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LETOŠNÍ OSLAVY SVOBODY
PROBĚHLY V KOMORNÍM DUCHU

76. výročí osvobození Domažlic, které připadlo na středu 5. května, si město
připomnělo komorním aktem u pamětní
desky před radnicí na náměstí. Zahájilo
ho odbíjení zvonů, následovala česká a
americká státní hymna. Starosta Zdeněk
Novák, místostarosta Stanislav Antoš,

kulturní ataché amerického velvyslanectví
Erick W. Black, zástupci domažlické městské policie, Armády ČR, Policie ČR, České
obce legionářské i další následně položili
na pietní místo věnce a květiny.
Tradiční doprovodný program Oslav svobody (kemp v zahradě hradu, koncert, pro-

gram na tribuně za účasti veřejnosti) letos
nemohl být uspořádán z epidemiologických důvodů. Atmosféru komorního shromáždění podtrhla výstava necelé desítky
vojenských vozidel. Vzpomínkový akt poté
proběhl i u pamětní desky Matta Konopa
na náměstí.
Text a foto: (job)
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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
v měsíci květnu byly zahájeny další tři významné investiční akce. První z nich je rekonstukce
budovy, ve které donedávna sídlila Knihovna Boženy Němcové. V nově zrekonstruovaném objektu
bude nejen strážnice městské policie,
ale i WC pro veřejnost a úschovna kol.
Navíc zasedací místnost v prvém patře nebude sloužit pouze pro potřeby
městské policie, ale bude využívána i
pro potřeby krizového řízení města.
Druhá zahájená akce pod názvem
"Bytové domy Domažlice, Kasárna II.,
komunikace a inženýrské sítě, I.etapa"
souvisí jednak s probíhající výstavbou
nové mateřské školy, jednak s přípravou bývalého vojenského nástupiště
na výstavbu bytových domů. Druhá
etapa, která by měla práce završit, je
plánována na příští rok. Vzniknou tak v
celém tomto areálu nové komunikace,
chodníky a kompletní inženýrské sítě.
Poslední zahájenou akcí jsou demolice bývalých vojenských objektů na
Čerchově, Malinové hoře a Bystřici.
Odstranění staveb včetně úprav povrchů je třeba stihnout do letošního
podzimu. Na Čerchově se počítá s intenzivními pracemi v měsíci červenci,
kdy bude nutné na cca 3 týdny vrchol
hory pro veřejnost zcela uzavřít. Příští
měsíc by měly být zahájeny práce na
výstavbě suchého poldru pod rybníkem "U tří vrb". U dalších akcí, které
bychom letos rádi zrealizovali (rekonstrukce kotelny ve Švabinského ulici,
dokončení rekonstrukce ZŠ Komenského a výměna umělého trávníku na
hřišti v areálu Střelnice), čekáme na
výsledky výběrových řízení, resp. vyřízení žádosti o dotaci. O tom všem
bude veřejnost informována.
Blíží se léto a tak finišují přípravy na
Chodské slavnosti a Vavřineckou pouť.
O tom zase příště.
Přeji pevné zdraví
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 23. června
2021 od 16 hodin v sále MKS.

číslo 6
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Omezení na Čerchově
ovlivní turistickou sezonu
Práce na odstranění zchátralých objektů na Čerchově, Malinové hoře a Bystřici
byly zahájeny. Projekt, který se připravoval deset let (a samotný záměr čtvrt století) vstoupil do realizační fáze. Pochopitelně se tato akce dotkne turistické sezony,
což si všichni zainteresovaní uvědomují,
a mrzí je to. Nynější omezení ale přinese
větší komfort pro návštěvníky do dalších
let.
Konkrétně od 12. do 31. července bude
vrchol Čerchova uzavřen. Celý červenec
nebude na nejvyšší horu Českého lesa
jezdit autobus. Práce budou probíhat 12
hodin denně dle pravidel schválených

CHKO. Místa probíhajících prací i přístupy do lokalit dotčených prací budou
označeny informačními tabulemi, případně budou „zapáskovány“. Zároveň
upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené
opatrnosti na lesních komunikacích, kde
budou jezdit těžké nákladní vozy.
Stavba již byla zahájena a to ručním
odstraněním azbestových desek, aby
následně mohly nastoupit bourací stroje.
Žádáme občany, aby sledovali webové
stránky města domazlice.eu, kde budou
průběžně zveřejňovány další informace.
Stanislav Antoš,
místostarosta města

