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NA ČERCHOVĚ VYROSTE
MODERNÍ HORSKÁ CHATA

ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY ČERCHOVA. Letos v létě dělníci provedli rozsáhlé bourací práce starých vojenských objektů na
Čerchově, Bystřici a Malinové hoře. Investor akce, město Domažlice, tento starý „dluh“ mohlo splatit díky finanční dotaci z Evropské unie. Na demolice naváže přestavba bývalé vojenské roty na nejvyšší hoře Českého lesa na horskou chatu. Zbaví se stávajícího eternitového opláštění a získá stylové dřevěné obložení. Moderní objekt bude poskytovat v prvním patře možnost ubytováni
pro zhruba 25 lidí, kapacita restaurace nacházející se v přízemí bude mít přibližně 45 míst v lokále, 30 míst v salónku a 50 míst
na terase s vyhlídkou na Kurzovu věž. Odhadované náklady na renovaci dosahují 20 milionů korun.
Pokračování na str. 3
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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
ve dnech 14. a
15. 10. se konala
v
Poděbradech
XXXI. konference
pořádaná Sdružením historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Letos pod názvem "Vstupy do historických sídel".
Ve dvou dnech se svými příspěvky vystoupilo celkem 11 odborníků, vesměs
architektů, kteří pohovořili většinou o
svých realizacích ve veřejném prostoru historických sídel.
Potěšilo mě, že dva z nich zmínili jako
podařený "vstup" do historického centra města naší Dubinu (na rozdíl od nepovedených staveb např. ve Znojmě,
Jihlavě či Olomouci). Ocenili zejména
poslední rekonstrukci Dubiny, která
budově vrátila její původní podobu.
V historickém centru našeho města
nemáme mnoho míst, kde by se dala
realizovat kvalitní architektura, resp.
máme místa dvě: první se nachází v
proluce v Kostelní ulici a druhé v prostoru parkoviště v Husově ulici (pod
bránou). Bylo by skvělé, pokud by se
tyto volné prostory podařilo zaplnit
kvalitními díly.
U dobrých zpráv ještě zůstanu, Kulturní centrum Pivovar získalo další ocenění, a to Cenu ministryně pro místní
rozvoj udělenou v celostátní soutěži
Opera Civitatem. Předání ceny se
uskutečnilo 4.10. ve Španělském sále
Pražského hradu.
Přeji krásné podzimní dny,

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. listopadu 2021 od 16 hodin v sále MKS.

Aktuální zpravodajství
najdete na
www.domazlice.eu
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Renovace se dočká lávka
pro pěší i objekt Branky
Chystá se revitalizace území okolo Branky. Zahrne rekonstrukci lávky pro pěší
přes Zubřinu v Branské ulici a následně i
renovaci historického objektu Branky.
Rada města schválila zakázku na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci lávky za cenu 228 tisíc korun bez
DPH.
,,Od památkářů je schválen vzhled - půjde o betonový podklad s dřevěným zábradlím," informoval místostarosta Radek Wiesner. Projekt bude řešit napojení
lávky na chodník v Havlíčkově ulici, čímž
se zvýší bezpečnost účastníků silničního
provozu. Nyní lávka ústí na přechod na
silnici, kterou musí chodci přejít.

Přechod bude nově opatřen osvětlením.
V rámci stavebních prací dojde k překladu inženýrských sítí (plyn, elektřina, kanalizace).
(job)

Poděkování Blance Schrőpferové
S velkým poděkováním přišli zástupci
města za vedoucí pečovatelské služby Městského centra sociálně-rehabilitačních služeb Blankou Schrőpferovou,
která po dlouhých letech praxe odchází
do důchodu. Starosta Zdeněk Novák a
místostarosta Stanislav Antoš ocenili mj.
dlouholeté působení v městské organizaci a pracovní nasazení paní Schrőpferové. I díky tomu získala před dvěma lety
titul Pečovatelku roku v ambulantní službě. Prestižní ocenění bylo tehdy uděleno
mj. i za obdivuhodných 45 let praxe. (job)

Nové výměníky zajistí bezproblémovou
přípravu teplé vody v městské kotelně
Rekonstrukce úpravny teplé užitkové
vody v městské kotelně v Kovařovicově
ulici vyřeší stávající havarijní stav.
,,Problém spočívá v nuceném odstranění
jednoho ze dvou párů výměníků pro jeho
poruchu. Vzhledem k tomu, že jde o zařízení z roku 1986 a i druhý pár byl využíván ve stejném režimu, je provoz výroby teplé vody závisící na tomto zařízení
značně rizikový. Proto už v únoru bylo navrženo zpracování projektové dokumentace, následovalo oslovení firem pro získání cenových nabídek a nyní se schyluje
k potřebné výměně zařízení," konstatoval
místostarosta Radek Wiesner.
Rada města schválila uzavření kupní
smlouvy na rekonstrukci přípravy teplé

vody v kotelně v Kovařovicově ulici se
společností PROKAT invest s. r. o. za
79 741 Kč bez DPH.
(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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Další ocenění za
rekonstrukci pivovaru
Série úspěchů v architektonických
soutěžích pokračuje. Kulturní centrum
- Pivovar Domažlice vzniklé rekonstrukcí historického objektu městského pivovaru získalo na slavnostním
večeru ve Španělském sále Pražského hradu rezortní ocenění od ministryně pro místní rozvoj Opera Civitatem.
Jde o soutěž pro architektonicky či
urbanisticky
nejkvalitnější
soubory staveb vybudované za uplynulých
30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků v rámci
projektu Architecture Week Praha.
Zmíněná cena byla udělena za výjimečný stavební počin ve městech nad
5000 obyvatel. ,,Město Domažlice získalo ocenění za nejvýraznější a nejkvalitnější výsledek revitalizace města vytvářející příznivější společenský prostor

života obyvatel v letech 1991 až 2021,
konkrétně za rekonstrukci Hvozdu, jižního a západního křídla domažlického
pivovaru a jeho přeměnu v nové Kulturní centrum - Pivovar Domažlice," stojí
ve zdůvodnění pro udělení ceny, kterou
zaštítila ministryně Klára Dostálová.
V kategorii rekonstrukcí domažlický objekt porazil další nominované stavby ze Sokolova, Plzně, Chebu, Šumperka a Brna.
Ocenění převzal starosta města Zdeněk Novák (na snímku s ministryní
uprostřed), slavnosti byl přítomen i
Ing. arch. Ivan Březina z ateliéru Mepro (vpravo), který přestavbu projektoval, a místostarosta Stanislav Antoš.
Kulturní centrum - Pivovar Domažlice
se v minulém měsíci stalo Stavbou roku
Plzeňského kraje.
(job)

