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Květen

číslo 5

STŘELNICI ČEKÁ MISTROVSTVÍ EVROPY

Nová východní tribuna na domažlickém stadionu.
Od loňského roku prochází Městský stadion
Střelnice velkou proměnou. Položen byl nový
trávník a nyní byla postavena nová východní
tribuna pro diváky se zázemím pro hráče, rozhodčí, hlasatele nebo novináře. Nechybí tam
ani sociální zařízení a místo pro V.I.P.
Rozsáhlá rekonstrukce je hrazena z velké
části z dotace ministerstva školství (15,6 milionu korun), další část peněz zaplatilo město
Domažlice ze svého rozpočtu. „Původně jsme
počítali s tím, že ministerstvo poskytne vyšší
částku, ale dotace byla nakonec nižší a město
tak zaplatí zhruba 8,3 milionu korun,“ uvedl
starosta Domažlic Miroslav Mach.
Již v loňském roce zaplatilo město 2,7 milionu korun. V březnu zastupitelé odsouhlasili
dalších 3,5 milionu a další zhruba 2 miliony
budou vyčleněny na doplatek DPH. „Je to

Foto: (poj)

majetek města a za osm milionů byla na městských pozemcích postavena nová tribuna, rozšíří se zázemí pro sportovce, šatny a celkově
se celý stadion výrazně zhodnotí,“ upozornil
Mach. Nově vznikající zázemí navíc nevyužijí jen fotbalisté, ale také atleti.
Práce na stavbě tribuny v současné době
finišují. V květnu totiž musí být tribuna plně
funkční, protože Domažlice budou hostit mistrovství Evropy ve fotbale žen do 17 let. (kol)

Český tým patří do skupiny A
(ČR, Německo, Španělsko, Francie)
PROGRAM V DOMAŽLICÍCH:
2. 5. 11 hodin
Norsko - Nizozemsko
5. 5. 11 hodin Česká republika - Španělsko
8. 5. 14 hodin
Nizozemsko - Irsko
11. 5. 11 hodin
semifinálové utkání

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční
v pondělí 29. 5. 2017 od 14 hodin v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se koná ve středu 17. 5. 2017
od 16 hodin v malém sále MKS.

Zprávy z radnice

číslo 5

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2017
Návrh rozpočtu města Domažlice pro rok plán investičních akcí, které již probíhají
2017 projednávali ve středu 22. března doma- nebo jsou zasmluvněné. V pomyslném bažličtí zastupitelé. Předložen jim byl rozpočet líčku peněz zůstávají finance na rekonstrukci
se schodkem 65 milionů korun, který bude plaveckého bazénu (pro letošní rok je to
kryt z přebytků z hospodaření na účtech 43,4mil. Kč), která byla v současné době přeměsta ve stejné výši.
rušena. Počítá se dále
Rozpočet města pro rok 2017:
Zastupitelé rozpočet
s opravou některých
příjmy 426 985 330 Kč
schválili a odsouhlasili
komunikací a budovávýdaje 491 985 330 Kč
také předložený plán
ním chodníků, další
výše investiční rezervy 218 604 700 Kč
investičních akcí.
finance,
konkrétně
Rozpočet
města
5,6 milionu korun, půDomažlice byl projednáván Finančním vý- jdou na pokračující rekonstrukci Městského
borem a 6. března se konalo pracovní jednání kulturního střediska v Domažlicích, 25,5 mičlenů rady města a zastupitelstva města. Ve lionu korun zaplatí město za rekonstrukci jeslí
středu 22. března zastupitelé rozpočet města v Benešově ulici, ze kterých se stává domov
schválili. „Finančně jsme na tom velmi dobře, se zvláštním režimem (do provozu by měl
a proto jsme se rozhodli zapojit do rozpočtu být uveden v příštím roce), a v případě, že
i přebytek financí z loňského roku ve výši 65 vedení radnice uspěje s žádostí o dotaci na
milionů korun, který dorovná výsledný scho- pokračování rekonstrukce pivovaru, počítá
dek rozpočtu. Na účtech města je aktuálně se s financováním i těchto projektů. „Stále
hotovost ve výši zhruba 120 milionů korun,“ nám ještě zbývá zhruba 54 milionů korun, ze
okomentoval letošní rozpočet starosta Doma- kterých budeme během roku postupně odežlic Miroslav Mach.
bírat finance na další plánované investiční
Kromě rozpočtu schválili zastupitelé také akce,“ uvedl starosta Domažlic.
(kol)

BALDOV ČEKAJÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY
Lavičky pro příjemné posezení a také další
terénní úpravy okolí pomníku na Baldově
chystá v letošním roce město Domažlice.
Hotovo by mělo být do letošních Chodských
slavností (11. - 13. 8. 2017).
V srpnu 2015 byl na Baldově u Domažlic
slavnostně odhalen pomník ve tvaru kalichu,
který nechalo vybudovat město na počest husitské bitvy z roku 1431. Jeho autorem je klatovský
sochař Václav Fiala. Nyní se okolí pomníku,
které je vyhledávaným místem nejen turistů,
ale také místních, dočká dalších úprav. Vše

iniciovala pracovní skupina, která před dvěma
lety chystala slavnostní odhalení šestimetrového
pomníku. Konkrétně půjde o dokončení projektu podle původně předloženého návrhu, který
počítá s terénní úpravou a vybudováním laviček
v půlkruhu obepínajícím pomník. Do této části
bude zasazen i základní kámen, který byl nalezen v podstavci z třicátých let minulého století.
Z Baldova je krásný výhled na okolní krajinu a z města k němu vede sochařská stezka.
Tu zdobí díla umělců, kteří se účastní Sochařských sympozií v Domažlicích.
(kol)

ZATEPLENÍ PENZIONU JDE DO FINÁLE
Práce na zateplení objektu domova pro
seniory v Domažlicích, Baldovská č.p. 638,
jsou v plném proudu. Vše by mělo být hotové
v srpnu letošního roku.
Stavaři začali pracovat na objektu domova
pro seniory již v lednu, kdy byla vyměněna
okna, následovat bude zateplení střechy, výměna střešní krytiny a nakonec také zateplení
fasády.
Náklady na tyto práce jsou odhadovány na

