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Nová rolba pro úpravu tras
Běžkařské stopy v okolí Čerchova poprvé upravuje nový stroj

V pátek 8. ledna se na úpravu běžkařských tras v okolí Čerchova poprvé vydala rolba PistenBully 100 SCR. Město Domažlice ji pořídilo již v prosinci 2019, ale minulá zima neposkytla dobré podmínky pro lyžaře, a tak na své využití čekala do
letošního druhého lednového víkendu. Sněžení potěšilo milovníky zimních sportů, kteří tak mohli začít využívat upravené
běžecké trasy v okolí nejvyšší hory Českého lesa.
Foto: (job) Více informací na straně 3

Městská linka pro seniory
mající zájem o očkování

Komunitní centrum, které se nachází v Kulturním centru Pivovar (vstup z parkoviště u Kauflandu), nabízí pomoc seniorům s registrací do systému pro zájemce o očkování proti
covidu-19. Získáte zde informace, jak postupovat v on-line
rezervaci. Linka pro seniory mající zájem o očkování tel. 607 142 439 ( PO-PÁ 7.00-15.00). Iniciativa města má
za cíl napomoci centrálnímu registru a praktickým lékařům.

Hasiči loni
zasahovali
105 krát

Historie
lokality
Pískovna
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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
týden před koncem
loňského
roku byl ve Sbírce zákonů publikován pod č.
541 nový zákon
o odpadech. Zákon, který po dvaceti letech nově upravuje nakládání
s odpady, nabyl účinnosti již 1.1.2021,
byť přechodná ustanovení dávají v určitých případech možnost přizpůsobit
dosud platnou “obecní“ legislativu novému zákonu ještě v průběhu tohoto
roku.
Pro naše město to mimo jiné znamená povinnost vydat novou poplatkovou vyhlášku, neboť současná pozbyde k 31.12.2021 platnosti.
Z toho vyplývá, že letos zůstanou
poplatky ve stejné výši jako v roce
minulém. Předpokládám, že Vás
v příštích číslech Zpravodaje budeme
o nové úpravě podrobněji informovat
(momentálně je to poněkud obtížné,
neboť k novému zákonu dosud nebyly
vydány prováděcí předpisy).
Co je však možné zdůraznit v obecné
rovině již nyní, je zvýšený důraz na třídění odpadů, které je alfou a omegou
nové úpravy.
Třídění bude mít zásadní dopad i na
výši poplatků, což se ve svých důsledcích dotkne každého z nás. Naše
město si, co se týče nakládání s odpady, nevede špatně, ale stále je co
zlepšovat. A nejde pochopitelně jen
o ty poplatky, věřím, že si v prvé řadě
přejeme, aby naše město bylo čisté,
uklizené a bez černých skládek.
P.S.: Poznámka bývalého právníka:
Legislativci opět nezklamali, předchozí zákon o odpadech měl 89 paragrafů, ten nový jich má 159.
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. února
2021 od 16 hodin v sále MKS.
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V Domažlicích platí
rozpočtové provizorium
Do doby schválení rozpočtu na rok 2021
se bude město Domažlice řídit pravidly
rozpočtového provizoria, které schválili
zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Jde o podobnou situaci jako v
uplynulých letech, kdy byl standardní rozpočet schvalován na březnových zasedáních zastupitelstva.
,,Věřím, že do doby schvalování rozpočtu budou známa přesná čísla zejména na
příjmové části a budou alespoň trochu
sofistikovaná a nepůjde jen o odhady,“
zmínil starosta Zdeněk Novák.
Podrobnosti k pravidlům rozpočtového
provizoria zájemci najdou na webových
stránkách města v záložce: samosprava/
rozpocet-mesta/pravidla-rozpoctoveho-provizoria/2021
Přehled investic a oprav, se kterými
rozpočtové provizorium počítá:
- Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského
17 Domažlice a vybudování učeben
- Novostavba MŠ Petrovická vč. vybavení
- ZŠ Komenského, konektivita a vybavení
- opravy v domě Kozinova 86
- Hasičský dopravní automobil

- Parkoviště U Svatých
- Radnice - výměna oken, krov...
- Kulturní centrum Pivovar
- Bytový dům Kasárna II
- DPS Baldovská čp. 638
- Kozinova 235 - 236, reklamace stavebních prací - střecha, anglické dvorky
- Rozšíření MKDS (kamerový systém)
- Suchá nádrž Týnské Předměstí
- Rekonstrukce objektu v ul. Boženy
Němcové čp. 118 - stavba, interiér
- Demolice budov Čerchov
- ZŠ Komenského 17 - rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů, části sklepů
- MKS Domažlice
- Kotelna Švabinského
- Rekonstrukce DPS Břetislavova čp.
209, Domažlice
- Strategie rozvoje města
- Domov se zvláštním režimem
- Zimní stadion - oprava střechy
- Most v ul. Elišky Krásnohorské
- Veřejné osvětlení - Jiráskova, Waldhegerova ulice
- Údržba běžeckých lyžařských stop
- Výkupy pozemků
(job)

Místní poplatek ze psů
Oznamujeme držitelům psů, že v únoru bude probíhat distribuce poštovních
poukázek sloužících k úhradě místního
poplatku ze psů za rok 2021. Poplatek je
splatný k 31.03.2021.
Poplatek je možné uhradit poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem nebo
v hotovosti či platební kartou na pokladně
MěÚ Domažlice s uvedením variabilního
symbolu přiděleného správcem poplatku.
Žádáme, pokud možno, o bezhotovostní
úhradu. Povinností každého držitele psa
je oznámit správci poplatku – Městskému
úřadu Domažlice, odboru finančnímu, že
drží psa (vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne jejího vzniku).
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců.
Upozorňujeme na povinnost nahlašovat jakékoliv změny údajů uvedených
v ohlášení do 15 dnů ode dne, kdy nasta-

ly. Vyzýváme všechny držitele psů, kteří
nesplnili svoji ohlašovací povinnost a nenahlásili vznik své poplatkové povinnosti
správci poplatku MěÚ Domažlice, odboru
finančnímu, aby tak učinili bezodkladně.
Případné dotazy zodpoví pracovnice
finančního odboru na telefonním čísle
379719165. Bližší informace o obecně
závazné vyhlášce č. 5/2019, o místním
poplatku ze psů, lze získat na stránkách
města Domažlice www.domazlice.eu,
v sekci Samospráva-vyhlášky a nařízení.
Připomínáme, že byla prodloužena
splatnost poplatkové povinnosti za rok
2020 do 31.12.2020 z důvodů zmírnění
dopadů mimořádné situace pro občany
v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu na území České republiky v důsledku vzniku, rozšíření onemocnění COVID-19. Vyzýváme všechny poplatníky,
kteří poplatek ze psů za rok 2020 dosud
neuhradili, aby tak bezodkladně učinili.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