Na Čerchově vyroste...
Dokončení ze strany 1
V přízemí se počítá i s malým muzeem
historie Čerchova. Vedle samotné restaurace a jejího zázemí se počítá s místem
pro uskladnění kol, salonkem, sociálním
zázemím a pokojem pro provozovatele
restaurace. V tomto podlaží budou veškeré prostory přístupné bezbariérově.
Ubytovací prostory v prvním patře nabídnou jednodušší turistický standard.
Tři pokoje jsou určeny pro hromadné
ubytování, pro ně bude připraveno i společné sociální zařízení, k dispozici bude
kuchyňka a společenská místnost. Počítá
se tak, že využití by našla pro školní výlety nebo výpravy turistů a dalších kolek-

tivů. Plánuje se parkoviště za objektem,
které nebude vidět při výhledu z Kurzovy
věže. bude vytvořeno ze zatravňovacích
desek, ohraženo by mělo být dřevěnými
kládami.
Rekonstrukce proběhne v souladu se
závazným územním dokumentem „Rozvojová studie vrcholu Čerchova“.
Vznikal řadu let zaštítěn Svazkem obcí
Domažlicko za účasti příhraničních obcí
a úřadů.
S ohledem na zvýšenou ochranu cenného území a s přáním zachovat stávající poklidnou atmosféru výstavbu jiného
obdobného objektu na vrcholu Čerchova
nedovoluje.
(job)
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KRÁTCE:
l Domažličtí radní souhlasili s přijetím
daru - tříčtvrtečních houslí - do evidence
majetku Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice. ,,Dárci, který si
nepřál být jmenován, děkujeme," uvedl
místostarosta Radek Wiesner.
l Domažličtí zastupitelé zvolili opětovně Václava Beštu přísedícím okresního
soudu v Domažlicích. Zastupitelstvo má
tuto pravomoc podle zákona o soudech,
soudcích a přísedících a státní správě
soudu.Se zvolením souhlasilo všech 18
přítomných zastupitelů.
l Nákup pozemků v lokalitě lesního komplexu Na Kočárku schválilo domažlické
zastupitelstvo. Největší rozlohy lesů zde
vlastní město Domažlice. Směrem k obci
jsou malé plochy ve vlastnictví soukromých osob. Majitelka dvou částí přiléhajících k městskému pozemku (dohromady
o výměře 3432 m²) je nabídla k prodeji.
K nákupu za cenu 12 Kč/m² bude využit
Fond pro obnovu lesa. Ten město Domažlice založilo letos k 1. lednu, vložilo
do něj necelých pět milionů korun, které
získalo jako náhradu za pokácené městské stromy kvůli připravované stavbě obchvatu Babylonu.
l Domažličtí zastupitelé na svém zářijovém zasedání rozhodovali o možném
zpřístupnění důlních děl Škarmaň a Na
Kole, tak jak o to žádal spolek Domažlický dějepis. Město je vlastníkem pozemků, na kterých se důlní díla nacházejí.
V úvodu projednávání tohoto bodu popsal domažlický starosta Zdeněk Novák
filosofii, kterou se při svém doporučení
řídila rada města: ,,Pojďme na určitou
dobu povolit vstup pouze členům tohoto
spolku, ať mohou provést dokumentaci,
nějaký výstup, a na základě toho se pak
můžeme rozhodnout, zda tam pustíme
veřejnost."
Většina zastupitelů se přiklonila k tomuto řešení. Souhlasili se vstupem pouze
členů zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., na zmíněné pozemky za účelem vstupu do důlních děl, a to na vlastní
nebezpečí do 31.12.2021 a za podmínky
zamezení vstupu třetích osob.
Nesouhlas vyjádřili s využitím důlních
děl pro turistické účely (možnost veřejných prohlídek) a rovněž zamítli i záměr
pronajmout části pozemků za účelem zajištění přístupu do důlních děl.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Zpravodajství

Výročí dekorování standarty
válečným křížem

Město Domažlice, Klub vojenské historie Hraničářský prapor 6 "Sibiřských úderníků"
a Jednota Československé obce legionářské v Plzni v sobotu 2. října před domažlickou
radnicí uspořádaly akci k připomenutí 100. výročí dekorování standarty Hraničářského
praporu 6 Československým válečným křížem. Jeho repliku připnul na standartu starosFoto: Alexej Kokorev
ta Zdeněk Novák. (job)

Rozšíření kolumbária na hřbitově
Za cenu 146.264,80 Kč s DPH bude pořízena šestá část boxů v kolumbáriu na
centrálním domažlickém hřbitově. Zadání
zakázky schválila rada města na jednom
ze svých zářijových zasedání.
,,Nový box bude obsahovat sestavu o 24
místech. Doplní tak pět obdobných dílů o
stejné kapacitě, které tam již nyní stojí,"
zmínil po jednání rady města místostarosta Stanislav Antoš.
(job)

Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášení

výběrového řízení na obsazení funkčního místa
správní referent pro úsek stavebního úřadu
Bližší informace : Ing. Ivana Sladká, ved. odboru výstavby a
územního plánování, tel. 606 628 024
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději
do 19. 11. 2021 v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VŘ referent SÚ“ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ,
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
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Odkud naladit
pozemní TV
V létě došlo na vrcholu Čerchova k demolici zchátralých bývalých armádních
objektů. Jedním z nich byla i garáž,
na které byl umístěn televizní vysílač
společnosti Digital Broadcasting, který
distribuuje signál Multiplexu 24. Nově je
vysílací stanoviště umístěno pod novou
rotou, není nápadné jako původní, není
tak patrné při pohledu z Kurzovy věže.
Vzhledem k tomu, že leží níže, musí být
stožár o něco vyšší. Výkon vysílače je
o něco silnější, signál i nadále pokrývá
velkou část Domažlicka.
Pro lepší orientaci, odkud můžete v Domažlicích a okolí ladit signál pozemní
televize ve standardu DVB-T2, přinášíme přehled multiplexů, které lze naladit
z vysílačů Čerchov a Vraní vrch:
Multiplex 21 (Vraní vrch, 26. kanál):
ČT 1, ČT 2, ČT 3, ČT Déčko/ČT art, ČT
24, ČT sport a 8 rozhlasových programů ČRo
Multiplex 22 (Vraní vrch, 34. kanál):
Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima
Max, Prima Zoom, Prima Krimi, Prima
Star, Prima Show, 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, Český Impuls
Multiplex 24 (Čerchov, 43. kanál):
Nova, Nova Action, Nova Fun, Nova
Gold, Nova Lady, Paramount Network,
JOJ Family, Relax, Rebel, CS Mystery,
ABC TV, Galerie, Klenot TV, Sport 5,
Šlágr TV, Šláger Muzika, ZAK TV, stanice ,,Televize přes anténu" - informace o tom, jak naladit oblíbené televizní
programy i další technické rady. Dále
Rádio Čas, Rádio Čas Rock a Rádio
Dálnice.
(job)