Nový památník osvobození
bude odhalen pod hradem
Dva komponenty - kamenné lavice a stůl
s položenou vojenskou přilbou a chodským kloboukem a dále žulový monolit s
motivem americké a české vlajky - tvoří
dohromady nový památník osvobození,
který bude 6. června odhalen v Domažlicích v Chodské ulici pod zahradou Chodského hradu.
Iniciativa k vytvoření tohoto díla vzešla
od rodin čtyř amerických veteránů, kterým bylo v roce 2016 udělené čestné občanství města Domažlice.
Ze Spojených států přišel dar z provedené sbírky ve výši 423 tisíc korun, město
Domažlice na vybudování památníku přispělo podobnou částkou. Dílo zhotovuje
klatovský sochař Václav Fiala z několikatunového monolitu.
(job)

SOCHAŘ Václav Fiala při práci na novém památníku.
Foto: archiv V. Fialy

Město koupí lesní pozemek
Zastupitelé schválili koupi lesního pozemku v katastrálním území Postřekov.
Na jeho pořízení město Domažlice využije svůj Fond pro obnovu lesa.
Vložilo do něj necelých pět milionů korun,
které slouží k případnému vykupování
lesních pozemků od menších vlastníků.
Finance město získalo jako náhradu za
pokácené městské stromy kvůli připravované stavbě obchvatu Babylonu.
Postřekovský lesní pozemek nesousedí
přímo se stávajícími městskými lesy, ale

je dobře přístupný a navíc od nich není
příliš vzdálený. Jeho výměra činí 9778
m2, město Domažlice zaplatí 300 tisíc
korun.
,,Naší filozofií je, aby se peníze získané za pokácené stromy u Babylonu nevydaly na jiný účel a aby se lesní fond,
o který jsme tímto zásahem přišli, podařil
doplnit,“ řekl krátce po založení Fondu
pro obnovu lesa začátkem letošního roku
domažlický starosta Zdeněk Novák.
(job)

Periodický tisk územního samosprávního celku, vychází 12x ročně. Vydává město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČO 00253316, nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Josef Babor, tel. 721 776 962.
Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu babor@idomazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru - Chodské náměstí 96, Domažlice. Uzávěrka inzerce je do 5. dne, ostatní do 10. dne
v předchozím měsíci. Korektury: Mgr. Jana Štenglová. Tisk: CV print Domažlice, Cihlářská ul. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízených inzercí.

Zpravodajství
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Nové názvy autobusových
zastávek v Domažlicích
Domažličtí zastupitelé schválili přejmenování některých autobusových zastávek,
aby lépe odpovídaly místopisu či aktuálně
platným údajům.
Názvy byly upraveny takto:
Nábytkář – Cihlářská, Jirklovka
Potraviny – Cihlářská
ZZN – Cihlářská, závodiště
Žel. zast. - U Žel. zastávky
Sídliště – Prokopa Velikého

U Nemocnice – Hanův park
Bytové družstvo – Před Smolovem
Elitex – U Hřbitova
Hodeta – Masarykova
Žel. st. – Vlakové nádraží
U Pohřební služby – U Svatých
Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas
i s názvem nové autobusové zastávky
U Zimního stadionu (ta vznikne v Petrovické ulici).
(job)

ZASTÁVKA U NEMOCNICE, která ponese nově název Hanův park.

Foto: (job)

Babylonské koupaliště
před sezonou
Před devíti roky byl Babylonský rybník
odbahněn, výrazně se zvýšila kvalita
vody, což oceňují všichni plavci v této přírodní nádrži.
Ale protože součástí dotace na odbahnění byla podmínka, že rybník nelze využívat ke komerčně výdělečným účelům,
hlavní investice do vybavení koupaliště
lze očekávat až v příštím roce, kdy závazek zanikne.
Přesto bylo v rámci údržby (nikoliv investic) provedeno i v letošním roce několik
oprav. Konkrétně bezbariérový vstup do
vody v místech využívaných dětmi. Opraven byl kolotoč, lavičky, u herních prvků
byly dosypány dopadové plochy, doplněn
byl písek na beachvolejbalovém hřišti, obnoven asfaltový kurt na tenis a nohejbal.
Odstraněny byly zrezivělé a nebezpečné
prvky ve vodě a v plánu je zřízení nové
převlékárny na pláži a oprava zábradlí na
betonovém molu.