necelých pět milionů korun bez DPH. Městu
se na tuto akci podařilo získat dotaci. Práce
provádí společnost ACG Real s.r.o.
Objekt penzionu byl postaven před dvaceti
lety. Stavbu začala plzeňská firma MP UNI
v roce 1994, dokončila ji firma Pozemní stavby
Klatovy v roce 1996. Náklady na stavbu tehdy
činily 39,5 milionu korun. 28. února 1996 bylo
zařízení slavnostně otevřeno. Za dvacet let využilo služby zařízení 99 klientů.
(kol)
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KRÁTCE:
Zastupitelé schválili zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu
„Pořízení vozidla s pohonem CNG pro Městskou policii Domažlice“ do výše 441.252 Kč
vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice.
„Požádali jsme o dotaci Státní fond životního prostředí. Vozový park města měníme
zhruba po osmi letech a Octavia, kterou nyní
strážníci využívají, je z roku 2008, má najeto
přes 320 tisíc kilometrů. Novým vozidlem na
zemní plyn by měla být také Octavia combi,“
uvedl starosta Domažlic Miroslav Mach.
Rada města souhlasila s odstraněním čtyř
sušáků na prádlo, jednoho klepače na koberce
a jedné lavičky umístěných na pozemku za
domy č. p. 431 a 432 v Hájkově ul., Domažlice.
Radní schválili zadání zakázky na opravu,
resp. utěsnění spár kašny před budovou radnice
na náměstí Míru v Domažlicích společnosti
EUROFOL, s. r. o., která provede tyto práce za
37 tisíc korun. Od roku 2005, kdy byla kašna
odhalena, půjde o první takovou větší opravu
(kromě každoročních udržovacích prací).
Necelých 190 tisíc korun zaplatí město za
opravu budovy č. p. 378 v ul. E. Krásnohorské
(zázemí tenisového klubu). Práce (oprava zázemí) provede společnost STAVBY VZL s. r. o.
Provoz obchodu v Havlovicích, na který
město Domažlice již několik let přispívá ze
svého rozpočtu, neskončí ani po zavedení EET.
Domažlická radnice totiž do obchodu pořídila
speciální pokladnu (7 tisíc Kč) a v rámci městské metropolitní sítě je tam zaveden i internet.
Několik uzavírek omezí provoz na náměstí
Míru v následujícím období. První bude 30.
dubna od 15 do 19 hodin od čp. 4 (ČSOB) k čp.
51 (MKS) za účelem konání akce Stavění májky, druhá v pátek 5. května od 6.30 do 24 hodin
od čp. 4 (ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí
Míru a ul. Fastrova a Lupáčova za účelem konání akce „Oslavy osvobození“. Další uzavírky
omezí provoz 4. června, 2. července a 6. srpna
vždy od 13 do 22 hodin kvůli akci „Hudba na
náměstí“. Dolní část náměstí uzavře 14. července od 19 hodin do 16. července 4 hodin akce
„Bohemia JazzFest“. Poslední dosud schválená
uzavírka je v plánu 19. srpna, kdy se uskuteční
43. ročník Jízdy historických vozidel. V tomto
případě bude uzavřena horní část náměstí od
8 do 14 hodin.
Provedení celoplošné deratizace kanalizačních šachet schválili radní města. V Domažlicích je 1 500 šachet a v Havlovicích 200 šachet. Práce vyjdou na 144 tisíc korun a provádí
se pravidelně každý rok.
(kol)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Bc. Kristýna Kolbecková, 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.
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KONEC SOUTĚŽE „O NEJVĚTŠÍ ALOBALOVOU KOULI“
Město Domažlice zaštítilo již XXIV.
ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“.
V letošním roce budou moci pilní sběrači
z Domažlicka v týdnu od 2. do 12. května 2017
svůj sebraný čistý obalový hliník odevzdávat
na Městském úřadě Domažlice, pracoviště
U Nemocnice 579 (budova Komerční banky).
Odevzdaný alobal musí být čistý (bez
zbytků másla, sýra, tuků,..) a bez nalepených
papírů, jinak sběratel může být ze soutěže
vyloučen. A jak poznáte, že se jedná opravdu
o alobal, a ne o folii s hliníkových povrchem?
Každý hliníkový obal je označen číslem 41

v trojúhelníku, popřípadě ještě nápisem ALU.
V případě pochybností použijeme magnet,
hliník na rozdíl od železa či jiných kovů není
magnetem přitahován. Z alobalu vám půjde
udělat kulička, která bude držet tvar a nerozbalí se třeba jako obal od kávy, instantní
polévky či tyčinek.
Vše musí být při předání označeno u jednotlivců těmito údaji: jméno, příjmení, věk,
adresa, u školou povinných škola a třída
a u kolektivů těmito údaji: název, adresa,
počet sběratelů. Veškeré dotazy k podmínkám a průběhu této soutěže na Domažlicku

MĚSTO HLEDÁ ŘEDITELE/KU MŠ
Město Domažlice vyhlásilo konkurz na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace. Zájemci mohou posílat přihlášky
do 30. dubna 2017. Nový ředitel se své funkce
ujme v srpnu. Kompletní informace o konkurzu a jeho podmínkách najdete na webu
města v sekci Úřední deska – volná místa.
V současné době v Domažlicích funguje
Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, která spravuje pět budov mateřských

školek (celkem 373 dětí). Další mateřská škola spadá pod Základní školu Msgre B. Staška
v Domažlicích (kapacita 95 dětí).
Tento organizační systém zastupitelstvo
města na své březnové schůzi změnilo. Od
1. 1. 2018 budou příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Domažlice tvořit tři objekty
(MŠ Michlova, Poděbradova a Zahradní).
Zbývající objekty – MŠ v Benešově ulici
a MŠ Palackého budou nově spadat pod ZŠ
a MŠ Msgre B. Staška v Domažlicích. (kol)

Kruh přátel Furth im Wald – Domažlice ocenil bývalou starostku Domažlic Jaroslavu Wollerovou a in memoriam bývalého starostu Furth im Wald Reinholda Macho (ocenění za něj převzala manželka) za partnerství mezi městy. Slavnostní akt se konal ve Furthu. Foto: K. Reitmeier

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2014
Upozorňujeme poplatníky, že na finančním odboru MěÚ Domažlice náměstí Míru
1, dveře č. 206 byl zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam dlužníků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za rok
2014. Poplatníci mají poslední možnost dlužnou částku bez jejího navýšení uhradit. Výše

dlužné částky včetně variabilního symbolu
bude sdělena na finančním odboru. Úhradu
je třeba provést nejpozději do 31.05.2017. Poté
bude nedoplatek bez dalšího vymáhán daňovou exekucí podle § 175 odst. 1 daňového
řádu. Informace byla sdělena na úřední desce
Veřejnou vyhláškou, na internetové stránce
města Domažlic www.domazlice.eu.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

směrujte na pana Petra Sladkého, pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice, tel.
379 719 267, mail: petr.sladky@mesto-domazlice.cz.
Vyhodnocení proběhne do konce školního
roku v obřadní síni radnice města Domažlice.
Osobně pozváni budou nejlepší jednotlivci
i kolektivy. Všichni účastníci budou odměněni diplomem a nejpilnější sběrači pěknými
cenami. Výsledky soutěže budou zveřejněny
v místním tisku a na internetové stránce města Domažlic www.domazlice.eu.
MěÚ Domažlice, odbor ŽP

PLACENÍ MÍSTNÍHO
POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD 2017

Upozorňujeme obyvatele města Domažlice - poplatníky místního poplatku za
komunální odpad, kteří dosud nezaplatili, že
v březnu byla provedena distribuce poštovních poukázek k úhradě místního poplatku
za komunální odpad na rok 2017. Poplatek
byl splatný 30. 4. 2017. V případě neuhrazení do 31. 5. 2017, bude zahájeno vymáhání
nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad.
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách MěÚ Domažlice
(náměstí Míru 1 a U Nemocnice 579),
poštovní poukázkou nebo bezhotovostně
na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem
poplatku.
Bližší informace lze získat v Obecně závazné vyhlášce města Domažlice č. 10/2015,
v platném znění, a to na internetových stránkách města v sekci samospráva - vyhlášky
a nařízení města nebo na tel. 379 719 166.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

VÝZVA PRO
PODNIKATELE
Vyzýváme všechny podnikatele, kteří mají
zájem o uvedení svých doplňkových kulturních akcí v době konání Chodských slavností
a Vavřinecké pouti 2017 (hudební produkce,
výstavy, atd.) na propagačních materiálech
vydávaných městem Domažlice, nechť se neprodleně obrátí na programové oddělení MKS
v Domažlicích, telefon 379 722 631.
Uzávěrka sběru podkladů pro vydání propagačních materiálů na Chodské slavnosti
2017 je 12. května 2017.
Odbor kancelář starosty MěÚ