Svoz bioodpadu až
do 12. listopadu
Domažlické technické služby provádějí
v Domažlicích a Havlovicích pravidelný
páteční svoz bioodpadu letos až do 12.
listopadu. Svoz z hnědých popelnic začíná vždy v dubnu.
(job)

Svoz komunálního
odpadu s malou změnou
Státní svátek, který připadá na 17. listopadu, ovlivní svoz komunálního odpadu. Ve čtvrtek 18. listopadu bude proveden náhradní svoz za středu 17.11. a
zároveň pravidelný čtvrteční svoz.(job)

Servis
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Juniorfest v Domažlicích
nabídne desítky filmů
Čtrnáctý Juniorfest proběhne letos od 5.
do 11. listopadu a přinese desítky filmů
pro mladé i starší diváky. I letos se stanou
Domažlice hlavním festivalovým centrem.
Juniorfest zde odstartuje v pátek 5. listopadu předpremirérou norsko-českého filmu
Dračí princezna.
Sobotní ráno pak bude patřit nejmenším a
animovanému filmu Vlkochodci, který byl
nominovaný na Oscara nebo Zlatý Glóbus.
Malí pátrači však jistě ocení i snímek Detektivní kancelář Lasse & Maja: Záhada
vlakové loupeže, ve kterém se dětští detektivové rozhodnou na vlastní pěst odhalit
zloděje. A podezřelých je víc než dost!
S celou rodinou pak můžete zhlédnout
českou novinku Spící město. Jeho děj sleduje, jak měníme své chování k ostatním,
když jde do tuhého. Večer zakončí dva
soutěžní filmy ze sekce pro mládež: íránský Školní poklad, nejnovější film Majida
Majidiho o dětské práci a nečekaném překvapení ve školním sklepě, a ukrajinské
drama Zem je láva. Hrdinka snímku se
ptá, kým je, a postupně nalézá odpovědi.
Na festivalu můžete také prožít celou
neděli – doprovázet vás bude třeba Svět
podle Bustera. Hlavní postava chce být
nejlepším kouzelníkem na světě. Jedním
z nejočekávanějších českých filmů letošního roku je Tajemství staré bambitky 2. Juniorfest uvede několik ukázek z filmu a na
projekci přizve i filmovou delegaci. Víkend
v Domažlicích završí nizozemský film Nechci tančit. Ten vypráví o teenagerovi Jo-

eym, který se snaží udržet rodinnou pohodu navzdory matce závislé na alkoholu.
V pondělí Juniorfest promítne celovečerní film Petra Oukropce Mazel a tajemství
lesa nebo unikátní animák Přes hranici.
Jedná se o první film animovaný technikou
malby na sklo. Jeho vznik trval deset let.
Na úterní odpoledne je naplánován dětský
film Zapomenuté Vánoce nebo rakouské
drama o lásce mezi teenagery Lovecut.
Uvedený bude také první webseriál České
televize s názvem TBH, na kterém pracovala řada mladých scenáristů pod vedením zkušené dramaturgyně Lucie Kajánkové. Středa nabídne projekci legendární
české pohádky S čerty nejsou žerty, kterou
osobně uvede herec Petr Nárožný, nebo
příjemnou dětskou komedii Bertův deník.
Předprodej vstupenek na festival bude zahájen 20. října na www.juniorfest.cz. Vstupenky však budou k prodeji před každým
filmovým představením a také ve festivalovém centru v prostorách Muzea Chodska
v Domažlicích.
Čtrnáctý Juniorfest potrvá do 11. listopadu, kdy bude slavnostně zakončen
v Erbovním sále Státního hradu a zámku
Horšovský Týn. Následovat pak bude ještě jeho online varianta, a to od 12. do 21.
listopadu na platformě DAFilms.cz. Zde
festival například uvede irskou komedii
Jak jsem randil s Amber nebo argentinské
Vzpomínky teenagera.
Nejaktuálnější informace o letošním ročníku naleznete na www.juniorfest.cz. (šá)

Nové výstavy v Chodském hradu
V sobotu 6. listopadu od 16 hodin vás
srdečně zveme na zahájení výstavy
Malý princ Elišky Podzimkové. Interaktivní výstava fotografky a ilustrátorky
Elišky Podzimkové otevírá kouzelný
svět, který působí nejen na oči, ale i
další vaše smysly. Fotografie kombinované s ilustracemi můžete navíc ve vašem telefonu i rozpohybovat… Odstřihněte se od každodennosti a alespoň
na chvíli se vraťte do dětství. K prodeji
bude i stejnojmenná kniha, vydaná nakladatelstvím Albatros.
Druhá vernisáž, Obrazy a loutky Pavla
Kuneše, se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu od 17 hodin. Pavel Kuneš (1937)
je český římskokatolický kněz působící
na faře v Klecanech, novinář a publicista, s rodinnými kořeny na Chodsku.
Již jako malý chlapec měl Pavel Kuneš
také rád loutky, loutkové divadlo ho pak
provázelo i během kněžství, donedávna
je hrál pro děti svých farníků na faře v

Klecanech. Studoval Střední uměleckou školu Václava Hollara na Hollarově
nám., kde získal dobré školení pro svou
celoživotní výtvarnou zálibu.
Na ochozu hradu je přístupná výstava
Po pěšinách Bělska, křehkého srdce
Českého lesa. Kniha i výstava vznikly
u příležitosti 900 let od první písemné
zmínky o Bělé. Vydejte se jejich prostřednictvím poznat Bělsko – krásný,
ale drsný kraj, ve kterém nebylo nikdy
snadné obstát. Region, kde můžeme
objevovat stopy různých epoch: od středověké kolonizace a staleté osídlení
českými Němci, přes časy pohraničníků
a budování socialismu až po současnost.
Výstava obrazů Václava Siky v Galerii
bratří Špillarů v Husově ulici je otevřena
do 12. listopadu v pracovní dny od 9 do
12 a od 13 do 16 hodin.
Za Muzeum Chodska v Domažlicích
Mgr. Kristýna Pinkrová
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Městská knihovna
Boženy Němcové
informuje
POZVÁNKA
NA KŘEST KNIHY
Petra Jankovce
Svatý Martin 		
		