Značné úpravy doznal konec pláže, kde
byly vykáceny náletové dřeviny atd.
Nejvýraznější prvek vodní zábavy, malou
skluzavku, však už s ohledem na odborný
posudek nelze využívat. Z důvodu nebezpečí jejího pádu musela být demontována a ze stejného důvodu nelze opravit ani
bezpečně provozovat velkou skluzavku.
V příštím roce je - protože již to bude
možné - nahradí nové.
V loňském roce byl v areálu vyměněn
plot, výstup z vody byl doplněn novou
sprchou, doplněny byly odpadkové koše
na betonové molo a zřízen byl beachvolejbalový kurt.
Zastupitelstvo města přijalo záměr, jakým
směrem se má zdejší letovisko vyvíjet –
respektovat tradiční charakter plovárny a
doplnit ji o moderní prvky. Z této filozofie
se tedy bude vycházet při přípravě sezony 2022.
Stanislav Antoš, místostarosta města
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KRÁTCE:
l Zastupitelé schválili uzavření smluv o
poskytnutí účelových dotací organizacím
působícím v Domažlicích.
Diecézní charita Plzeň provozuje řadu
sociálních služeb pro obyvatele, město jí
přispěje částkou 450 tisíc korun.
Římskokatolická farnost Domažlice získává řadu let příspěvek od města na
opravy fresek v kostele, který je poskytován v souladu s dotací ministerstva kultury na stejný účel (Program na záchranu
architektonického dědictví). Zastupitelé
schválili příspěvek 500 tisíc korun.
Účelová dotace 80 tisíc korun pro Gymnázium Jindřicha Šimona Baara je určena na financování Univerzity třetího věku.
Radní už v polovině dubna schválili uzavření smluv o poskytnutí nižších dotací 50 tisíc korun pro Muzeum Chodska, 43
300 Kč pro Klub českých turistů - odbor
Domažlice, 25 tisíc Kč pro Spolek rodáků
a přátel Chodska a Pošumaví - Psohlavci v Praze (podpora pořádání 85. Pošumavského věnečku), 15 tisíc Kč pro organizaci Sídliště Šumava, z. s. (údržba
hřiště) a 8 tisíc korun pro Konfederaci
politických vězňů České republiky.
l Rada města schválila zadání zakázky
na doplnění chybějících zásuvek v prostoru restaurace v Kulturním centru Pivovar Domažlice společnosti Elektro - Štaif
s. r. o. ve výši 13.168 Kč bez DPH.
l Rada města schválila nejvýhodnější
nabídku na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku nábytku do
nové mateřské školy v Petrovické ulici.
Vybavení dodá společnost Makra Didakta s.r.o., za cenu 461.994 Kč bez DPH.
l V rámci dlouhodobé realizace protipovodňových opatření v Domažlicích a
Havlovicích letos dojde na stavbu poldru
v okolí potoka, který vytéká z rybníka
Tři vrby. Při stavbě je nutné zajistit archeologický dozor. Radní rozhodli, že jej
provede Západočeské muzeum v Plzni.
Schválili smlouvu, která stanovuje i cenu
za provedení dozoru ve výši 5800 korun
bez DPH.
l Rada města souhlasí s konáním výstavy
vozů značky Mercedes-Benz na náměstí
Míru v Domažlicích 19.06.2021 s tím, že
budou respektovány aktuální epidemiologické podmínky. Zároveň radní vyslovili v této souvislosti souhlas s uzavírkou
spodní části náměstí Míru od budovy čp.
50 k čp. 43 v sobotu 19.06.2021 od 11:00
do 14:00 hodin, s tím, že bude umožněn
průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Zpravodajství
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Nové přístřešky na autobusových
zastávkách na třech místech
Tři nové přístřešky na zastávkách místní autobusové dopravy budou zanedlouho umístěny v Domažlicích - dva
z
nich v Kozinově ulici, třetí v Husově ulici
na zastávce U Pohřební služby (U Svatých). ,,Naším záměrem je, abychom
každý rok postupně doplnili nebo obnovili několik zastávek v Domažlicích,"
konstatoval starosta Zdeněk Novák.
Rada města schválila zadání zakázky
na provedení přípravy pro umístění a
montáž 3 kusů zastávek v Domažlicích
včetně provedení opěrných zídek a pokládky zámkové dlažby v prostoru těchto zastávek podnikateli z Němčic, který
práce provede za 128 443 Kč bez DPH.
Dodání přístřešků a jejich samotnou
montáž včetně zajištění polepů se siluetami dravců zajistí podnikatel z Býčkovic za 156 300 Kč bez DPH.
(job)

ZASTÁVKA AUTOBUSŮ v Kozinově ulici. I tady přibude nový přístřešek.