Zápisy / Městské informační centrum
Zápis do Mateřské
školy Domažlice
Ředitelka MŠ Domažlice srdečně zve rodiče a děti k zápisu, který se uskuteční ve
středu 3. května 2017 od 8 – 16 hodin v budově MŠ Zahradní 471 pro všechna odloučená pracoviště (Benešova 282, Poděbradova
53, Palackého 224, Michlova 565 i kmenovou
školu Zahradní 471). Náhradní termín je 10.
května od 8-14 hodin.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte, cizí
státní příslušníci i cestovní pas, případně kartičku povolení k pobytu. Zapsané děti budou
navštěvovat mateřskou školu od září 2017.
Zápis probíhá podle kritérií pro přijímání
dětí do mateřské školy. Podle novely zákona
561/2004 Sb. (novela 178/2016) jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti,
které dosáhly věku pěti let (do 31. 8. 2017) a od
1. 9. 2017 nastupují povinné předškolní vzdělávání. Dalším důležitým kritériem pro přijetí do
MŠ je trvalý pobyt a věk dítěte.
V současné době je výše stravného stanovena podle věkových kategorií. Kategorie
dětí 3-6 let: 32,-- Kč na dítě a den, kategorie
dětí 7-10 let: 35,-- Kč na dítě a den, (kategorie 7-10 let se vztahuje na děti s odkladem
školní docházky). Výše školného je 350,-- Kč
měsíčně.
Pokud máte nějaké dotazy, budou Vám zodpovězeny na tel. 379 724 565. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Anna Bauerová, ředitelka MŠ

Zápis do
MŠ Msgre B. Staška
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AKTUALITY Z MĚSTSKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA

Informační centra Domažlicka a bavorského příhraničí zahájila společným setkáním dne 23. 3. hlubší spolupráci nejen
na bázi partnerství mezi městy Domažlice-Furth i.W., ale i v rámci širšího regionu
příhraničních okresů - cílem je poznání
turistických atraktivit na obou stranách
hranice, lepší vzájemná propagace obou
destinací a tvorba společných propagačních
materiálů.
Tento projekt byl spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
2014 – 2020. Hlavním organizátorem byl
Svazek Domažlicko společně s Akční skupinou Čerchov plus, aktivně se na přípravě
podíleli rovněž zaměstnanci informačních
center, jimž patří velké poděkování. Jedním z hlavních cílů bylo představení našich méně známých turistických atraktivit
bavorským kolegům, kteří by tak při své
práci mohli nové informace využít k větší
propagaci našeho regionu. Recipročně je
pak dojednáno stejné setkání na bavorské
straně hranice v září tohoto roku.
MKS v Domažlicích spolupracuje s ně-

meckými kolegy z partnerského města nejen v oblasti kultury, ale i cestovního ruchu.
V únoru byl vydán společný dvojjazyčný
prospekt, který současně zve na obě největší akce svého druhu v regionu – Chodské
slavnosti v Domažlicích a Skolení draka ve
Furth i.W. V letošním roce budou mít obě
partnerská města prostor pro vzájemnou
prezentaci v místě konání těchto velkých
a významných událostí.
Velmi důležité však je to, že se naše
Městské informační centrum neprezentuje
pouze samostatně, ale informační centra na
Domažlicku začala úzce spolupracovat a to
je pro rozvoj cestovního ruchu Domažlicka
velmi přínosné. Po vydání společného propagačního prospektu, o který je v infocentrech velký zájem, bude následovat tvorba
dalších propagačních materiálů a produktů
cestovního ruchu, které by měly pomoci
zvyšovat zájem turistů a návštěvníků o náš
region.
Mgr. Kamil Jindřich,
ředitel MKS v Domažlicích

Zápis do mateřské školy v ulici Msgre
B. Staška se uskuteční 4. 5. od 8.00 hod. do
15.00 hod., náhradní termín je naplánován na
11. 5. od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Mgr. Karel Štípek, ředitel školy

Pokud vaše dítě dosáhne
do 31. 8. 2017 věku 5 let, je pro
něj od 1. 9. 2017 předškolní
vzdělávání povinné.

Aktuality
z Domažlic
najdete na
www.domazlice.eu

Náhled společného dvojjazyčného letáku, který prezentuje největší akce v partnerských
městech Domažlice a Furth i.Wald.
Zdroj: MKS v Domažlicích
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TURISTICKÉ AKCE V KVĚTNU
Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Pondělí 1. 5. Májová vycházka rodičů s dětmi (40. ročník). Start v ZŠ Msgre B. Staška
od 13.30 hod. do 14.30 hod. Trasa: ZŠ Msgre
B. Staška, Svatá Anna, rozcestí u cvičiště,
bývalý skokanský můstek, vodárna pod
Dmoutem. Po trase zábavné soutěživé hry.
Cíl: u hřiště baseballového oddílu na bývalém
vojenském cvičišti (4 km). V cíli pamětní list
a možnost opékání donesených uzenin.
Neděle 7. 5. Účast na akci Waldverein Furth im Wald. Sraz u Wald-verein kříže poblíž
Woodstegu ve 13.30 hod. Pěšky 2,5 hod.
Trasa F1. Cíl chata na Diebergu. Doprava
individuální.
Pondělí 8. 5. Účast na pochodu Májový
senior puchýř. Odjezd z nádraží ČD v 8.10
hod. do Plzně. Start od 8 do 11 hod. na

Ranči Šídlovák v Plzni - Košutce. Trasy: 7,
10, 15 a 20 km. Informace: J. Valach, tel.
774 944 370. Pořádá odbor Optimist Plzeň
a OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň. Vede
M. Senohrábková.
Sobota 13. 5. Účast na pochodu Za Kdyni
štíhlejší. Odjezd z nádraží ČD v 11.48 hod.
do Kdyně. Start v restauraci Škarmanka
ve 12 – 13 hod. Trasa 17 km. Cíl na hradu
Rýzmberk do 17 hod. Pořadatel: KČT Kdyně.
Informace: J. Jančík, tel. 739 131 512.
Sobota 20. 5. Účast na pochodu Chotěšovská 30. Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod.
do Chotěšova. Start od 6.30 do 10 hod.
v restauraci Pod Klášterem. Trasy: 5, 12, 15,
25, 35 a 50 km. Informace: V. Mičan, tel.
604 825 564. Pořádá KČT – odbor Chotěšov.
Sobota 20. 5. Účast na pochodu Klatovský
karafiát. Odjezd z nádraží ČD v 7. 48 hod.
do Klatov. Start od 8 do 9.30 hod. v sokolovně. Trasy: 20, 30 a 50 km. Informace:
Mgr. F. Šanda, tel. 721 608 687. Pořádá KČT
– odbor Klatovy.

Sobota 27. 5. Účast na pochodu Staňkovský nezmar. Odjezd z nádraží ČD v 7.31
hod. do Staňkova. Start od 7 do 12 hod.
v sokolovně Staňkov. Trasy: 10, 15, 25 a 30
km. Informace: J. Navrátil, tel. 723 237 675.
Pořádá oddíl turistiky TJ Sokol Staňkov.
Sobota 27. 5. Zájezd do VVP Boletice.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6 hod. Zastávky: Nová Hospoda,
Holubov, Chvalšiny, VVP Boletice, Horní
Planá. Oběd na Kleti dle vlastního výběru.
Pěšky 2 km. Návrat okolo 20. hod. Cena:
350,- Kč pro členy KČT a Sokola Domažlice,
ostatní 400,- Kč. Peníze a přihlášky přijímá
M. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo
379 724 113. Vede K. Bílek.
........................................................................
Připravujeme:
Sobota 3. 6. Celodenní výlet za Plzeň.
Odjezd z nádraží ČD v 5. 32 hod. do Šťáhlav.
Trasa: Šťáhlavy, vyhlídka na skále, zřícenina
hradu Lopata, Neslivecký rybník, Šťáhlavy 14
km. Oběd ve Šťáhlavech. Vede A. Léblová.