4. listopadu od 17:00
hodin v klubu Kulturního centra Pivovar
(1.np).
Součástí křtu bude
vernisáž výstavy maleb Markéty Šteflové

VÝSTAVA
Rádi bychom vás pozvali na výstavu maleb akademické malířky Markéty Štefkové,
která ilustrovala knihu Svatý Martin.
Výstava se bude konat v prostorách dětského oddělení Městské knihovny Boženy
Němcové od 5. do 19. listopadu 2021.
Pro dětské návštěvníky bude výstavu obrázků doprovázet i zábavná hra na téma
spojené s obdobím, kdy žil svatý Martin.
Pro všechny malé i velké návštěvníky
bude připraven malý dárek.
Bc. Lenka Schirová

Servis

číslo 11

Turistické akce v listopadu
Klub českých turistů – odbor Domažlice připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce.
Sobota 6. 11.
Krajské setkání turistů Plzeňského kraje ve Kdyni. Start v 10 hodin v
hotelu Modrá hvězda, cíl v sokolovně.
Průchozí kontrola Rýzmberk. Trasy 6,
10 a 15 km. Informace: K. Janda tel.
603 258 498 nebo 607 276 047. Odjezd z Domažlic z nádraží ČD v 8.03
hodin nebo z autobusového nádraží v
Poděbradově ulici rovněž v 8.03 nebo
v 10.00 hodin.
Sobota 20. 11.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD Domažlice Město v 8.08 hodin do Postřekova. Trasa: Postřekov,
Oslí mlýneček, Valtířov, Šitboř, Poběžovice - oběd (12 km). Odjezd v 15.31
hodin. Vede P. Matějka.

Benefiční
koncert

Pořad o J. A.
Komenském

Sobota 27. 11.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky Domažlice Město ve 12.30 hodin nebo z nádraží ČD ve 12.35 hodin
do Milavčí. Trasa: Milavče, Baldov,
Domažlice (9 km). Vede M. Janutková.
Účastníci všech akcí musí dodržovat
aktuální epidemiologická opatření.
(kčt)

Zveme vás na komponovaný program k
351. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Program se uskuteční ve Sborovém
domě Jana Roha (evangelický kostel),
Tyršova 690, v úterý 23. listopadu v 18.00
hodin. Hudební doprovod zajistí skupina
Exusia. Vstupné dobrovolné. Zvou Daniel
Freitinger a Pavel Faul.
(sdjr)

Obsazení prostor Komunitního
centra v KC Pivovar
Po dlouhém období, kdy společenské
prostory Komunitního centra v areálu
zrenovovaného domažlického pivovaru
nemohly být z epidemiologických důvodů
využívány, se naplno rozběhly různorodé
aktivity.
Taneční sál je využíván šest dní v týdnu,
v dopoledních i odpoledních hodinách ho
navštěvují děti ze ZŠ Komenského 17, Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha,

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

Neděle 7. 11.
Turistická vycházka "Studánky kolem Babylonu" - 2. část. Odjezd z
Domažlic z autobusového nádrží v Poděbradově ulici v 8.40 hodin na Babylon. Sraz u obchodu v 9 hodin. Trasa:
Křišťálová studánka, Vojtěchova studánka, Labutí studánka (7 km.) Návrat
autobusem ve 13.48 hodin, případně s
obědem v Babylonu. Vede K. Beňušíková Angelovová.
Sobota 13. 11.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD Domažlice Město v 8.08 hodin do Stráže u Tachova. Trasa: Stráž
u Tachova, přírodní památka Valcha,
Borek u Tachova (12 km). Odjezd v
16.10 hodin. Vede A. Léblová.

Benefiční dvojkoncert na podporu Bedříška Svobody, který trpí dětskou mozkovou
obrnou (na hrazení lázeňských pobytů):
Sobota 6. 11. 2021 ve 20.00 hodin Klub
Moskyto, Kozina 46, Domažlice
Neděle 7. 11. 2021 v 17.00 hodin Sborový
dům Jana Roha (evangelický kostel), Tyršova 690, Domažlice
(sdjr)
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účastníci lekcí několika druhů jógy, studenti Střední zdravotnické školy Domažlice při nácviku maturitního plesu, členové
městské rady seniorů, taneční skupiny Beseda i jiných tanečních uskupení.
I klub navštěvují pravidelně desítky hostů. Zázemí v něm našli frekventanti kurzů
jógy, členové tanečních skupin i hosté akcí
Městské knihovny Boženy Němcové nebo
Základní školy Komenského 17.
(job)

Výstava obrazů
Jany Hruškové
Městské kulturní středisko v Domažlicích
pořádá výstavu obrazů výtvarnice Jany
Hruškové Toulání světem fantazie.
Bude se konat v prostorách klubu v 1. NP
Kulturního centra Pivovar Domažlice, Pivovarská 10. Autorka představí své obrazy větších rozměrů, vytvořené výtvarnou
technikou acryl na plátně. Přijďte se v současné náročné době zahledět do relaxačních obrazů a zklidnit svou mysl.
Výstava potrvá od 2.11. do 30.11. 2021.
Otevřeno denně pondělí - pátek od 12 do
16 hodin. MKS společně s autorkou zvou
k návštěvě širokou veřejnost.
(mks)

Rozsvícení
vánočního stromu
Město Domažlice ve spolupráci s MKS a
ZUŠ Jindřicha Jindřicha pořádá tradiční
Rozsvícení vánočního stromu. Je naplánováno na sobotu 27. listopadu od 16 h na
náměstí v prostoru mezi radnicí a kostelem. V programu vystoupí sbory a sólisté
ZUŠ Jindřicha Jindřicha.
(job)

Den boje za svobodu
a demokracii
Slavnostní akt k připomenutí Dne boje za
svobodu a demokracii se bude konat v zahradě Chodského hradu v úterý 16. listopadu od 11:00 hodin.
(job)

Den válečných
veteránů
Pietní setkání při příležitosti mezinárodně
připomínaného Dne válečného veteránů
se bude konat ve čtvrtek 11. listopadu od
11 hodin u pomníku Svobody v Husově
ulici.
(job)

Kino Čakan LISTOPAD 2021
3. středa

20.00 Kurz manželské touhy

4. čtvrtek

20.00 Eternals

číslo 11
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česká komedie / drama vstupné 140 Kč, 90 min. 12

12

akční / drama / fantasy / sci-fi / dabing Vstupné 130 Kč, 157 min.