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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Nová sněžná rolba udržuje
běžecké stopy u Čerchova
Příznivé sněhové podmínky vylákaly v
lednu běžkaře do stop v okolí Čerchově. Nově je upravuje rolba zakoupená
koncem roku 2019. ,,Stála 4 052 290 Kč.
Město Domažlice na její financování obdrželo dotaci 1 milion korun z Plzeňského
kraje,“ připomněl starosta Zdeněk Novák.
Aktuální stav výšky sněhové pokrývky a
informace o úpravě tratí najdou zájemci
na webových stránkách domažlického lyžarského klubu Sněhaři (www.snehari.cz)
v sekci Sněhové zpravodajství. Rolba je
umístěna v bývalém vojenském areálu
nedaleko Čerchova. Město investovalo
55 tisíc korun do pořízení vrat do objektu,
který je pod stálým kamerovým dozorem.
O provoz rolby se stará Správa sportovních zařízení města Domažlice.
(job)

Nebezpečný strom
Špatný zdravotní stav je příčinou, proč
musí být v Příhodově parku pokácen
buk červenolistý, který roste na frekventovaném místě. Odborný posudek
uvádí, že je výrazně zasažen houbou
a je v havarijním stavu. Na místě bude
vysazen nový strom.
(job)
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KRÁTCE:
l Městský byt s dispozicí 1+1 o velikosti
44,8 m2 v Kunešově ulici v budově čp.
505, 506 je určen k prodeji. Záměr prodeje schválili zastupitelé. Minimální kupní cena je stanovena na 1 176 324 Kč.
Zájemci mohou své nabídky podávat do
18.03.2021. Součástí prodeje je i spoluvlastnický podíl na společných částech
budovy a na pozemcích.
l V ZŠ Komenského 17 pokračuje další částí velký projekt na bezbariérové
úpravy a vybudování nových učeben. Po
probíhajících stavebních zásazích je na
řadě pořízení technologického vybavení
v oboru informačních technologií a zajištění konektivity (propojení počítačů do
společné sítě). Radní schválili zadávací
dokumentaci k této veřejné zakázce. Její
předpokládaná hodnota je zhruba 16,5
milionu korun. Celý projekt z velké části
pokrývá dotace z Evropské unie. (job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Prvním letošním miminkem je Michal
Na svět měl sice přijít až 11. ledna, ale
nechtěl zmeškat nic z přicházejícího roku
2021, a proto se Michal začal ozývat své
mamince Elišce v bříšku už na Silvestra.
Rodina z Boru tak ihned vyrazila do domažlické porodnice, kde se na Nový rok
ve 20:52 stal Michal Krasanovský (váha:
3360 g / výška: 50 cm) tamním prvním letošním novorozencem.
Domažlická porodnice byla pro maminku
Elišku jasná volba, protože se jí zde narodila před 12 roky sestra a čerstvá rodička
slyšela ve svém okolí i další pozitivní reference.
I ona byla spokojená. „Po příjezdu mne
vyšetřil pan primář. Řekl mi, že během
dne porodím, tak abych si udělala pohodlí
a vše proběhlo, jak má,“ uvedla maminka.
A protože je Michal čiperný a zdravý, byl
za několik dní i s maminkou propuštěn
domů, kde na ně čekal tatínek Michal.
(kok) Foto: Domažlická nemocnice

Vodné a stočné mírně podraží
Rada města schválila cenu vodného
a stočného pro rok 2021 podle návrhu
předloženého společností CHVaK a.s.
,,Cena vodného bude činit 41,84 Kč bez
DPH /m3, cena stočného je stanovena na
37,29 Kč bez DPH/m3,“ informoval místostarosta Stanislav Antoš.
Oproti loňsku je cena u vodného vyšší
o 2,38 Kč/m3, u stočného pak o 1,91 Kč/
m3. Vodné a stočné je úplata za dodávku
vody a za odvádění odpadních a srážkových vod (tedy za tyto poskytnuté služby).

Její tvorba podléhá přísným pravidlům
a způsob její tvorby je regulován. Do kalkulace ceny lze promítat jen příslušnými
předpisy stanovené náklady - např. materiál, energie, mzdy nebo provozní náklady.
Významnou položku kalkulace tvoří „nájemné“, které zohledňuje roční náklady
na financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Podle zákona je jejich vlastník povinen
tvořit finanční rezervu na tuto obnovu.

,,Obor vodovodů a kanalizací je i přes
snížení DPH z 15 na 10 procent stále
velkou měrou daňově zatížen přes různé přímé, ale i nepřímé daně - za zmínku
stojí daňové zatížení subdodavatelů, materiálu, poplatky za odběr podzemní vody
a vypouštění odpadních vod, odvody za
zaměstnance, daně z příjmu fyzických
osob, korporátní a spotřební daně,“ zmínila další náklady promítající se do tvorby
ceny ředitelka společnosti CHVaK Eva
Gožďálová.
(job)
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Domažlice zřídily
Fond pro obnovu lesa
K 1. lednu vznikl účelový peněžní Fond
pro obnovu lesa, jehož vznik schválili
domažličtí zastupitelé.
,,Obdrželi jsme peníze jako náhradu
provozní škody v souvislosti s plánovaným obchvatem Babylonu, jehož výstavba se razantně dotkne našich lesů.
Proběhne v nich velké kácení. Naší filozofií je, aby se tyto peníze nevydaly
na jiný účel a aby se lesní fond, o který
jsme tímto zásahem přišli, podařil doplnit. Občas se stává, že nám drobní
vlastníci lesních pozemků nabídnou ke
koupi své lesy. Pokud to bude výhodné
a případně, když by sousedily s našimi
lesy, prováděli bychom tyto nákupy právě z tohoto fondu a ztrátu na lesním fondu bychom tak mohli alespoň částečně
nahradit,“ zmínil při jednání zastupitelů
starosta Zdeněk Novák.