NEDĚLNÍ VENČENÍ ÚTULKÁŘŮ POKRAČUJE

Každou neděli od 14 do 16 hodin můžete přijít do Záchytné stanice psů na Valše a vzít na procházku pejsky, kteří tam
v kotcích čekají na nové majitele. Těší se na vás třeba (zleva) Gery, Kiro, Týnka nebo Tramp. Více informací na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů nebo na telefonu 774 294 049 (A. Ďurišová).
Foto: 3x: Záchytná stanice psů, 1x (kol)

Setkání ročníku
1947

Mezinárodní den
melanomu

U příležitosti letošního významného
životního výročí se sejdou v restauraci
U Kulináře v Domažlicích (náměstí pod
věží - dříve Ural) dne 13. května ve 14
hodin spolužáci ze ZDŠ Komenského 17
(dívčí škola), kteří ukončili školní docházku v roce 1962.
Zváni jsou i ti, kteří devátou třídu dokončili v tehdy nově otevřené škole v Mrákově.
Uvítáni budou i vrstevníci žijící v Domažlicích a okolí.
Více informací získáte na telefonním čísle 777 094 640.
Stanislav Kitzberger

V rámci mezinárodního dne melanomu
budeme vyšetřovat mateřská znaménka digitálním dermatoskopem ZDARMA!
Akce se bude konat na chirurgické ambulanci v Domažlicích v budově finančního
úřadu dne 16. 5. 2017 od 7.00 hodin do 14.45
hodin. Bližší informace na telefonu 379 725 9
00.
Chirurgie s.r.o.

Svatý Florián
Sbor dobrovolných hasičů Domažlice vás
tímto srdečně zve na oslavy svátku patrona
všech hasičů „Svatého Floriána“ dne 6. května v Domažlicích. Sraz v 17.30 hodin na parkovišti U Všech svatých, v 17.45 hodin slavnostní průvod městem přes náměstí, v 18.00
hodin mše svatá v kostele Narození Panny
Marie a v 19.00 hodin taneční zábava v MKS
v Domažlicích. Vstupné je zdarma.
SDH Domažlice

Den otevřených dveří pro neslyšící

V Poradenském centru pro neslyšící Domažlice, Jindřichova 214, se koná Den otevřených dveří,
a to v rámci oslav 25. výročí založení Poradenského centra. Všechny na tuto akci srdečně zveme.
Koná se v pondělí 15. května 2017 od 8.30 do 12.00 hodin. Bc. Jana Šizlingová Šimáčková, DiS.
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ČČK DOMAŽLICE

MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

B. Němcové

INFORMUJE

ČTĚTE A VYHRAJTE
VSTUPENKY DO ZOO

Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 2. května do 31. května a přístupná
bude v provozní době knihovny.

Městská knihovna B.N. ve spolupráci se
ZOO Plzeň vyhlašují již IV. ročník soutěže
pro dětské čtenáře. Každý čtenář z odd. pro
děti a mládež, který v období od května do
prosince tohoto roku navštíví knihovnu
nejméně 12x a vypůjčí si knihy o přírodě,
obdrží dětskou vstupenku do Zoologické
a botanické zahrady Plzeň na rok 2018.
Podrobné informace soutěže v odd. pro
děti a mládež.
Bc. Lenka Schirová

DTS - NABÍDKA
OBČANŮM

MRS POŘÁDÁ
ZÁJEZDY

DTS Domažlice p.o. (technické služby) nabízejí pomoc a spolupráci těm občanům města, kterým není lhostejné, v jakém prostředí
žijí, a aktivně se podílejí na zvelebování okolí
svého bydliště. Tak jako v předchozích letech
naše organizace ráda dodá okrasné keře a odborně poradí při jejich výsadbě na veřejná
prostranství. Děkujeme tímto všem za jejich
aktivní přístup a spolupráci při zlepšování
prostředí, ve kterém společně žijeme.
Kontaktní telefonní číslo: 379 722 934.
(dts)

Městská rada seniorů Domažlice pořádá
v květnu a v červnu dva zájezdy.
Ve čtvrtek 18. května 2017, odjezd z autobusového nádraží Domažlice ve 13 hodin do Zelenova, procházka po nové naučné stezce. Vhodné
pro méně náročné seniory, cena 50 Kč.
Červen - 15. 6. 2017, odjezd v 8.00 hodin
z autobusového nádraží Domažlice do Plané
u Mariánských lázní, cena 250 Kč.
Zájemci z řad seniorských klubů Městské
rady seniorů se mohou hlásit u Mgr. Libuše
Matějkové, tel. 724 964 739.
(mrs)

Výstava:

Marie Zajíčková
Podpisy letců
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54. CENA CHODSKA V JÍZDĚ NA KONI
Ve dnech 27. - 28. května 2017 pořádá TJ Start Domažlice jezdecké závody - Cenu Chodska.
Jezdci budou soutěžit o Memoriál MVDr. Jiřího Rojta, v oblastním mistrovství Plzeňské
oblasti, v jezdeckém seriálu Plzeňská Jump Tour 2017 ve všech kategoriích od dětí po seniory.
Vyvrcholením bude v neděli soutěž o Chodský čakan v 54. ročníku Ceny Chodska.
Začátek soutěží je po oba dva dny v 9 hodin.
TJ Start Domažlice

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Česká společnost ornitologická a MěÚ Domažlice, odbor životního, prostředí vás zvou na 27. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Sraz účastníků je dne 7. 5. 2017 v 5.30 hod v areálu městského parku u bývalé nemocnice v Domažlicích před sochou Petra Hany. Akce se koná za každého počasí, je vhodné se
teple obléci a vzít si s sebou dalekohled. Účastnící obdrží i propagační materiály s tematikou ochrany
ptactva a dozví se několik zajímavostí o datlovi černém, který je v letošním roce vyhlášen ptákem
roku. První ročník této mezinárodní akce proběhl v anglickém Birminghamu v roce 1984. Vznikla tak
tradice, která se postupně ujala v celém světě. Jejím cílem je seznámit veřejnost se světem ptactva, jeho
životními projevy, zvláště zpěvem. Těšíme se na vaši účast.
ČSO a MěÚ Domažlice, odbor ŽP

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí 22. května. Odběr je
ve Střední zdravotnické
škole Domažlice od 14
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)

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
17. 5. 2017 14 hodin - Přednáška
- Neurologie - MUDr. Pavel Zeman
Prokopa Velikého 689
6. 5. 2017 15 hodin - Mše svatá
17. 5. 2017 15 hodin - ZUŠ Domažlice
Břetislavova 84
5. 5. 2017 13 hodin - Inkontinence
- MUDr. Šárka Nejdlová

OBSAZENÍ
SÁLU MKS
3. 5. Okresní kolo olympiády mladých
chovatelů, 6. 5. Oslava svátku Sv. Floriana,
7. 5. Kurz společenské výchovy a tance - II.
prodloužená, 10. 5. IV. abonentní koncert
- DUO DU RÊVE, 11. 5. Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, 12. 5. Kurz společenské
výchovy a tance, 13. 5. Společný česko-německý koncert ZUŠ, 15. 5. Klubová scéna
- JIŘÍ SCHMITZER - recitál, 17. 5. Zasedání
zastupitelstva města, 18. 5. Divadlo v rámci
předplatného - BLÁZINEC, 22. 5. Kurz
společenské výchovy a tance, 23. 5. Výroční
shromáždění delegátů SBD Domažlice, 25.
5. Taneční akademie, 28. 5. Kurz společenské
výchovy a tance - závěrečná.
(mks)

DIAKONIE ZVE
Diakonie Západ zve na oslavu Mezinárodního dne rodiny v Domažlicích, která se
uskuteční 15. května - Hanův park. Začátek
akce s bohatým programem je ve 13 hodin.
V 15 hodin vystoupí divadélko z Příchovic.
Akce potrvá do 17 hodin a zvána je široká
veřejnost.
Tým Diakonie Západ

Kino Čakan KVĚTEN 2017

www.idomazlice.cz
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KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 18. 5. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Agentura HARLEKÝN,
Divadlo KOLOWRAT

4. - 6. května od 9 do 19 hodin

zahrada pod Chodským hradem

Vojenský klub „1st Cavalry reenacting Club“

Jaroslav
Gillar
BLÁZINEC

Základní umělecké školy J. Jindřicha Domažlice. Program: klasický
balet, moderní a jazzový tanec,
hip hop, orientální tance, aerobic,
tancování ve skupině i solový
tanec. Pořadem bude provázet
Tereza Mašlová. V dopoledních
hodinách dvě uzavřená představení pro žáky základních škol.
Dvě představení pro veřejnost od
15.30 a 18 hodin.