PROGRAM
www.juniorfest.cz
www.idomazlice.cz
11. čtvrtek 20.00 Přání Ježíškovi
12. pátek

13. sobota

17.00 Není čas zemřít
20.00 Eternals
17.00 Venom 2: Carnage přichází
20.00 Přání Ježíškovi
14.00 100% VLK

14. neděle 17.00 Duna
20.00 Přání Ježíškovi
17. středa

20.00 Karel

18. čtvrtek 20.00 Poslední noc v Soho
19. pátek

20. sobota

17.00 Kurz manželské touhy
20.00 Krotitelé duchů: Odkaz
17.00 Eternals
20.00 Přání Ježíškovi
14.00 Addamsova rodina 2

21. neděle 17.00 Krotitelé duchů: Odkaz
20.00 Hlas lásky
24. středa

20.00 Hrana zlomu

25. čtvrtek 20.00 Hlas lásky
26. pátek

27. sobota

17.00 Eternals

česká romantická komedie vstupné 130 Kč, 109 min.
akční / dobrodružný / thriller / titulky vstupné 130 Kč, 163 min. 12
akční / drama / fantasy / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč, 157 min.
akční / sci-fi / thriller / dabing vstupné 120 Kč, 98 min. 12 12
česká romantická komedie vstupné 130 Kč, 109 min.
animovaná / komedie / dabing vstupné 120 Kč, 96 min.
dobrodružný / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč, 155 min. 12 12
česká romantická komedie vstupné 130 Kč, 109 min.
český dokument vstupné 130 Kč, 133 min.
horor s titulky vstupné 140 Kč, 133 min.
česká komedie / drama vstupné 140 Kč, 90 min. 12 12
akční / komedie / fantasy / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč
akční / drama / fantasy / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč, 157 min.
česká romantická komedie vstupné 130 Kč, 109 min.
animovaný / komedie / dabing vstupné 120 Kč, 90 min.
akční / komedie / fantasy / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč
drama / životopisný / hudební / titulky vstupné 120 Kč, 128 min. 12
české drama / thriller vstupné 120 Kč, 86 min. 12
drama / životopisný / hudební / titulky vstupné 120 Kč, 128 min. 12
akční / drama / fantasy / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč, 157 min.

20.00 Král Richard: Zrození šampiónek

životopisné drama / titulky vstupné 130 Kč, 138 min. 12

17.00 Myši patří do nebe

český animovaný / rodinný vstupné 130/110 Kč, 87 min.

20.00 Vánoční příběh
14.00 Encanto

28. neděle 17.00 Král Richard: Zrození šampiónek
20.00 Vánoční příběh

12

12

česká komedie vstupné 140 Kč, 105 min.
animovaný / dobrodružný / komedie / dabing vstupné 130/110 kč
životopisné drama / titulky vstupné 130 Kč, 138 min. 12
česká komedie vstupné 140 Kč, 105 min.

akci i kina je tj.
nutné
prokázat
bezinfekčnost,
Před vstupem na akci i do kina je Před
nutnévstupem
prokázatna
bezinfekčnost,
prokázat,
že jste
nejméně 14 dnů po ukončeném očkování
či max. 180 dnů po ukončeném
laboratorně
potvrzeném
prodělání
nemoci covid-19,
předložit
negativní antigenní
tj. prokázat,
že jste nejméně
14 dnů
po ukončeném
očkovánínebo
či max.
180 dnů
(max. 72 hodin starý) či PCR (max. 7 dní starý) test.
K ochraně dýchacích cest musí každý návštěvník použít respirátor (dle platných mimořádných opatření).

12

Městské kulturní středisko

číslo 11
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POZOR, EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ!!!
Až do úplného rozvolnění vládních opatření bude vstup na veškeré akce MKS
podmíněn dodržením aktuálně platných epidemiology nařízených opatření.
K ochraně dýchacích cest musí každý návštěvník použít respirátor (dle platných
mimořádných opatření).
Před vstupem na akci i do kina je nutné prokázat bezinfekčnost, tj. prokázat,
že jste nejméně 14 dnů po ukončeném očkování či max. 180 dnů po ukončeném
laboratorně potvrzeném prodělání nemoci covid-19, nebo předložit negativní
antigenní (max. 72 hodin starý) či PCR (max. 7 dní starý) test.
Konkrétní opatření a nařízení se mohou lišit, a to vždy v závislosti na aktuálním
vývoji epidemiologické situace.

Předprodej vstupenek:

Děkujeme

Městské informační centrum | Chodské nám. 96, 344 01 Domažlice
on-line na www.idomazlice.cz
tel.: 420 379 725 852 | e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
aktuální informace k 18. 10. 2021 MKS Domažlice
Městské kulturní středisko v Domažlicích

PLET

HLASO

TELP

www.idomazlice.cz

čtvrtek 18.
18. 11. 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.

Městské kulturní středisko

číslo 11
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Různé

číslo 11
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Část hráze babylonského rybníka byla odstraněna
Babylonský rybník - známé přírodní koupaliště - je turisticky atraktivní lokalita,
která láká v letních měsících spoustu návštěvníků k opalování a koupání, ale i během ostatních měsíců je hojně využíváno
jak k pěší turistice, tak i pro cyklisty.
V současné době je však rybník o rozloze
12 hektarů celý vypuštěný, a to z důvodu
propadu hráze. O bližší informace ohledně vzniklého problému jsem požádal pana
Martina Semeckého, který má na starosti
rybářství u Domažlických městských lesů.
„Důvodem vypuštění Babylonského rybníka je špatný stav výpustného potrubí, které je zde původní. Je z jedlového dřeva.
Nejprve se to projevilo tím, že se na hrázi
rybníka za požerákem (výpustné zařízení)
objevila "propadlina"- místo o průměru cca
70 cm, kde se začala propadat zemina z
hráze a část pozemní komunikace vedoucí po hrázi. Naše obavy o poškozeném
potrubí potvrdila firma vybavená endoskopickou kamerou a informovala nás o kritickém, životu nebezpečném stavu hráze.