Náhradou za stavbou dotčené lesní
pozemky dostaly Domažlice 4 892 754
korun. Právě tyto prostředky jsou vloženy do nového fondu. S jeho zřízením na
prosincovém jednání souhlasilo všech
18 přítomných zastupitelů. Stejným počtem schválili i status fondu.
Lesy a rybníky ve vlastnictví města
Domažlice obhospodařují Domažlické
městské lesy, spol. s r.o. Výměra lesního majetku, o který se společnost stará,
je více než 3 770 hektarů.
Provoz v terénu je organizačně členěn na 5 hájenských úseků, v jejichž
čele stojí městští hajní. Hlavní činností
společnosti je zajistit trvale udržitelné
hospodaření v lesích. S tím jsou spojeny výsadba nových porostů, výchova porostů prořezávkami a probírkami
a následná těžba dříví.
(job)

Stavební proluka v Husově ulici
je nabízena opět k prodeji

Domažlický zpravodaj – str. 4

Strážníci
zachraňovali
lidský život
Hned v pvní den v novém roce krátce
po 19. hodině přišel ke dveřím služebny
Městské policie Domažlice mladík. Po zazvonění vstoupil do prostoru služebny, ale
najednou se otočil a utíkal přes náměstí
směrem k bráně.
Strážníci si všimli, že mladý muž velmi silně krvácí z levé ruky, okamžitě se za ním
vydali. Mladík byl dostižen po pár metrech
v místě, kde stála zavazadla, později bylo
zjištěno, že všechna patřila zraněnému
mladíkovi.
Strážníci zraněnému ihned poskytli první pomoc, zastavili silné krvácení na levé
paži a kontrolovali jeho životní funkce až
do příjezdu záchranářů.
Na místo rovněž přijela policejní hlídka,
kterou si sám zraněný mladík ještě před
vstupem na služebnu MP zavolal. Při převozu zraněného muže do nemocnice byla
osádce záchranky poskytnuta asistence
ze strany hlídky MP.
Jak čtyřiatřicetiletý cizinec ke zraněním
přišel, nyní šetří Policie ČR, která si věc
převzala. Místa s kalužemi krve, které po
sobě zraněný cizinec na náměstí zanechal, byla na žádost MP následující den
dopoledne uklizena a vydezinfikována
příslušníky domažlického pracoviště HZS
Plzeňského kraje.
(mp)

Do střechy
zimního stadionu
zatéká, bude
opravena

Domažličtí zastupitelé schválili záměr prodeje zastavěné plochy - proluky v Husově ulici (vedle prodejny nábytku). Účelem
prodeje je výstavba víceúčelové stavby v
souladu s platným územním plánem města. Minimální kupní cena byla stanovena
na 400 tisíc korun.
Nejde o první nabídku města k prodeji
tohoto pozemku. ,,Již dvakrát zájemci, se
kterými byly podepsány smlouvy, od nich

odstoupili,“ zmínil starosta Zdeněk Novák.
Tento pozemek byl nabízen formou výběrového řízení s aukcí před třemi roky, když
vyvolávací cena za 193 m2 pozemku byla
tehdy také 400 tisíc korun, nejvyšší nabídka dosáhla 700 tisíc korun. Zájemkyně za
pozemek zaplatila, později však od smlouvy odstoupila. Podle územního plánu je
parcela určena pro zastavění bytovým domem s komerčním prostorem.
(job)

Na 689 tisíc korun bez DPH vyjde oprava havarijního stavu částí střechy zimního
stadionu v Domažlicích. Radní zadali zakázku podnikateli z Kašperských Hor.
,,Jde o opravu nejkritičtější části střechy
z důvodu masivního zatékání do objektu. Je nutné ji neodkladně opravit,“ zmínil
místostarosta Stanislav Antoš.
Renovací projde střecha přední přístavby na jižní straně budovy zimního stadionu
osazené solárními kolektory, dále hlavní
střecha v celé šíři v úrovni prostřední přístavby na jižní straně budovy s přesahem
5 metrů na každou stranu s vytažením až
k hřebeni a také je nutná oprava všech nefunkčních klempířských prvků a oplechování niky nad hlavním vstupem.
(job)
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Vojáci pomáhají v nemocnici
Do Domažlické nemocnice nastoupilo 8.
ledna kvůli zhoršující se epidemiologické
situaci dalších šest příslušníků Armády ČR.
Jedná se o vojáky s kurzem CLS (Combat
Life Saver), kteří ovládají poskytování první
pomoci nebo základní ošetření raněných.
V Domažlicích pod dohledem nemocničních zdravotníků vypomáhají na covidových lůžkových stanicích. V nemocnici už
od 28. prosince pracují i další dva členové
armády, kteří jsou zařazeni v týmu pro antigenní testování.
„Vojáci s kurzem CLS pomáhají s péčí
o covidové na lůžkách ARO, interních lůžkách i lůžkách následné péče například s
fyzicky náročnými činnostmi, jako je manipulace s pacienty, hygiena, prevence dekubitů, případně doprovod na komplementární vyšetření. Případně budou pod přímým
dohledem vykonávat i některé činnosti sester, jako je asistence u přípravy či distribuce
léků,“ popisuje hlavní sestra Domažlické
nemocnice Jana Boučková.
O pomoc dalších vojáků požádala nemocnice hned počátkem roku z důvodu rostoucího počtu infekčních pacientů.
„Všichni tito pacienti potřebují mnohem
individuálnější přístup ošetřovatelského
personálu než běžní neinfekční pacienti, a
péče o ně je tak personálně náročnější. Zároveň máme část zdravotníků na odběrových místech pro vyšetření nemoci covid,“
vysvětluje ředitel nemocnice Petr Hubáček

žádost o personální výpomoc s tím, že nemocnice tak předešla i případné situaci, že
by onemocněl personál.
„Počet nemocných zdravotníků se od počátku prosince naštěstí výrazně nezvyšuje.
Je jich stále kolem deseti. Zřejmě se projevuje jejich postupné promoření. Nicméně
situace se může měnit,“ popsal situaci v polovině ledna ředitel.
Vojáci pomáhali v Domažlicích na lůžkových odděleních už v listopadu. V prosinci se nemocnice obešla bez této pomoci.
Kromě vojáků pomáhají v nemocnicích