Režie: Jaroslav Gillar
Předprodej vstupenek pro veřejnost
Hraje:
Miroslav Táborský
5. května
v MIC v Domažlicích.
v
patnácti
postavách
Vystoupí soubory ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
Hra BLÁZINEC Jaroslava Gillara
12.00 - Dechový orchestr Liduška
Čtvrtek 1. 6. od 14 do 18 hodin
je napínavou groteskou o světě,
Prohlídka historické vojenské techniky
letní kino
ve
kterém
se
vlády
zmocní
blázni.
CONVOY OF REMEMBRANCE 1945 - 2017
Military Car Club Plzeň
Téma ovládnutí společnosti šílen- město Domažlice a MKS v Domažlicích
12.30 - Oficiální část programu
cem není nereálné a je stále aktuMĚSTO DĚTEM ANEB
položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí Míru
ální. Nečekané zvraty a konflikty
13.00 - Pěvecké sbory Skřivánci, Vrabčáci a Duha
doprovázejí bláznivé situace jako SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
13.30 - Študácká a Chasnická dudácká muzika, folklorní soubor
z němého filmu. Hra je inspirována
PLNÉ HER
18.00 - Patrick Dewane:
kino Čakan
mimo
jiné
motivy
E.
A.
Poea
a
je
KOLOTOČ,
HOUPAČKY,
The Accidental Hero: Náhodný hrdina „strhující divadelní představení“
protkána
jeho
typickým
humorem.
SKLUZAVKA,
BABY LAND,
20.00 - Koncert Big Band VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka
Člověk jako bezbranný klaun vySKÁKADLO, BALONKY
pod vedením Milana Svobody
náměstí Míru
daný napospas dějinám a společpromítání fotografií z osvobození nejen Domažlic na věž kostela
VSTUP ZDARMA!
nosti, která ztratila morální kredit.
(v případě npřízně počasí se koncert uskuteční ve velkém sále MKS)
8. května
pietní akty
Ústav pro choromyslné je zástupNeděle 4. 6. od 18 do 20 hodin
10.00 - položení kytic u hrobu „V dáli“ na centrálním hřbitově
ným modelem jakéhokoli zřízení,
u kašny na náměstí
10.30 - položení kytic - židovský hřbitov
v němž se uplatní jen síla a princip
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
11.00 - položení kytic u pomníku obětem nacismu na Chodském náměstí
vůdce. Představení je pro diváky
Promenádní
koncert dechové
11.30 - položení kytic u pomníku obětem světových válek v Havlovicích
skvělým a nevšením zážitkem.
hudby
HORALKA
pod vedením
Jaroslav Gillar je autorem operních
Josefa
Kubalíka.
Open
Awards“
a
„ISA
Challenge“
Středa 10. 5. od 19.30 hodin
libret, divadelních her a filmových
VSTUP ZDARMA!
za mimořádnou interpretaci sklavelký sál MKS
scénářů. Od roku 1962 působil
deb B. Martinů a J. Temla v rámci dvanáct let v pražském divadle Na
IV. abonentní koncert
Pondělí 5. června od 19 hodin
mezinárodních interpretačních Zábradlí, zároven jako režisér hosrefektář kláštera augustiniánů
kurzů ISA v Rakousku.
toval v opeře Národního divadla.
ZUŠ
J. Jindřicha ve spolupráci
Předprodej zbylých vstupenek
Jana Jarkovská - flétna
Od roku 1974 u nás doma pracovat
s
MKS v Domažlicích
v MIC v Domažlicích.
Bohumír Stehlík - klavír
nesměl a působil v zahraničí. V leV duu společně působí od roku
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
tech 1993 a 1994 byl uměleckým
Pondělí 15. 5. od 20.00 hodin
2011. Účastní se též mistrovských
Jako sólisté a členové komorních
šéfem Divadla Komedie, v roce
velký sál MKS
kurzů, např. Forum International
souborů účinkují učitelé ZUŠ
2002 inscenoval jazzovou operu
Klubová scéna
pour Flute et Piano v LucemburJindřicha
Jindřicha Domažlice.
Treemonisha od Scotta Joplina ve
sku, Sandviken Master Classes
Státní
opeře
Praha.
Předplatitelé
koncertní a divadelní seJIŘÍ SCHMITZER
ve Švédsku či Mezinárodní letní
zony
20%
sleva
po předložení abonentní
Předrodej zbylých vstupenek
- RECITÁL
akademie ISA v Rakousku. Byli
vstupenky.
v MIC v Domažlicích.
Koncert svérázného písničkáře
oceněni vítězstvími v mezinároda známého českého herce (Diva- Čtvrtek 25. 5. od 15.30 a 18 hod.
ních soutěžích Concorso internaPátek 30. června 2017
zionale di musica „Citta di Chieri“ dlo Y, Marečku, podejte mi pero!,
letní kino
velký sál MKS
Slavnosti sněženek, Kráska v nev Itálii (2012) a Pro Musicis
Festival
MKS v Domažlicích a ZUŠ
International Award v Paříži (2013) snázích). Sám o své hudbě hovoří Jindřicha Jindřicha Domažlice FESTIVAL PŘIVÍTEJTE
jako o acoustic-punku, ale berme to
a 3. cenou v soutěžích „SalieriLÉTO
s mírnou nadsázkou, protože díky
-Zinetti“ International Chamber
Přehlídka regionálních skupin
jeho hudební nezařaditelnosti chodí
Music Competition a Concorso
a jedním hostem.
Internazionale di Musica „Marco na jeho koncerty jak rockeři, tak miFiorindo“ v Itálii (2014). V r. 2015 lovníci folku či divadelní příznivci.
Taneční akademie Venduly
Předprodej vstupenek v MIC.
získalo duo rovněž ocenění „ISA
VSTUP ZDARMA!
Brettschneiderové.Vystupují žáci
- imitující jednotky 1. jízdní divize armády USA
náměstí Míru

DUO DU RÊVE

13. TANEČNÍ
AKADEMIE

Městské kulturní středisko v Domažlicích

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Více na www.idomazlice.cz
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Předprodej vstupenek od 1. 3. 2017 v Městském informačním centru v Domažlicích.

v hororové komedii

volně napsané Jaroslavem Gillarem
na motivy E. A. Poea

ÚČINKUJÍ ŽÁCI TANEČNÍHO OBORU ZUŠ.
MODERUJE TEREZA MAŠLOVÁ.
Předprodej vstupenek v MIC od 25. 4. 2017

Pozvánky / Organizace a spolky
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA MĚSÍC KVĚTEN:
AKCE PRO VEŘEJNOST:
pátek 19. května - Keramická dílna pro veřejnost -ílna je určená pro děti
i dospělé, přijďte si vytvrořit něco podle své fantazie nebo se inspirujte našimi výrobky od 14.30 do 16.30 hodin v domě dětí
Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz
VOLNÁ MÍSTA - LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
10.7. – 16.7.

letní tábor Mrákov – Rekordiáda

10.7. – 14.7.