Oprava hráze bude probíhat až do 30.
listopadu. Následně bude rybník pomalu napouštěn. Tento proces je závislý na
počasí a může trvat až měsíc. Hlavní
přítok kvalitní vody po celý rok zajišťuje potok Bystřice. Přítok si zde můžeme
regulovat podle potřeby a po dohodě s
"povodím Vltavy" asi 1 km nad rybníkem.
Výlovy rybníka provádíme každoročně v
období jara a podzimu za účelem tržní pro-

dukce. Rybí obsádka nasazená do rybníka
musí obsahovat jen takové množství ryb,
jaké rybník snese a dokáže rybám zajistit
dostatek potravy a prostoru," popsal Martin Semecký.
Babylonský rybník je od roku 1930 v majetku města Domažlice.
V roce 2010 proběhlo první odbahnění
rybníka po 80 letech.
Text a foto: Jaroslav Čedík

Jubilejní chodský ples v Praze
Český národní ples – 85. Pošumavský
věneček se dočká svého jubilejního 85.
pokračování.
Pořádající Spolek rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze rozhodl o jeho
konání 20. listopadu 2021.
I přes přetrvávající nepříliš uspokojivou
epidemiologickou situaci se rozzáří hlavní
Majakovského reprezentační sál Národního domu pestrou paletou chodských krojů.
V hlavním programu slavnostního večera se představí Chodský soubor Mrákov,
dětský folklorní soubor Mráček i ženský
pěvecký sbor Canzonetta z Domažlic.
Milovníky dechové hudby jistě potěší znamenitá klatovská Úhlavanka, která právě
vydala své nové CD. V okénku hostů se
představí se svými bohatě zdobenými
kroji pražští Hanáci. Všichni účinkující se
v těchto dnech na svá vystoupení pečlivě
připravují.
Reprezentační chodský ples, pořádaný
nepřetržitě od roku 1936, začne tradičně
průvodem krojovaných hostů a účinkujících. Historické prapory, které jsou přiná-

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

šeny při slavnostním zahájení, budou dekorovány pamětními stuhami.
Na plesové hosty čeká i letos bohatá tombola čítající na 200 cen, ve které nebude
chybět poukaz na vykrmeného čuníka,
kulinářské delikatesy, marcipánové dorty,
chodská keramika, značková vína i chodské – bořické koláče.
Ty rovněž provoní i dámskou volenku.
Svoji účast na této historické kulturní akci

již potvrdily významné osobnosti kulturního, politického i společenského života
země i představitelé Domažlic.
Záštitu převzal ministr kultury.
Pro krojované účinkující budou rozhodnutím Rady města Domažlice vypraveny dva
autobusy.
Dr. Václav Kupilík, předseda
krajanského spolku a ředitel plesu
Foto: Jiří Janda

Partnerství sportovních klubů
35 let trvá partnerství týmů malé kopané RSC Čerchov Domažlice a TJ Sokol
Košťany. Domažličtí se 18. září zúčastnili 30. ročníku turnaje v malém fotbale
Košťanský pouťový pohár. Pamětním
dresem soutěže byl týmem Domažlic
pod vedením Davida Budky odměněn

Ladislav Navrátil. Tým Domažlic obdržel
od domácího týmu Košťan diplom k 35.
výročí partnerství Košťany-Domažlice
1986-2021. Pořadí turnaje: 1. F.C. Louka Košťany ČOS, 2. Mlátičky Teplice,
3. RSC Čerchov Domažlice, 4. Čulda
Team Jeníkov, 5. Prison Teplice.
(str)

Různé

číslo 11
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Městská rada seniorů Domažlice
Přes 800 členů ze 12 seniorských klubů
zastřešuje domažlická Městská rada seniorů (MRS). Vznikla v roce 2014, sídlila
tehdy v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb. V začátcích Radě velmi
pomohla tehdejší ředitelka Venuše Klimentová.
Dnes má MRS kancelář a schůzovou
místnost v sokolovně. Právě tam se rovněž zájemcům vydává senior pas. Hřiště a
tělocvičnu využívají senioři k přípravě svého družstva na soutěže.
V letošním roce pod MRS spadají členové
z 12 organizací - Sokol, KČT, SDH, ČČK,
ČSCHO, STP, SPCCHO, ČZS, Policie
ČR, ČRS, MCSRS a STP H. Týn. Činnost
MRS se dá rozčlenit do 11 projektů:
Aktivní senior
Zde je základem spolupráce s dalšími organizacemi:
VZP - zástupce seznamuje seniory s novinkami a bonusy ve zdravotním pojištění.
Městská knihovna Boženy Němcové - každoročně pořádá pro seniory kurzy práce
s počítačem, samozřejmostí je půjčování
knih a účast na akcích knihovny.
Domino - každoroční exkurze a soutěž pro
děti Babička, dědeček a vnuk či vnučka na
dovolené. Při vyhodnocení děti dostávají
dárky z dílen šikovných členek MRS.
Městská policie - projekt Bezpečný senior
Sportovní zařízení města Domažlice - vedení umožnilo exkurzi v nových objektech
(např. aquacentrum)
Město Domažlice - poskytuje dotace na
akce pořádané MRS.
Muzeum Chodska - zve seniory na vernisáže výstav, poskytuje slevy na vstupné.
Bezpečný senior

Výborná spolupráce s městskou policií.
Její zástupce chodí na každé naše zasedání a informuje o její činnosti. Největší
akcí je každoroční seniorská akademie,
která se koná v období listopad až leden.
Členky MRS na oplátku pomohly jako rozhodčí při soutěži pro děti mateřských škol
organizované městskou policií.
Kulturní senior
Jeden z největších projektů vede Libuše
Matějková. S finanční pomocí města jsou
každoročně pořádány zájezdy pro seniory:
zájezdy do divadel a na koncerty do Plzně.
V říjnu na Den seniorů jsou starostou města Domažlice přijati úspěšní senioři.
Senioři – hýbejte se
Od začátku stmelení seniorských klubů se
našli výborní sportovci, kteří již 4x vyhráli
krajskou soutěž a jsou pokaždé i mistry
republiky.
Od června do září se celkem 10x konala
některá z aktivit - soutěž v šipkách, petanque, výlet na kole, plavání v bazénu, turistické výlety. Bedřich Řechka je mistrem
republiky v atletickcých disciplínách.
Senioři seniorům
MRS spolupracuje se sociálními orgány,
pomáhá seniorům, kteří mají zdravotní potíže, pro seniory v domovech pak organizuje kulturní programy.
Zdravý senior
Senioři každoročně absolvují zdravotní
kurzy první pomoci, pomáhají při soutěžích Českého červeného kříže jako rozhodčí, propagují zdravý způsob života pro
ostatní i pro sebe.
Šikovný Senior