Plzeňského kraje stále i studenti zdravotnických škol a fakult. Mnozí z nich trvale
od podzimní, nebo dokonce od jarní vlny
pandemie, někteří s přestávkou během
prosince, když po Novém roce opět nabídli
pomoc. „Jedná se aktuálně zhruba o šest
desítek studentů a další se hlásí nebo je
i sami kontaktujeme. Za jejich pomoc jsme
nesmírně vděčni. Všem, kdo nám v této nelehké situaci pomáhají, vellice děkujeme,“
říká šéf krajských nemocnic Marek Kýhos.
(kok)
Foto: Domažlická nemocnice

Sklepy ve školce se zbavily vlhkosti
Odvlhčení, nové izolace, dlažby a obklady. Sklepní prostory mateřské školy
v Poděbradově ulici prošly v nedávné
době nutnou renovací.
,,Reagovali jsme na připomínky hygienické stanice, která upozorňovala na vlhkost
ve sklepních prostorech. Podmínky neodpovídaly předpisům, bylo nutné provést
stavební zásah,“ popsal místostarosta
Stanislav Antoš. Vlhkost navíc vzlínala

až do prvního patra, kde vystoupala nad
obklady.
Náklady na opravu vyšly na zhruba 1,5
milionu korun. V opraveném sklepě je
nyní kromě prádelny i prostor pro zaměstnaneckou šatnu, místo pro archiv i další
skladovací prostory.
Objekt školky je ze všech stran obklopen
asfaltem, navíc stojí pod kopcem, ze kterého samozřejmě při deštích stéká voda.

V této lokalitě se pak dlouhodobě drží,
což umožňuje například hasičům čerpání
velkého množství vody do jejich cisteren
z tzv. Svaté studny, která je v těsné blízkosti školky. I další sousední objekty vykazují velkou vlhkost.
,,Před několika lety město nechalo podobně opravit sklepy v sousedním bytovém domě, které byly rovněž zasaženy
vlhkostí,“ připomněl místostarosta. (job)

V zrenovovaných sklepních prostorech školky je místo mj. pro zázemí zaměstnanců či prádelnu.

Foto: (job)
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S náklady na rekonstrukci
Vojtěchovy ulice může pomoci dotace
Maximálně 60 procent z uznatelných
nákladů by mohla pokrýt dotace z ministerstva pro místní rozvoj, o kterou
zažádá město Domažlice v souvislosti
s plánovanou rekonstrukcí Vojtěchovy
ulice. Očekávaná cena dle projektu je
11,5 milionu korun, uznatelné náklady
jsou zhruba ve výši 7 milionů korun, dotace by tak mohla pokrýt náklady cca 4
mil. Kč. S podáním žádosti o dotaci na
MMR ČR v rámci dotačního titulu „Podpora obnovy místních komunikací“ souhlasili domažličtí zastupitelé. Na svém
prosincovém zasedání také schválili
předfinancování projektu z městského
rozpočtu.
Při celkové rekonstrukci se počítá s
renovací parkovacích míst a vybudováním nových, opravou chodníků a úpravou veřejné zeleně. Město již má pravomocné stavební povolení, projekt byl
pozastaven kvůli napjatému rozpočtu v
souvislosti s nástupem koronavirové krize v loňském roce.
(job)

Oprava Vojtěchovy ulice, budování nových parkovacích míst a úprava zeleně
byly v plánu v minulém roce. Projekt byl pozdržen kvůli koronavirové krizi
a omezení příjmů městského rozpočtu.
Foto: (job)

Borovice se kácet nebude,
stromy u garáží ano

Tři žádosti o kácení dřevin projednávala rada města. Při svém rozhodování
vycházela z doporučení komise pro životní prostředí, s jejímiž závěry se jako
téměř vždy ztotožnila.
Pořezány budou tři lesní stromy u garáží v Palackého ulici (na snímku). Majitel
jedné z nich v žádosti uvedl, že kořeny
stromů sahají pod stavbu jeho garáže
a celou ji nadzvedávají. ,,Stav se stále zhoršuje, mám obavu, že se garáž
může zřítit,“ zmínil žadatel.

,,Stromy byly nevhodně vysázeny
v těsné blízkosti garáže, proto jsme kácení povolili,“ konstatoval místostarosta
Stanislav Antoš.
Radní dále nesouhlasili s pokácením
borovice v Havlovicích.
Souhlas pak vyslovili s provedením
zdravotních a bezpečnostních řezů na
jasanu rostoucím na parcele v Pelnářově ulici (v sousedství tamních garáží).
Strom je nakloněný a jsou na něm usychající větve.
(job)

Myslivci chystají
výstavu trofejí a
nově i slavnosti
Každoročně pořádá Okresní myslivecký
spolek Domažlice výstavu trofejí. Letošní
plánuje na polovinu května, spolupořadatelem bude město Domažlice, které poskytne zázemí v MKS.
Od 10. května by měly probíhat přípravné práce - instalace panelů, odborné
hodnocení a stanovení výročních cen.
Od 13. května by expozice byla přístupná
pro širokou veřejnost.
,,Letos by se tradiční akce měla rozšířit. Myslivci by se rádi prezentovali i pod
širým nebem. Na sobotu 15. května plánují novinku - celodenní Myslivecké slavnosti. Na náměstí by měl být připraven
stan, ve kterém by proběhl bohatý program,“ nastiňuje místostarosta Stanislav
Antoš.
V této souvislosti bude platit uzavírka
části náměstí pro dopravu. Omezení
bude v prostoru před radnicí a MKS platit
mezi 7. až 18. hodinou.
Město zároveň požaduje, aby pořadatel
respektoval všechny podmínky hygienické stanice, které budou aktuálně platné.
Okresní myslivecký spolek Domažlice
eviduje na osm stovek členů, jde o pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, která je největší mysliveckou
organizací v zemi.
(job)

Servis
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18. ročník charitativní
akce Novoroční čtyřlístek

Ústředí Klubu českých turistů pořádalo
letos již 18. ročník tradiční charitativní
akce Novoroční čtyřlístek. Výtěžek této
sbírky je určen na zajištění aktivit zdravotně postižených spoluobčanů. I letos
bude sbírka použita na vyznačení turistických tras pro vozíčkáře a na bezbariérové úpravy na chatách KČT. Vloni byla
takto upravena vozíčkářská trasa v Humpolci a bezbariérové úpravy v chatě Na
Čiháku v Orlických horách.
Letos do organizace této akce však zasáhl koronavirus a následně vládní nařízení. Proto byly vánoční a novoroční
akce KČT v celé republice rušeny.
Domažlický odbor tak odvolal oblíbený
Novoroční výstup na Čerchov 1. ledna
2021.