Hudební příměstský tábor

24.7. – 28.7.

příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou

7.8. – 11.8.

příměstský tábor Toulavé boty

Muzeum Chodska nabízí v květnu zajímavý program
Hned několik výstav je během května k vidění v Muzeu Chodska v Domažlicích. Je to například výstava ilustrací Veroniky Holé „Dudáci
a vlčí hlavy“, výstava fotografií z cest spisovatele Zdeňka Šmída „Cesty za inspirací“ nebo výstava z historie pašování přes bavorské a rakouské země „Pašeráckou stezkou po třech zemích“. Ke všem těmto výstavám je navíc připravený také doprovodný program pro školy.
V rámci oslav osvobození v Domažlicích se v zahradě pod Chodským hradem uskuteční ve dnech 4. - 6. května „CAMP Clinton Fleagle“.
Ve čtvrtek 18. května se v Muzeu Chodska koná křest knihy Dudáci a vlčí hlavy, v pátek 26. května je potom naplánována Muzejní noc
a vernisáž výstavy „Sklářské práce Jiřího Suchého“.
Poetický večer - Kabaret ze zmizelých časů se uskuteční ve čtvrtek 11. května od 19 hodin.
A na programu nechybí ani Filmový klub - G. Pontecorvo Bitva o Alžír (Itálie/Alžírsko, 1966) se odehraje v pátek 19. května od 20.15
hodin.
(red)

Plavecký bazén
a ubytovna
Domažlice
přijme nové pracovníky
a brigádnice na tyto pracovní pozice:

- instruktorky do kurzů plavání s dětmi,
kojenci a batolaty
- strojník
(pracovník s kvalifikací elektro, schopen samostatné
práce i podle technické dokumentace, vyhl. „50“, ř.p.
skup. „B“,uživatelská znalost práce s PC, praxe vítána)
Pomůžeme i se získáním potřebné kvalifikace.
Již kvalifikovaní zájemci budou upřednostněni.
Další informace podá ředitel příspěvkové
organizace na tel.: 724 350 477 (p. Houška)

Pravidla:
*zaregistrujte se na stránkách www.svazekdomazlicko.cz nebo po načtení prvního
QR kódu mobilním telefonem
*navštivte nejméně 20 turisticky významných míst ze seznamu
*načtěte do Vašeho mobilního telefonu QR kód, který je umístěn na informačních
panelech nebo cedulích
*po načtení nejméně 20 kódů obdržíte výherní e-mail jako potvrzení Vaší účasti
a splnění pravidel hry
*tento e-mail předložte v některém z našich infocenter: Domažlice, Horšovský Týn,
Poběžovice, Klenčí pod Čerchovem, Bělá nad Radbuzou, Holýšov, Kdyně a zde
získáte malou, ale praktickou odměnu

SOUTĚŽ TRVÁ OD 1. 5. DO 31. 10. 2017
Přejeme šťastnou cestu a zábavu při putování naším regionem...
Více na www.svazekdomazlicko.cz
POZNÁMKA: Kódy lze načíst i v případě, že nejste právě připojeni k internetu (např. uživatelé internetu pouze
přes wifi) - doporučujeme aplikaci QR čtečku se záznamem historie např. Seznam.cz qr čtečka, QR Droid...
Po návratu z putování do dosahu wifi, prosím v historii aplikace čtečky vyhledejte URL adresu a aktivujte ji.
Pokud během svého putování najdete QR kód nefunkční nebo bude poničený, prosíme o sdělení této informace na e-mail: info@svazekdomazlicko.cz nebo na telefonu: 721 776 962. Děkujeme.

ZUŠ J. Jindřicha Domažlice / MP Domažlice

ZUŠka soutěžila
Během února a března domažlická ZUŠka hostila hned třikrát soutěžící z celého okresu. 22. února, kdy proběhlo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře
na klavír, a 7. března, kdy se konala okresní kola
ve hře na smyčcové nástroje a ve hře na kytaru. Ze
všech těchto soutěží postoupilo do krajských kol
nemálo našich žáků a zde jsou jejich výsledky.
Ve hře na klavír se v krajském kole v Plzni na
2. místě umístily Natálie Janečková ze třídy paní
učitelky V. Herzerové a Markéta Dufková ze třídy
paní učitelky J. Eretové. Na 3. místě byla Klára
Kaiserová ze třídy paní učitelky M. Moryskové.
Ve hře na housle se v krajském kole na 1. místě
umístili J. Zavázalová a L. Tichý ze tříd B. Zavázalové a J. Lucáka. Na 2. místě B. Kalousová,
L. Kaiserová, E. Vecková a A. Pavleová, všechny
ze třídy paní učitelky B. Zavázalové. Na 3. místě
skončily A. Pincová a A. Polívková ze třídy paní
učitelky B. Zavázalové a E. Gožďálová, K. Švecová a A. Johánková ze třídy paní učitelky M. Schubertové. Ve hře na kytaru se v krajském kole na
1. místě umístila E. Tichá a na 2. J. Chval, oba ze
třídy paní učitelky K. Tiché, a druhé místo obsadil
taktéž Š. Vondraš ze třídy pana učitele L. Tichého.
To vše tedy byly naše úspěchy v tzv. „zuškových“

Pozvánka
Rád bych pozval širokou veřejnost na dvě kulturní akce, které za podpory Města Domažlice
pořádá ZUŠ J. Jindřicha Domažlice.
Už na několika místech bylo napsáno, že naše
škola z iniciativy Výboru pro spolupráci s partnerskými městy obnovila užší vazby s hudební
školou z našeho partnerského města Furth im
Wald. V rámci této spolupráce už bylo uskutečněno několik společných akcí. V loňském
roce došlo dokonce ke slavnostnímu podepsání
Smlouvy o partnerství. 12. a 13. května proběhne
další společný počin. Žáci z obou škol se spojí v
jedno velké hudební těleso a společně zamuzicírují
v česko-německém orchestru na dvou koncertech.
V pátek 12. 5. se koncert uskuteční ve Furth im
Wald a jeho reprízu si budete moci vyslechnout od
17.30 ve velkém sále MKS v Domažlicích o den

soutěžích. Všem žákům jistě patří velká gratulace
a jejich učitelům velké poděkování.
Vedle toho probíhaly ještě i další soutěže,
jako např. Lidová píseň 2017 v Rokycanech. Zde
jsme sklidili tyto nemalé úspěchy. M. Jurníková
postoupila ze 3. místa na zemské kolo do Telče
společně s K. Kaiserovou, která obsadila 1. místo. Coby náhradnice do zemského kola byla ještě
z 2. místa nominovaná M. Příbková. První místo
obsadili L. Kaiserová a H. Hradecký, 2. místo
T. Jurníková a P. Hradecký. Obrovský úspěch
sklidila ještě L. Kaiserová, která v celostátním
kole soutěže Karlovarský skřivánek vybojovala
2. místo. Všichni zpěváci jsou ze třídy manželů
Bínových a Terezy Faschingbauerové. I jim
patří velká gratulace a jejich učitelům velké
poděkování.
Úspěšné byly i žákyně literárně dramatického
oboru, kdy z krajské soutěže dialogů postoupily do
národního kola v Bystřici K. Machová, B. Kaplanová a A. Johánková. Posledně jmenovaná zároveň
postoupila do národního kola i v recitační soutěži
Wolkerův Prostějov. Taktéž gratulujeme a děkujeme jejich paní učitelce Daně Žákové.
Pozadu nezůstal ani taneční obor. Z reg. kola
později. Bude nám potěšením, když si přijdete
poslechnout umění našich žáků.
Další pozvánku směřuji na 30. května. V tento
den se totiž celá Česká republika promění v jednu
velkou základní uměleckou školu. Akci s názvem
OPEN ZUŠ na podporu ZUŠek vymyslela a bude
ji zaštiťovat Nadace Magdaleny Kožené. Jedná se
o jakýsi happening, při kterém se budou ZUŠky
prezentovat ve veřejném prostoru. Naše škola má
záměr uspořádat odpolední program na pódiu
před kostelem na náměstí, ve kterém se představí
sólisté, sbory, ansámbly, kapely, orchestry, ale
i představení literárně dramatického oboru a vystoupení tanečního oboru. Zkrátka nepřijdou ani
žáci výtvarného oboru, kteří budou své výtvarné
práce tvořit taktéž přímo na náměstí. Řekl bych,
že to bude skutečně velká kulturní podívaná, na
kterou vás všechny srdečně zvu.
Josef Kuneš,
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
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Czech Dance Masters přivezli žáci naší školy 6 zlatých medailí s postupem na mistrovství Čech. Na
Festivalu tanečního mládí obsadili jedno 4., dvě 3.,
jedno 2., a jedno 1. místo a postupují na mistrovství
ČR. Jejich paní učitelce V. Brettschneiderové patří
obrovský dík a tanečníkům velká gratulace.
Soutěže pro žáky výtvarného oboru budou
teprve probíhat.
Řekl bych, že z výše uvedených úspěchů je
patrné, že nemají Domažlice o umělecky nadané žáky nouzi. Josef Kuneš, ZUŠ J. J. Domažlice