Členky MRS vyrábějí dárky nejen pro děti,
ale i pletené a háčkované dárky na Vánoce pro obyvatele penzionů i jako ceny do
různých soutěží. Absolvují řadu výstav.
Vzdělaný Senior
Senioři nezaostávají ve vzdělávání a i ve
svém věku mají touhu se vzdělávat, čtou
knížky, účastní se kurzů - např. práce na
počítači, práce s mobily apod. Doma mohou pomoci vnoučatům při školních úkolech, což bylo praktické zvláště při letošním a loňském zavření škol. Děkujeme za
pomoc knihovně a gymnáziu.
Setkání dvou generací
je spolupráce vnoučat a seniorů. Klub českých turistů pořádá pochody rodičů a dětí,
Český červený kříž soutěž Hlídky mladých
zdravotníků, kde asistujeme jako rozhodčí
a pomáháme i jinak, jak je potřeba. Soutěž
pro děti letos pořádala i Městská policie.
Senior Pas
je celostátní akce. Zájemci nad 55 let
věku si mohou v kanceláři nechat vystavit
průkaz na slevy na nákup zboží a služby
v Domažlicích a v okolí. Kancelář v sokolovně je otevřena každé úterý od 10:00 do
12:00. V Domažlicích a okolí jsou je do
této akce zapojeno 25 podnikatelů.
Senior se propaguje
MRS spolupracuje s místním tiskem, časopisem Doba seniorů, kteří zájemci zdarma obdrží v kanceláři MRS. Informace o
větších akcí jsou k nalezení i ve vysílání
Českého rozhlasu Plzeň a regionální televize. Informace jsou zveřejňovány na nastěnkách na sloupech u radnice.
(mrs, job)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání organizoval kroužek pro
děti a vytvořil metodické pomůcky do škol
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) má před sebou posledních
několik měsíců, ale stále nabízí možnost
zapojit se do seminářů a přednášek nejen
pedagogům, ale i rodičům a ostatní veřejnosti zajímající se o vzdělávání. „Jedním
z nejžádanějších byl v říjnu workshop pro
mateřské školy, jak prací se dřevem podpořit dětskou jemnou motoriku. Pro velký
zájem jsme dokonce museli přidávat další
termín,“ zmiňuje hlavní manažerka projektu Ing. Eliška Heidlerová.
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Domino se začátkem školního roku uskutečnil kroužek „Pokusníček“ pro děti na
prvním stupni ZŠ pod vedením Mgr. Gabriely Milsimerové. Děti v sobě probudily

zvídavost a prostřednictvím pokusů poznávaly základy fyziky a chemie.
Kromě toho pracovní skupiny dokončily
první metodické listy zaměřené na hrady,
zámky, tvrze a židovské památky na našem území, které pomohou učitelům začlenit do výuky regionální témata. Využít
je mohou i rodiče, kteří ve svých dětech
chtějí vzbudit vztah k místu, kde žijí, či
prostě jen naplánovat výlet po okolí. Zájemci je v nejbližší době najdou na stránkách projektu www.map.masceskyles.cz.
Na webových stránkách je ke stažení i
„Přehled specializovaných organizací a
služeb určený pro potřeby školství“, na
které se mohou pedagogové v případě
potřeby obracet či je doporučovat rodi-

čům. Obsahuje kontakty na knihovny,
volnočasové organizace, služby pro děti
zdravotně postižené, rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, ale také organizace
zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků i lidí z řad veřejnosti.
Členové pracovních skupin také zpracovávali Akční plán shrnující hlavní aktivity,
kterými se budou místní školy zabývat
v období od ledna 2022 do června 2023.
Ten máte aktuálně příležitost připomínkovat i vy. Najdete jej na zmíněných webových stránkách a návrhy na úpravy můžete sdělit do 19. 11. 2021 e-mailem na
map.masceskyles@email.cz.
Za spolupráci děkuje
realizační tým MAP II
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Historie sídliště Kavkaz
Příběh druhého domažlického sídliště
„Kavkaz“ je v mnohém podobný prvnímu
se zlidovělým názvem „Korea“. Bytů byl
po válce stále velký nedostatek, hlavně
pro mladá manželství, a stát potřeboval
nadále stabilizovat pracovníky v rezortech obrany, průmyslu a zdravotnictví.
V souladu s územním plánem města
bylo proto vybráno místo jihozápadně
od historického jádra v severním svahu
k potoku Zubřina vhodné pro výstavbu
s dvou a třípodlažní zástavbou.
V této lokalitě se však nacházely pozemky ve vlastnictví řady majitelů včetně známého zahradnictví Klouček. Každého výkupy bolely a lidé se bránili. Pro
orgány města to nebyla lehká situace.
Snad právě problémy s přípravou území
daly vzniknout názvu sídliště „Kavkaz“
- po bývalém vedoucím odboru výstavby staviteli Kafkovi, který tuto záležitost
v 2. polovině 50. let 20. století řešil.
Přes uvedené těžkosti byla výstavba
rozsáhlého sídliště v r. 1958 zahájena.
První etapu započali příslušníci PTP,
stavební správy a druhou dokončili pracovníci pozemních staveb. K předání
bytovek obyvatelům došlo v r. 1964.
Dnešní podoba sídliště byla ještě doplněna svépomocnou výstavbou bytovky
stavebního družstva OSP Domažlice
(1967), stavebního družstva STS Kout
na Šumavě a dvěma objekty již v technologii panelové výstavby TO6B pro domovní správu (1970).
Součástí sídliště byla i občanská vybavenost – restaurace Kavkaz s prodejnou a mateřskou školkou. Celý objekt
restaurace s prodejnou je dnes v soukromých rukách, restaurace byla zrušena a prodejna COOP Konzum se nachází v pronájmu majitele. Z mateřské

školky jsou byty.
Architektura objektů realizovaných
v letech 1958 – 64 byla dána typovým
podkladem T13/52. Domy jsou 2 – 3
podlažní podsklepené s valbovou střechou. Urbanisticky je sídliště řešeno třípodlažní zástavbou při průjezdné místní
komunikaci a v ostatních částech dvoupodlažní zástavbou.
Dispozice bytů vycházela z typového
podkladu o velikosti 3+1 a 1+1 v podsklepení s prádelnou, sušárnou a sklepy
pro každý byt. U zdících materiálů (cihly, škvárobeton) docházelo jejich vadou
i špatnou technologií k projevům plísní
v bytech. Vznikaly tzv. tepelné mosty,
obvodové zdivo špatně izolovalo. Vnitřní nátěry nepomáhaly, řešením bylo až
zateplení fasád.
Byty na sídlišti, kromě družstevních,
byly leta spravovány domovní správou
a opravy řešeny danými směrnicemi.
Dnes jsou převedeny do osobního uží-

vání. Vlastníci si je vybavují dle současných standardů. Jsou vidět fasády
v pestrém barevném provedení, nová
okna, střešní krytiny. Celé sídliště působí svěžím dojmem, který umocňují mnohé upravené předzahrádky a vzrostlá
zeleň. Věřím, že se tam lidem dobře
bydlí.
Ing. Karel Frait

