vývoji historického jádra
města byl empír jako výtvarný doplněk
průčelí domů. Následná novorenesance, na přelomu 19. a 20. století, oboha-

tila město italskou a francouzskou renesancí ze 14. století, jejíž vliv je patrný
na radnici, školách či poště.
Počátkem šedesátých let 19. století se
podstatně mění vzhled města. Po stránce architektonicko – urbanistické, tvoří
však slohově jednotné a ucelené dílo,
jež následující epochy jen doplňovaly.
Dodnes je důstojným centrem pohraničního Chodska, městskou památkovou
rezervací.
Ing. Karel Frait

Soutěž Mladí fotografují památky
V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska,
jehož členem je i město Domažlice,
osloveno hlavním pořadatelem - Radou
Evropy, aby u nás zorganizovalo mezinárodní soutěž žáků a studentů „Mladí
fotografují památky“. Proběhlo již deset úspěšných ročníků. Soutěž vrcholí
předáváním cen a diplomů u příležitosti
Mezinárodního dne památek a sídel v
Národním muzeu v Praze, v roce 2021
to bude 20. dubna. Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli
kulturního dědictví.
Je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které
budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů
evropského dědictví (www.ehd.cz)

Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit
znalosti historických budov a zahrad,
venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé
krásy. Není pouhou „fotografickou” akcí,
ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto
třeba vyhnout se námětům, které přes
svou možnou fotografickou zajímavost,
neodpovídají takovému záměru.
Specifikace soutěže pro rok 2021:
Pro vkládání fotografií je uzávěrka 15.
3. 2021. Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a
sídel dne 20. dubna 2021.
Rada Evropy stanovila pro soutěž

tato kritéria:
Téma: architektonické dědictví
Účastníci: mládež navštěvující školní
zařízení
Věkový limit: 21 let
V letošním roce musí účastníci opět
vkládat fotografie přes internet na nové
webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně
3 fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií musí
proběhnout najednou. Není možné se
zaregistrovat, vložit jednu fotografii,
odeslat, a následně za několik dnů vložit další fotografii.
Veškeré informace či dotazy vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224
213 166 nebo na internetové adrese
info@shscms.cz .
(shs)
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Jízdní řád místní autobusové linky
Domažlice pro rok 2021
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Učitelé se vzdělávají
i v době nouzového stavu
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) podporuje vzdělávání pedagogů i v době, kdy se nelze
setkávat osobně. V listopadu a v prosinci uspořádal pro učitele mateřských
a základních škol webináře „Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve
vzdělávacím procesu“ a „Vánoční čtení
na 1. stupni ZŠ“.
Oba měly velký úspěch. Projektový tým
ale věří v lepší zítřky a na leden a únor
již plánuje vzdělávací aktivity opět prezenční.
Osobní přítomnost lektora je zkrátka
nenahraditelná. Těšit se tak můžete
například na seminář, který seznámí
účastníky s principy tvorby komiksu, či

na workshop s tematikou živého vyprávění.
Čeká nás také setkání rodičů, kteří si
budou vyměňovat zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, či setkání ke kvalitě
vzdělávání určené pro laickou veřejnost, zastupitele obcí, ale také podniky.
O přesných termínech budete včas informováni na www.map.masceskyles.
cz či na www.facebook.com/mapdoht.
Akce jsou přístupné komukoliv se zájmem o dané téma a jsou nabízeny
zdarma.
Souběžně se vzděláváním pedagogů
vznikají i strategické dokumenty. Na
konci roku to byl především Strategický
rámec MAP II s platností od 1. 1. 2021.

Jeho cílem je ve spolupráci se všemi
školami v území popsat velké investice i drobné aktivity, kterými se plánují
v nejbližší době zabývat. Dokument je
ke stažení na webových stránkách.
Do jeho tvorby se můžete zapojit i vy.
S další aktualizací Strategického rámce
(k 1. 7. 2021) lze totiž upravit i nastavené priority a cíle vedoucí ke zkvalitnění
vzdělávání v území. Jakýkoli nápad či
připomínka je vítána.
Sdělit ji můžete emailem na map.masceskyles@email.cz či osobně v kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích
na adrese Chodské náměstí 75.
Za spolupráci děkuje realizační tým
MAP II.
(mas)

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

Uzávěrka inzerce
pro únorový
Domažlický zpravodaj
je 13. 1. 2021

Domažlický zpravodaj
si můžete vyzvednout
v informačním centru
na Chodském náměstí
nebo ve stojanu před
vchodem do MKS na
náměstí Míru.

Inzerce

číslo 1
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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

INZERCE
V DOMAŽLICKÉM ZPRAVODAJI

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

l Celá strana 6 534 Kč
l 1/2 strany 3 267 Kč;
l 1/4 strany 1 634,- Kč
l řádková inzerce, 1 řádek 39,- Kč; 		
l 1 cm2 - 16,- Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Kontakt: 721 776 962

babor@idomazlice.cz

Domažlický
zpravodaj
vychází
v
nákladu
5 800 ks a je distribuován pracovníky České pošty do všech domácností v Domažlicích
a v Havlovicích zdarma.

Domažlické městské
lesy
nabízejí
PALIVOVÉ DŘEVO
ZA AKČNÍ CENY
A NOVĚ I
ŠTÍPANÉ DŘEVO!

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)

Inzerce

číslo 1
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Hledáme kolegu na pozici

GALVANIZÉR
POŽADUJEME:

 střední odborné vzdělání (výuční list)
 dobrý zdravotní stav
 spolehlivost

NABÍZÍME:

 práci ve stabilní ﬁrmě
 čtvrtletní odměny
 příspěvek na stravování

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE SVŮJ ŽIVOTOPIS NA E-MAILOVOU ADRESU:
stipkova@roc-galvanik.de
ROC-GALVANIK s.r.o., Chrastavická 217, Domažlice

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 66,oběd dieta 68,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