Přijímací talentové
zkoušky pro školní
rok 2017/2018
HUDEBNÍ OBOR – Domažlice
1. termín: 15. 6. 2017, 15.00 - 18.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, ředitelna – I. patro, č. dveří 6
2. termín (náhradní): 26. 6. 2017, 15.00 18.00, budova ZUŠ v Domažlicích, ředitelna
– I. patro, č. dveří 6
HUDEBNÍ OBOR – Klenčí p. Čerchovem
termín: 16. 6. 2017, 15.00 - 18.00, budova
ZUŠ v Klenčí p. Č., I. patro
VÝTVARNÝ OBOR – Domažlice
termín: 8. 6. 2017, 13.00 - 18.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, třída č. 28 – přízemí
VÝTVARNÝ OBOR – Klenčí p. Č. (pobočka)
termín: 6. 6. 2017, 14.00 - 17.00, budova ZUŠ
v Klenčí p. Č., přízemí
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
termín – mladší děti (1. - 4. třída): 21. 6. 2017,
společný začátek 15.00, budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 10 – I. patro
termín – starší děti (5. - 9. třída): 22. 6. 2017,
společný začátek 17.15, budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 10 – I. patro
TANEČNÍ OBOR
1. termín: 9. 6. 2017, 15.00 - 18.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, třída č. 14 – I. patro
2. termín (náhradní): 19. 6. 2017, 15.00 - 18.00,
budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 14 – I. patro

V Domažlicích se konalo bezplatné školení řidičů

V úterý, 4. dubna 2017, se v kině Čakan
uskutečnilo školení řidičů pro širokou veřejnost, které uspořádala domažlická městská
policie ve spolupráci s městem Domažlice,
Odborem dopravy města Domažlice, společností BESIP a Policií České republiky.
Občané se od pracovníků Odboru dopravy
Jana Koše a Jana Růžka dozvěděli řadu zajímavých informací o bodovém systému, změnách v
oblasti dálnic a rychlostních silnic a nechyběl
ani rozbor některých problematických dopravních značek, zejména pak v případě vodorovného dopravního značení. Václav Ircing, krajský
koordinátor BESIP, následně představil některé
zásady bezpečné jízdy a svůj výklad doprovodil

názornými videoukázkami.
Preventistka MP Domažlice se zaměřila na
problematiku cyklistů a jízdních kol, zejména
pak na otázky povinné výbavy, pravidel jízdy na
kole a možnosti ochrany jízdního kola za pomoci
syntetické DNA. MP Domažlice bude totiž letos
opět realizovat projekt Forenzního identifikačního značení předmětů za pomoci syntetické DNA.
Zájemci o označení svého jízdního kola se již
nyní mohou zapisovat do pořadníku zájemců
přímo na služebně MP Domažlice nebo u preventistky MP na telefonním čísle 727 952 703.
Na závěr školení vystoupil velitel MP Domažlice, Petr Kubal, s názornou prezentací týkající
se nejčastějších dopravních přestupků pácha-

ných na území města. Prezentace byla tvořená
fotografiemi, pořízenými především prostřednictvím městského dohledového kamerového
systému, a posluchači si rozebíranou dopravní
situaci v ulicích města Domažlice mohli lépe
představit a vžít se tak do role řidiče.
Na samotný závěr školení se v sále rozpoutala diskuse, do které se zapojili rovněž hosté
z řad Policie ČR – zástupce vedoucího DI
PČR Domažlice pan Jaroslav Dolejš a tisková
mluvčí PČR Dagmar Brožová. Účastníci školení, kterých se v sále sešlo necelých 50, byli
za svoji účast odměněni různými dárkovými
předměty s preventivní a bezpečností tematikou.
Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

Zajímavosti
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Zahrádkáři v Domažlicích fungují již 60 let
V březnu se konala výroční členská schůze
základní organizace Českého zahrádkářského svazu Domažlice, kde členové shrnuli
uplynulý rok. V roce 2016 měla organizace
zahrádkářů 100 členů, což je oproti roku 2015
pokles o 7 členů. Členská základna bohužel
stárne a podle předsedy organizace Josefa
Fidranta by bylo třeba přijmout nové - mladší
členy. „Šedesát procent našich členů je starších 70 let a 25% členů je starších 80 let,“
upřesnil pro představu Fidrant.
Během roku se pravidelně konají výborové
schůze (každý měsíc) a také členské schůze
(4x dro roka). „Co nás trápí, je účast členů
na členských schůzích. Na VČS se sejde vždy
kolem 30 – 35 členů. Na členských schůzích
v červnu a září, kdy jsou přednášky, se ovšem
schází jen zhruba 15 členů,“ uvedl Findrant.
Co se týká samotných přednášek, podařilo
se v loňském roce ve spolupráci s předsedou

ÚS Kubáčkem zajistit přednášku s Evou Šimsovou z SOU Horšovský Týn na téma pěstování pokojových rostlin i venkovních rostlin.
V září měl přednášku Ing. Hinterholzinger na
téma novinky v zahrádkářství.
Další činností, kterou zahrádkáři každoročně zajišťují, je moštování ovoce pro členy
organizace i pro širokou veřejnost. V roce 2016
se moštovalo osmkrát a bylo zpracováno 102
metráků ovoce.
Stejně jako každý rok se i v roce 2016
pekly perníčky pro MěÚ Domažlice k vánočnímu stromku, a to v počtu 600 ks. Dalších
100 perníčků bylo upečeno do tomboly na
prosincovou schůzi a členka paní Navrátilová
ještě upekla devět stromků a chaloupek pro
sponzory. Zdobení a balení perníčků, zajistily
perníkářky v Zahrádkáři.
Třetím rokem pořádali domažličtí zahrádkáři společnou výstavu s MRS Domažlice. Své

výpěstky představili také na krajské výstavě
v Plzni, výstavě v Klatovech i v Německu.
„Velký dík patří všem členům, kteří pomáhali na brigádách a udržovacích pracích
na našich objektech. Práce opravdu nebylo
málo,“ upozornil Fidrant.
V lednu 1957 byla v Domažlicích zahájena
činnost zahrádkářů. Letos si tak tato organizace připomíná šedesátileté výročí. „U této
příležitosti se výbor ZO ČZS rozhodl udělit za
aktivní práci Čestná uznání. Rovněž podal návrhy na udělení vyznamenání na Republikovou
radu ČZS a za Územní radu ČZS Domažlice.
Republiková rada ČZS ocenila jednoho člena zápisem do Knihy cti a jeden člen dostal
Bronzovou medaili. Územní sdružení ČZS
Domažlice udělilo tři Čestná uznání a ZO ČZS
Domažlice udělila 19 členům Čestná uznání za
aktivní práci pro ZO ČZS,“ doplnil předseda
domažlických zahrádkářů.
(kol)