Lidé však díky pěknému počasí individuelně stejně do přírody vyrazili. A tak naši
členové, při zachování všech epidemiologických opatření, zájemcům na trase
Capartice – Čerchov umožnili do sbírky
přispět.
Za minimální částku 30 Kč každý obržel
čtyřlístek a kalendářík akce. Za 200 čtyřlístků tak dárci do sbírky přispěli částkou
6944 Kč.
Tím vykonali čtyři dobré skutky:
▪ jdi na Nový rok na výlet
▪ pozvi někoho ze svého okolí
▪ poznej kus přírody
▪ přispěj potřebným
Všem dárcům proto patří za tento ušlechtilý čin velký dík.
Za KČT Domažlice P. Matějka

Poděkování dárcům za příspěvky
na opravy turistických zařízení
KČT Domažlice na Čerchově
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Autobusové spoje
na zavolání

Od 31. ledna se cestující mohou setkat s novinkou v autobusové dopravě
- spojem na zavolání. Jedná se o takový spoj, kdy celý, jeho část, nebo jen
některá ze zastávek je v režimu na zavolání. V jízdním řádu cestující danou
zastávku či spoj pozná podle symbolu
telefonu. Je-li v určitý čas označen příjezd do zastávky telefonem a cestující
chce do spoje nastoupit, je nutné tento
spoj v uvedené zastávce objednat, jinak do zastávky nepřijede. V případě
výstupu v dané zastávce není nutné
spoj objednávat, cestující se domluví
s řidičem. V tomto režimu jsou spoje
nebo zastávky, které dlouhodobě vykazují nepravidelný počet cestujících.
Domažlických zastávek či té havlovické se toto opatření netýká. Informovat by se měli cestující zajíždějící
zejména do menších obcí, například
do Nevolic nebo na Pelechy. Více na:
https://www.idpk.cz/spoje-na-zavolani/>
(toš)

Odběry krve od dárců
v úterý 23. února
Český červený kříž Domažlice s Transfúzní
stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v úterý
23. února. Odběr se bude
konat ve Střední zdravotnické škole Domažlice na Chodském
náměstí od 14:00 do 16:30 hodin.
K odběru potřebujete kartičku zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve.
Dárci mohou dávat krev 4x do roka
- minimální doba mezi odběry jsou
tři měsíce. 
(ččk)

Turisté
informují

Domažlický odbor Klubu českých turistů děkuje těmto dárcům finančních prostředků a sponzorských darů na opravy
rozhledny Kurzovy věže, chaty a altánu
na Čerchově.
Byli to: turistický spolek Waldverein
Furth im Wald, K. Reitmeier, F.Thurner,
J.Kögler, M.Christoph, V. Klimentová,
A.Vorlíčková, Bauerovi, p. Kovář, cyklisté
z Pece pod Čerchovem, firma Dohas Domažlice, Okna Pluhař Domažlice, obec

Česká Kubice, SOU Domažlice a neznámí turisté (pokladnička na Čerchově).
Celková částka byla 97 733,- Kč. Nejvíc, a to 60 000,- Kč poskytla obec Česká
Kubice.
Za pomoc s údržbou rozhledny a chaty
děkujeme.
				
Za KČT Domažlice Petr Matějka
Na snímku: Altán na Čerchově sloužící
jako turistický přístřešek s nově opravenou střechou.
Foto: KČT Domažlice