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

Kalendárium významných osobností
PŘIBYLOVÁ, Eliška - učitelka
* 04. 11. 1866 - Čakovec (Č.Budějovice)
+ 29. 03. 1947 - Domažlice
Spoluzakladatelka pěveckého spolku
Čerchovan a spolupracovnice Jindřicha
Jindřicha.
155. výr. narození
BLÁHOVÁ, Věra - zpěvačka
* 12. 11. 1941 - Plzeň
+ 05. 06. 2010
Působení: Plzeň, Horní Bříza, Domažlice. Interpretka lidových písní, autorka
řady pořadů Chodských slavností.
80. výr. narození
TOMALA, Stanislav
- ředitel umělecké školy
* 12. 11. 1936 - Kamenice (Polsko)
+ 08. 01. 2009 - Plzeň

Učitel hudby, ředitel LŠU v Domažlicích
a dlouholetý vedoucí kapely Chodovanka.
85. výr. narození
ANTOŠ, Stanislav
- místostarosta Domažlic
* 13. 11. 1966
Působení: Domažlice. Redaktor regionálních periodik, vedoucí městského
informačního centra a radní města Domažlice.
55. výr. narození
MAERZ, Martin - učitel tělocviku
* 13. 11. 1831 - Domažlice
+ 27. 02. 1901 - Domažlice
Četník, policejní komisař a učitel tělocviku na domažlickém gymnáziu. Podílel se na vzniku místní kopané.
190. výr. narození

URBANOVÁ, Ludmila - učitelka
* 14. 09. 1914 - Domažlice
+ 13. 11. 2001 - Domažlice
Působení: Domažlice. Dlouholetá učitelka dějepisu, českého jazyka a literatury.
20. výr. úmrtí
MICHL, František - malíř
* 20. 11. 1901 - Domažlice
+ 04. 06. 1977 - Domažlice
Působení: Domažlice, Chodsko, Kolinec
(okr. Klatovy), Flossenbürg (Německo),
Terezín. Absolvent pražské Akademie
výtvarných umění. Za 2. světové války
vězněn nacisty, později pronásledován
komunistickým režimem.
120. výr. narození
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové

Různé/Inzerce
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Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. Milostivé léto byl schválen
letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíců lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu
tří měsíců, a to od 28. 10. do 28. 1. 2022.
Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28.
1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným
veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán
soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908
Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či penále).
Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely
tohoto zákona rozumí: • Česká republika,
•územní samosprávný celek, včetně
městské části nebo městského obvodu
nebo městské části hlavního města Prahy, • státní příspěvková organizace, státní

fond, veřejná výzkumná instituce nebo
veřejná vysoká škola, • dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, • příspěvková organizace územního
samosprávného celku, • ústav založený
státem nebo územním samosprávným
celkem, • obecně prospěšná společnost
založená státem nebo územním samosprávným celkem, • státní podnik nebo
národní podnik, • zdravotní pojišťovna,
Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
• právnická osoba, v níž má stát nebo
územní samosprávný celek sám nebo
s jinými územními samosprávnými celky
většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále
jen „veřejnoprávní oprávnění“). Pozn.:
Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny,
nemocnice, ČEZ, dopravní podniky, technické služby obcí a měst.

Na co si dát pozor? • Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové
a správní exekuce se Milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.
• Dlužník musí při platbě výslovně uvést,
že chce užít institut Milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.
Milostivé léto představuje šanci pro lidi
vymanit se ze svých dluhů a začít znovu
normální život. „Milostivé léto je unikátní
příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se
rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká
analytik Člověka v tísni Daniel Hůle.
Více informací získáte na lince organizace Člověk v tísni 770 600 800, každý
pracovní den od 9 do 17 hodin.
(krá)

Zavedené kadeřnictví v Domažlicích
se stálou klientelou hledá

kadeřnici s praxí
a živnostenských listem
Telefon: 702 975 377

Inzerce
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PALIVOVÉ DŘEVO
JIŽ NA ŠTÍ PAN É V DÉL K Á CH 25 , 3 3 , 40
NEBO 5 0C M
DOPR AV A MO ŽNÁ

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

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

Uzávěrka
inzerce pro
prosincové
vydání

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

Domažlického

Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

ANGLIČTINA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA

zpravodaje
Oznamuje se, že historická krčma
„U Meluzíny“ v Domažlicích hledá
nového nájemce, a to od 1. 1.
2022. Zájemci se mohou
informovat přímo v „Meluzíně“
nebo na mobilu 606 489 226.

je
16. 11. 21

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

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

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

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

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

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

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

Inzerce
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Připojte se k nám!
Hledáte zaměstnání, kde si mzdu určujete svým pracovním nasazením
a kde věk není překážkou? Kde vám poskytneme stravování zdarma,
do práce a z práce vás odvezeme, nebo vám dáme možnost využít naši
ubytovnu?
Vyberte si nás, společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s., jako vašeho nového
zaměstnavatele! Jsme společnost s více než 25-letým mezinárodním působením
v kasinovém a hotelovém odvětví. Během této doby jsme si vybudovali pověst seriózního
zaměstnavatele, což se odráží v pokračujícím úspěchu celé společnosti. Práce pro TWHE
vám poskytne nejen zdroj příjmů, ale také motivující prostředí a kariérní příležitost. Cesta
k nám je krátká, nemusíte jezdit až do Německa.

Pro doplnění našeho týmu v České Kubici hledáme kolegy a kolegyně na pozici:
• recepční kasina
• obsluha baru a restaurace
• pracovník security
• technická obsluha výherních automatů
• kuchař, kuchařka
Všechny pozice jsou vhodné i pro absolventy škol bez praxe. Nezaučené, či bez znalosti
jazyků, zaučíme.

Co Vám můžeme nabídnout:
Za vaše osobní nasazení a přístup k plnění pracovních povinností ve zkrácené 7,5hodinové
pracovní době nadstandartní odměnu s navýšenými příplatky za noční, víkendy a svátky,
vánoční bonusy a další bonusové odměny. Naši hosté jsou štědří a za starost o ně vám bude
patřit i jejich všimné. Zdarma stravování, vždy čistě vypranou firemní uniformu a příspěvky
na volnočasové aktivity. Smlouvu na hlavní i částečný pracovní poměr, na dobu neurčitou
po prvním roce. Dopravu mezi Domažlicemi a Českou Kubicí zajišťujeme firemními svozy.
Více informací na: https://www.american-chance-casinos.com/cz/kubice/about-us/careers/
Kontakt:
Jana Plasová j.plasova@twhe.cz
+420 603 440 803