Z nedávné historie - Asanace historického jádra Domažlic
V lednu letošního roku uběhlo padesát let
od zahájení programu nazvaného Asanace
historického jádra města Domažlic, v rámci
kterého došlo ke zpevnění (vybetonování)
podzemí náměstí i všech čtyř přilehlých ulic.
Bezprostřední podnět k realizaci na tehdejší
dobu rozsáhlého mnohamilionového projektu
dalo zřícení čtyř asi třistaletých historických
domů, čp. 123 až 126, na domažlickém náměstí. Shodou okolností se právě letos obrátilo na městskou kroniku několik občanů s
dotazem, zda a kdy na náměstí nějaké domy
spadly. Následující řádky by jim měly odpovědět a zároveň připomenout jednu už polozapomenutou, byť poměrně mladou, kapitolu
historie našeho města. Co se tedy tenkrát v
Domažlicích stalo?
Koncem roku 1963 se ve zdech domu čp.
124 město začaly objevovat podivné praskliny. Tehdejší domažlická domovní správa
se počátkem ledna 1964 rozhodla svolat k
posouzení stavu domu komisi, včetně statika a památkářů. Než ale ke svolání komise
došlo, začaly se 11. ledna sesouvat základy
a pilíře domu a v noci z 11. na 12. leden se
celá zadní část domu propadla do podzemí.
Současně se začal sesouvat i dům čp. 123,
kde v podzemí zmizela rovněž zadní část
budovy se dvěma byty a skladištěm tehdejšího národního podniku Obnova i se zbožím v
celkové hodnotě 150 000 korun. K narušení
základů, a tím k propadu větší části domu došlo i u čp. 125 a částečně i u čp. 126. U všech
čtyř domů zůstaly zachovány pouze místnosti
nad podloubím. Na místě havárie zasahovali

jako první domažličtí hasiči, kteří záhy zjistili, většinou i na vlastní kůži, příčinu tak
rozsáhlé katastrofy. Do podzemí postižených
domů tekla odkudsi voda a vytvořila pod nimi
v historických sklepeních celé jezero. O tom,
že nebylo malé, svědčí fakt, že hasičům, kteří
od samého počátku neštěstí obětavě pomáhali
postiženým lidem i firmám, se ani po namáhavé pětidenní práci nepodařilo všechnu vodu
ze sklepení pod zborcenými domy vyčerpat.
Podařilo se jim ale alespoň najít „přítok jezera“. Byla jím zkorodovaná prasklá trubka
vodovodní přípojky, o které se soudilo, že
je dávno nefunkční. Nikdo ovšem skutečný
stav nekontroloval a nikdo také nevěděl, jak
dlouho voda z trubky o průměru 80 mm
tekla. Asi dost dlouho, protože si stačila
vyhloubit tunel do hlubokých nevyzděných
sklepů postižených domů a zde pak vzniklo
zmiňované jezero, které, jak se naplňovalo
stoupalo vzhůru, rozmáčelo základy staveb.
Okresní vodohospodářská správa musela
potrubí odpojit, zabezpečit a spolu s hasiči
pak dočerpala z pod domů zbylou vodu. Prvořadým úkolem po likvidaci příčiny havárie
bylo odstranění trosek domů. Protože město
samo nemělo dostatečný počet zaměstnanců,
nabídlo občanům placenou brigádu. Namáhavá práce odměňovaná 6 korunami československými na hodinu ovšem příliš nelákala,
a tak výzva k brigádnické výpomoci zůstala
občany oslyšena. Prostor kolem zborcených
domů tedy ohraničila prkenná ohrada a trosky
se odstraňovaly postupně během celého roku.
Současně byly s okamžitou platností z ná-

městí přesunuty všechny autobusové zastávky
a omezena těžká nákladní doprava.
V následujícím roce proběhla první fáze
inženýrsko-geologického průzkumu podzemí
historického jádra, včetně zaměření dosud
nepřístupných chodeb. Mimo geologické
průzkumné práce uskutečnil v podzemí
města stavebně historický průzkum i Státní
ústav pro rekonstrukci památkových měst
a objektů (SURPMO) Praha. Oba průzkumy
ukázaly nutnost okamžitého zabezpečení
všech sklepních prostor, nacházejících se
pod historickým jádrem města v různých
hloubkách, zpravidla ve dvou, na některých
místech dokonce až ve čtyřech podzemních
patrech. Po zpracování a konzultaci projektu
začaly v 1. čtvrtletí roku 1967 v podzemí
vlastní asanační práce. Trvaly do roku 1970.
Autorem asanačního projektu byl SURPMO
Praha, dodavatelem stavby byla Geoindustria
Praha, závod Stříbro. Celkový finanční náklad, pouze na stavební práce, představoval
zhruba 9 milionů korun.
Stavba nového objektu na místě zřícených
domů začala v listopadu 1969 a skončila na
jaře 1971. To je už ale jiná historie.
PhDr. Věra Závacká
kronikářka

Zpravodaj je ke stažení
v pdf na
www.domazlice.eu
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V sobotu 1. dubna byla slavnostně odemčena Česká studánka.
Akci, které se zúčastnily stovky lidí, pořádal Klub českých turistů Domažlice.
Foto: Karl Reitmeier

Letošní 14. ročník extrémního závodu „Výstup na věž“ proběhl na
domažlickém náměstí 8. května. V letošním ročníku byl vytvořen
nový rekord věže. S časem 69,972 jej pokořil Jiří Hnyk z SDH Klenčí
pod Čerchovem. Celkově startovalo 83 závodníků ze 45 SDH nejen
z České republiky, 28 v kategorii starších 30 let a 55 v kategorii
mladších 30 let.
Foto: SDH Domažlice

Inzerce
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
V GASTRO ZÁKAZ KOUŘENÍ!
VÁŽENÍ GRASTRONOMVÉ, MÁME
PRO VÁS ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ PRO
CIGAR. ODPADY PŘED VAŠIMI
VCHODY. EKO-GASTRO-PLUS
VENKOVNÍ NÁST. POPELNÍKY.
TEL.775 278 813-DOMAŽLICE

INZERUJTE U NÁS

Uzávěrka inzerce
pro ČERVNOVÝ
Domažlický

elektro
chladící techniky
topení / sanitární technika
vrátný, skladník

zpravodaj je

5. 5. 2017

Celá strana
191*250 mm
1/2 strany
1/4 strany

6 534 Kč
3 267 Kč
1 634 Kč

libovolný rozměr 1 cm2 = 16 Kč
Řádková inzerce 1 řádek = 39 Kč
Při opakování sleva 10%
Náklad 5 800 ks
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.
tel.: 777 968 884

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM A.S.
Rohova 124, Domažlice 344 01, tel. 774 648 402
nabízí

PRODEJ SKLA DO KAMEN A KRBŮ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
HELIOS NA SKLENÍKY

Tyto produkty lze zakoupit v Prodejně Energy, Domažlice, Srnova 78

Inzerce
Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911
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PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství,
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice,
tel.: 724 501 626

Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás všechny zve na:

JARNÍ CHARITATIVNÍ
BAZAR
KDE: Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
KDY: SOBOTA 13. 5. 2017 OD 9 - 18 HOD.
NEDĚLE 14. 5. 2017 OD 9 - 18 HOD.
PONDĚLÍ 15. 5. 2017 OD 9 - 16 HOD.
Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské,
obuv, bytový textil, hračky, domácí potřeby,
bytové doplňky aj.

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 5

Domažlický zpravodaj - str. 16