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

Městské kulturní středisko
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Jednotka dobrovolných hasičů
loni zasahovala u 105 událostí
I pro domažlickou jednotku sboru dobrovolných hasičů byl loňský rok v mnoha
směrech výjimečný. Její členové získali
mnoho nových zkušeností a řešili nejvíce událostí za několik posledních let.
,,Jako všechny i nás zastihla vzniklá pandemie nemoci COVID-19. Díky
vzniklým opatřením jsme mimo již naše
tradiční společenské akce, které pořádáme, nemohli uspořádat ani velké
oslavy k našemu jubileu - 150 let od
vzniku sboru. Ale zdraví naše i našich
spoluobčanů je přednější. Těšíme se
proto, že naše výročí oslavíme letos.
I když naše členy nemoc a s ní spojená karanténa také zastihla, přesto naše
akceschopnost nebyla ohrožena a vždy
jsme byli připraveni pomoc tam, kde
bylo třeba,“ ohlížejí se za uplynulými
měsíci domažličtí hasiči.
Ze zásahové činnosti jednotky SDH
Domažlice v roce 2020:
• jednotka zasahovala u 105 událostí
• provedla 17 činností pro město Domažlice
• v souvislosti s pandemii Covid-19 zaznamenala 82 událostí.
• jednalo se převážně o dezinfekci venkovních a vnitřních prostor, odvoz dezinfekce
• domažličtí dobrovolní hasiči vloni zasahovali také u jedné dopravní nehody
• desetkrát poskytli v průběhu roku 2020
technickou pomoc
• jednotka vyjela k jedenácti požárům v
Domažlicích a okolí
• dezinfekci města prováděla vždy šestičlenná skupina s postřikovači. Okruh
trval 2,5 hodiny
• při dezinfekci členové celkem nachodili 442 km a dezinfikovali 205 míst (jednalo se o 560 předmětů)
• průměrný čas výjezdu jednotky byl
5:04 min. (ze zákona má limit na výjezd
10 minut)
• nejdelší zásah trval 19,5 hodiny (po
likvidaci požáru museli hasiči střežit po- Kromě zásahů u požárů strávili domažličtí hasiči nejvíce času při dezinfekci veřejžářiště)
(has, job) ných prostor.
Foto: 4x SDH Domažlice
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Pivovar loni uvařil osm druhů
piva, i letos chystá novinky
53 tisíc litrů piva v osmi druzích. To je
konečný výsledek práce sládků v obnoveném domažlickém městském pivovaru za necelý půlrok, kdy mohli loni vařit
pivo. První várka byla uvařena v polovině července, situaci v posledním čtvrtletí pak ale výrazně ovlivnila pandemie
koronaviru.
Výběrové řízení na dodávku pivovarské a výčepní technologie vyhrála plzeňská firma LUKR a.s. Vybavení
bylo na své místo instalováno v březnu
a dubnu. Ještě předtím tým pivovaru ve
spolupráci s veřejností vybral typ půllitru, do kterého se domažlické pivo čepuje.,,Na konci dubna jsme si přivezli slad,
aby byl na první várky náležitě uleželý,“
zmiňuje David Bierhanzl, jeden ze tří
sládků domažlického pivovaru.
V květnu proběhly dokončovací práce a
vše se schylovalo k první várce. Ta byla
uvařena 15. července. Slavnostní otevření pivovaru a návštěva řady pozvaných hostů přišly na řadu 23. července.
O den později mohla místní pivo ochutnat domažlická veřejnost.
Milovníci pěnivého moku si ho užívali
i během netradičního ročníku srpnových
Chodských slavností.
V září se podařilo prezentovat domažlické pivo na jednom z mála loňských
pivních festivalů - na Slavnostech piva
v Písku. Září bylo i měsícem, kdy se začalo pivo stáčet do skleněných lahví na
malé ruční stáčírně.
,,9.října přišlo vládní omezení provozní
doby pivnice jen do 20 hodin. Zavedli
jsme v pivnici náš ´Oktoberfest´ – akční
cenu na tupláky piva. Dlouho ale nevydržela, za několik dní - 14. října - nás
zavřeli úplně,“ vzpomíná sládková Jana
Müllerová. ,,Pivo jsme měli navařeno,
a tak jsme ho začali prodávat nejen
v lahvích, ale i sudech – ve vchodu do
pivnice jsme otevřeli Žíznivý vokýnko.
Začali jsme pivo stáčet i do PET lahví.
Lahve zavážíme i do obchodů, lze je
koupit v prodejně Náš konzum na náměstí, v Meclovské zemědělské i v prodejně uzenin v Mrákově nebo v Pivotéce v Holýšově,“ popsala sládková.
V listopadu se v pivovaru objevil nový
zvon, který pořídilo město Domažlice.
Jeho prostřednictvím se symbolicky
oznamuje uvaření nové várky.
3. prosince nastavené podmínky umožnily znovuotevření pivnice. K dispozici
bylo už i černé pivo a šikovné servírky
začaly hostům nabízet i řezané pivo. Po
dvou týdnech přišel další zákaz a pivnice byla uzavřena.

Pivo teklo proudem i během Chodských slavností.
V předvánočním období se rozjel prodej piva v dárkových baleních.
,,O naše lahvové pivo byl enormní zájem. Už před zahájením otevírací doby
okýnka u něj stáli lidé frontu. Naše
stáčírna bohužel dokáže stočit jen 35
skleněných lahví za hodinu, a tak jsme
nestíhali poptávku pokrýt. Jak jsme začali, tak jsme skončili – poslední várkou
v roce 2020 byla 30. prosince Domažlická dvanáctka,“ zhodnotil poslední
loňský měsíc David Bierhanzl.
Se svými kolegy se snaží co nejvíce
podpořit prodej piva: ,,Na konci roku
jsme nakoupili nové malé soudky o objemu 10 a 15 litrů, o ty je největší zájem
hlavně na víkend, a dokoupili jsme další
výčepní zařízení, které je možné za poplatek půjčit našim zákazníkům.“
Vloni bylo domažlické pivo zaváženo
i do Českých Budějovic, Prahy a Plzně a Klatov, v čemž chtějí pivovarníci
dále pokračovat a rozšířit tak povědomí
o domažlickém pivu i samotných
Domažlicích v celé republice.
Stále spolupracují s Chmelařským institutem v Žatci, zkouší nové odrůdy
chmele. Do Ponocného 13 používají
nový chmel Mimosa.
Plány do roku 2021
V druhé polovině ledna přišla nová poloautomatická stáčírna, která zvládne
za hodinu stočit 150 ks skleněných lahví. ,,Na rozdíl od naší původní stáčírny
má mnohem vyšší výkon. Obsluha do ní
jen vloží lahev a ta je automaticky napl-

Foto: archiv pivovaru

něna, stále ale platí, že zátkovat a lepit
etiketu musíme ručně. Navíc má stáčírna systém dvojité evakuace – vysaje
vzduch z lahve, naplní do ní CO2, opět
z ní vysaje plyn, napustí CO2 a automaticky plní do protitlaku. V pivu by poté
mělo být méně kyslíku a pivo v lahvi by
mělo vydržet mnohem déle než na naší
původní stáčírně,“ vysvětlila sládková
s tím, že díky novému zařízení se jistě podaří pokrýt vysokou poptávku před
Vánoci.
Domažličtí pivovarníci mají i letos v plánu představit nová piva – v létě chtějí
mít na čepu pšeničné pivo, speciální
pivo uvaří jen pro Chodské slavnosti, na
podzim představí specialitu - Märzen.
,,Moc děkujeme za přízeň v předchozím roce, těšíme se na naše zákazníky
i v tom letošním,“ vzkazuje tým z domažlického pivovaru.
Přehled uvařených druhů piv v městském pivovaru v roce 2020
Domažlická 12 (světlé) 15.7.
28
Čerchov 11 (světlé) 20.7.
7
Domažlická 10 (světlé) 21.7.
11
hALE 8 (světlé) 30.7.
2
Ponocný 13 (polotmavé) 9.9.
2
Čakan 11 (tmavé) 24.9.
1
Domažlický
Doppel 18 (tmavé) 25.9.
1
hIPA 14 (světlé) 26.11.
1
Pozn.: Za druhem piva je vždy uveden
datum první várky a počet várek
Celkem várek v roce 2020 - 53
(objem varny 10 hl = 1000 l)
(job)

Historie
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Historie stavební lokality v Pískovně
Na samém západním okraji katastrálního území Domažlic, při silnici I. třídy
č. 22 směrem na Draženov, se nachází v polích ostrůvek vzrostlých stromů
s lokalitou malého, zajímavého osídlení
„V Pískovně“.
Lákala mě historie vzniku a motivace
tamních lidí, i jejich předchůdců, k bydlení v této odlehlé části města a začal jsem pátrat. Dostal jsem se až do
roku 1874, kdy městský stavitel Bedřich
Feder, mineralog a znalec přírody, objevil v této části ložisko písku, který byl
vhodný pro stavební účely.
Po podrobnějších průzkumech s krumpáčem a lopatou zahájil rok na to těžbu
kopaného písku pro potřeby své firmy
a města. Jeho spolupracovníci Kůstka,
Říha a Seideglanc začali v pískovně
pracovat.
Těžba písku nebyla tehdy lehká - bez
bagrů a nákladních aut, jen s krumpáči
a lopatami, s odvozem na vozech tažených koňmi. Zářez do svahu vzniklý těžbou se stal za první republiky místem
pro stavbu jednoduchých domků, které
město darovalo místním chudým.
Malé přízemní domečky z cihel a vepřovic nebo obezděné vagony byly prvními stavbami v této lokalitě. Vydal jsem
se na obhlídku do těchto míst.
Malé domečky evokující představy
z pohádky O Sněhurce a sedmi trpaslících, na které si vzpomínám ze svých
dětských let, tam již nebyly. Ten jediný

Poslední z prvních pěti zděných domečků V Pískovně.
polorozbořený, stojící uprostřed lokality
jako vzpomínka na začátky skromného osídlení (1920), který jsem si stačil
v roce 2013 ještě vyfotografovat, již
také nestojí.
Dnes jsou v místě bývalé pískovny čtyři
domky. Dva malé, pěkně upravené, spíše k rekreaci, a dva obydlené.
S majitelem rozlehlejšího s garážemi
jsem v krátkosti pohovořil. Pochvaluje si
život v klidu a v bezprostředním kontak-

Foto: archiv autora

tu s přírodou. Vodu mají všichni z vlastních studní, elektřinu přivedlo město
v 60. letech min. století, poštu jim vozí,
odpadky odvážejí. Příjezdovou, spíše
polní cestu v zimě udržuje město, výtluky si často štěrkem zaváží sami.
Zvláštní lokalita, trochu i zvláštní způsob života obyvatel v odlehlé části města. Možná i cesta úniku ze sídlišť a od
civilizace. Věřím, že jsou tam šťastní.
Ing. Karel Frait

Kalendárium významných osobností
AIL, Karel - ředitel tiskárny
* 02. 02. 1921 - Křenovy
+ 05. 11. 1993 - Domažlice
Za 2. světové války nuceně nasazen, od
konce 50. let vedoucím tiskárny v Domažlicích.
100. výr. narození
LUDVÍK, Josef - starosta Domažlic
* 03. 02. 1826 - Smolov
+ 27. 12. 1898 - Domažlice
Mlynář, měšťan a mezi roky 1867 až
1871 starosta Domažlic. Zasloužil se
např. o zřízení městské policie, inicioval
i některé stavební úpravy ve městě.
195. výr. narození
KONOP, Matthew - armádní důstojník
* 06. 02. 1906 - Stangelville (Wisconsin, USA)
+ 12. 05. 1983
Americký armádní důstojník, v květnu
roku 1945 se podílel na osvobození
Chodska od nacistů. Čestný občan Domažlic in memoriam. 115. výr. narození

POULOVÁ, Alena - výtvarnice
* 07. 02. 1961 - Domažlice
Kreslířka a učitelka výtvarné výchovy
na domažlickém gymnáziu.
60. výr. narození
STAŠEK, Bohumil - kanovník
* 17. 02. 1886 - Klabava
+ 08. 08. 1948 - Praha
Kněz, sídelní kanovník na pražském
Vyšehradě, kazatel a předseda Československé strany lidové. 13. srpna 1939
kázal na pouti na Vavřinečku, které se
zúčastnilo až 120 tisíc lidí. V září 1939
byl zatčen a do konce války vězněn v
koncentračním táboře Dachau. V srpnu
roku 1945 jmenován čestným občanem
Domažlic.
135. výr. narození
BUFKA, Václav - sportovec, učitel
* 19. 02. 1946 - Holýšov
Mistr republiky v terénním běhu, člen
československé běžecké reprezentace,
ředitel základní školy. 75. výr. narození

POKLOP, Karel - kapelník
* 19. 02. 1931 - Velký Osek
+ 02. 09. 2000 - Domažlice
Učitel hudby a hudební skladatel, podílel se na založení dechových kroužků v
Domažlicích a Horšovském Týně.
90. výr. narození
LUDVÍK, Jan - zahradník
* 22. 02. 1891 - Domažlice
+ 01. 02. 1988 - Domažlice
Zahradník a zahradní architekt působící v Domažlicích. Vybudoval největší
městský park - Hanův park.
130. 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.
120. výr. úmrtí
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové
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Chystanou expozici doplňuje kniha
I v průběhu celého roku 2021 bude probíhat příprava expozice Pozor hranice!
- historie hrou, která bude v příštím roce
otevřena v Kulturním centru Pivovar Domažlice. Nyní město Domažlice připravuje veřejnou zakázku na dodavatele
expozice. Cílem projektu je dlouhodobě
udržovat spolupráci na obou stranách
hranice a vytvářet podmínky pro vzájemné setkávání. Výstupem tak bude nejen
zmíněná expozice, ale i přednášky, programy pro školy a na sklonku roku 2020
byla vydána i česko-německá kniha POZOR, HRANICE! Průvodce historií česko
– bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham.
Průběh hranic mezi dnešním Domažlickem na české straně a zemským okresem Cham na straně bavorské se v průběhu staletí příliš neměnil. Co se však
proměňovalo, byl jejich význam. Hranice
měly chránit naši svobodu, ale občas ji
spíše omezují. V časech dobrých nám
nepřekážely v cestách za obživou, přá-

teli, nákupy, za světskými či duchovními
slavnostmi. V dobách zlých nám bránily
v setkávání a mnoho lidí na nich přišlo

o život. Hranice byly svědkem řady křivd.
Záleží jen na nás, jestli budou do budoucna sousedy dělit, či spojovat.
O tom všem kniha pojednává. V deseti
kapitolách představuje společnou historii
regionu od pravěku po současnost. Tak
dlouhé a složité osudy se přitom nesnaží
pokrýt vyčerpávajícím způsobem. Spíše
chce upozornit na zajímavá témata a povzbudit vás i ostatní lidi na obou stranách
hranice k vzájemnému poznávání a k objevování tohoto pozoruhodného kraje.
Knihu si můžete koupit v Chodském hradu, v domažlickém infocentru nebo stačí
napsat či zavolat pro individuální domluvu
- Mgr. Kristýna Pinkrová, kristyna.pinkr@
gmail.com, tel.: 778 493 101 .
P. S. Moc děkujeme! Naše kniha by nemohla vzniknout bez finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti, Plzeňského kraje a města Domažlice
a bez podpory partnerů z Bavorska.
Mgr. Kristýna Pinkrová,
koordinátorka projektu

Program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl
EÚS 2014 – 2020
Projekt: Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald, číslo
projektu: 271

Zimní radovánky v mateřské škole

Lednovou sněhovou nadílku si při venkovních aktivitách užívaly děti ze všech domažlických mateřských škol. Na našem snímku jsou předškoláci z MŠ v Benešově ulici, kteří nenechali zahálet své boby.
Foto: archiv MŠ

Různé
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Policisté varují před podvodníky
Policisté varují občany před podvodníky na internetových portálech. Množí se
i podvody přes sociální sítě.
Policisté Územního odboru Domažlice
přijali začátkem ledna během jednoho
dne hned dvě oznámení, která se týkala podvodu na internetu. Poběžovičtí a
domažličtí policisté pátrají po totožnosti
neznámých pachatelů, kteří se dopustili
podvodu prostřednictvím internetového
portálu.
Jeden umístil inzerát na prodej korálků
na náramky za 520 korun. Na ten reagovala čtyřicetiletá žena. Další podvodník umístil nabídku na prodej notebooku
za částku 13 637 korun. Na inzerát reagovala dvaačtyřicetiletá žena. Kontaktovala prodejce a podle jeho instrukcí
zaslala ze svého účtu na jeho bankovní
účet požadovanou částku.
Po zaplacení peněz však zakoupené
zboží ani jedna z nich neobdržela, ani
žádnou jinou protihodnotu, ani jim nebyly vráceny finanční prostředky. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení

pro podezření ze spáchání trestného
činu podvod a případem se intenzivně
zabývají.
Protože pachatel čin spáchal v době
vyhlášeného stavu nouze, hrozí pachateli v případě odhalení trest odnětí svobody na dva roky až osm let.
Vzhledem k výše uvedeným událostem
důrazně upozorňujeme občany, aby nereflektovali na podobné nabídky a neposílali finanční prostředky neznámým
lidem.
Policisté také opětovně varují občany,
aby nekupovali zboží přes neprověřené
internetové obchody!
Policisté šetří v poslední době také
několik případů, kdy byly osoby podvedeny na sociálních sítích. V domnění,
že komunikují na sociální síti s kamarádkou či příbuznými, tak jim sdělily
svá telefonní čísla a následně poskytly
kódy, které na jejich mobil přišly, a to
prostřednictvím aplikace messenger na
výše uvedený profil své kamarádky či
příbuzných.

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

Poté však se zděšením zjistily, že jim
byla zaslána vyúčtování za různé služby v řádech tisíců korun.
Vzhledem k tomu, že jsou lidé nadmíru důvěřiví a obdobných případů přibývá, nabádáme uživatele sociálních sítí
k obezřetonosti.
Pokud obdržíte žádost podobného
charakteru, je určitě vhodné známého
kontaktovat jiným způsobem, nejlepé
osobně, a zjistit veškeré okolnosti. Když
se i přes toto varování stane něco podobného, dotyčného pachatele na sociálních sítích neblokujte, neodstraňujte
z přátel. Veškerou komunikaci předložte
policistům, proto ji nemažte.
V případě zjištění podvodného jednání také doporučujeme kontaktovat
přátele na sociální síti a o daném jednání falešného účtu je informovat. Pokud zjistíte, že již někdo z vašich přátel
podvodníkovi naletěl, doporučte mu,
aby věc taktéž oznámil na policii.
por. Mgr. Dagmar Brožová
tisková mluvčí Policie ČR

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

Chodky z ledu vyrážejí na Babylon
NAPSALI JSTE NÁM

Parta šesti odvážných seniorek se domluvila, že oslaví Štědrý den a Silvestra
netradičně. Půjdou se vykoupat na Babylon. Nouzový stav je připravil o tradiční
sportovní vyžití v bazénu a sauně, proto
využily nabídku přírody.
Na Štědrý den to bylo jednoduché, protože nebyl led a mohly se rychle zanořit
a zaplavat si pár temp.
Silvestr byl náročnější. Vybaveny dvěma
sekerami a klacky se šly probíjet ledem.
Rozehřáté lopotivou prací byly odměněny
otvorem 5X5 metrů a mohly se vycachtat.
Na plavání to nebylo. Pro velký úspěch
vstoupily do babylonského rybníka dvakrát. Rozjařené seniorky svůj kurážný čin
zapily horkým čajem a vstoupily do nového roku omlazené fyzicky i duševně.
Od Vánoc se takto sejdeme dvakrát týdně a jdeme si zaplavat na Babylon.
Zdar a sílu najdeš v bohumilém dílu. Ve
zdravém těle, zdravý duch!
Text a foto: Dana Herbríková

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

Přihlášky na jednotlivé tábory budou
k vyzvednutí v DDM Domino Domažlice
v Hradské ulici 94 nebo je naleznete na
webových stránkách
www.ddmdomazlice.cz od 22. 2. 2021!
Telefon: 379 722 811
Tábory jsou určeny pro všechny děti
(nemusí navštěvovat kroužky v DDM).

INZERCE
V DOMAŽLICKÉM ZPRAVODAJI
l Celá strana 6 534 Kč
l 1/2 strany 3 267 Kč;
l 1/4 strany 1 634 Kč
l řádková inzerce - 1 řádek 39 Kč; 		
l 1 cm2 - 16 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)

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

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

babor@idomazlice.cz

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

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

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)

Inzerce
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Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

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

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

Uzávěrka inzerce
pro březnový
Domažlický zpravodaj
je 15. 2. 2021

5 000

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