Novinka: Přímý autobus
z Domažlic na Šumavu
V sobotu 5. června vyjede poprvé nová cyklobusová linka 981 z Domažlic přes Kdyni,
Klatovy, Čachrov na Gerlovu Huť, Prášily, Srní, Modravu a na Kvildu. Pro cestující z
Domažlicka a Klatovska půjde o rychlé přímé spojení na Šumavu.
Dnes je nutné přestupovat v Sušici či na Železné Rudě, či v případě cest z Domažlicka v Janovicích nad Úhlavou nebo v Klatovech.
Cyklobus pojede každou sobotu, neděli či státní svátek až do 26. září, přičemž pobere
22 kol. Na lince 981 platí klasický tarif IDPK.
Z Domažlic (autobusové nádraží v Poděbradově ulici) vyjíždí v sobotu, neděli v 7:15
hod (příjezd: Prášily 9:10, Srní 9:27, Modrava 9:50, Kvilda 10:02). Zpět z Kvildy odjíždí
v 16:50. Upozorňujeme, že od 13. června bude platit nový jízdní řád, autobus vyjede
z Domažlic už v 7:08, zpět z Kvildy pak v 16:45.
(job)

NOVÝ CYKLOBUS
LINKA 981

Domažlice - Kdyně - Klatovy - Prášily - Srní - Kvilda
provoz:
každou sobotu a neděli
v období 5.6. - 26.9.2021

Domažlice

Dopravu na lince zajišťuje

Klatovy

klimatizovaný autobus

Kdyně

s vlekem na 22 jízdních
. kol.
Gerlova Huť

cena za přepravu jízdních kol:
- 20 Kč na 240 minut
- 40 Kč na 24 hodin

Srní

Prášily
Modrava

POZOR: Přepravu jízdního kola není možné předem rezervovat. Více informací na www.idpk.cz.

Kvilda

Foto: (job)

Na plakátovacích
plochách vznikla
galerie pod širým
nebem
Na osmi místech Domažlic se mohli kolemjdoucí setkat s neobyčejnými snímky
Zdeňka Zrůsta. Vesměs jde o plakátovací
plochy, které v době, kdy se nekonaly žádné kulturní a sportovní akce, zely prázdnotou. Umělce inspirovaly k vytvoření originální galerie ve veřejném prostoru.
Nevšední nápad podpořilo vedení města a fotografie ozdobila plakátovací místa
v centru města.
,,Jsme rádi, že mohou dělat radost veřejnosti. Jde o umělecké snímky zachycující
reálný život i fotky stylizované. K vidění
byly od konce dubna," zmínil místostarosta
Stanislav Antoš.
(job)

Zpravodajství

číslo 6
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Pietní akty ke Dni vítězství

Den vítězství si v sobotu 8. května na několika místech připomněli zástupci města Domažlice. Oběti II. sv. války uctili
starosta Zdeněk Novák, místostarosta Stanislav Antoš a radní Miroslav Vokáč položením věnců u hrobu V Dáli na domažlickém hřbitově, na židovském hřbitově, u pomníku obětem nacismu a u pomníku padlých v Havlovicích.
(job)

Deska připomene památku A. Šouláka
Na městském pozemku mezi Hadrovcem a Babylonem bude umístěn kamenný milník s pamětní deskou Ing.
Aloise Šouláka (1933-2020), který stál
v 70. letech za výstavbou jedné z prvních cyklostezek v republice. Alois Šoulák zemřel v říjnu loňského roku.
Kamenný milník připomene muže, který stál v čele obce Babylon. Autorské
dílo bude vysoké zhruba 2 metry a šířku
stran bude mít půl metru. Na milníku je

umístěna pamětní deska s nápisem "Na
památku ing. Aloise Šouláka, který se
zasloužil o vybudování jedné z prvních
cyklostezek v republice (Babylon - Hadrovec)". V horní části pak budou šipky
s číselnou hodnotou vzdáleností výzmaných evropských měst .
Milník bude usazen do kruhu o průměru
zhruba 4 metry z žulových kostek dvou
odstínů, ze kterých bude graficky znázorněna růžice světových stran.

V Komunitním centru Pivovar
jsou vystaveny výrobky z papíru
Prostory komunitního centra Pivovar
zdobí nová výstava. Expozice je sestavena z výrobků, jejichž základním materiálem je papír.
Originální produkty jsou vytvořeny z ručního papíru, který vzniká v Dílnách sv. Josefa v Domažlicích.
Výsledkem jsou různobarevné listy ručního papíru se zajímavou a různorodou texturou, která je používána pro výrobu přáníček, betlémů, girland, cedulek a vizitek.
Uživatelé dílen sv. Josefa z Meclova se
podílejí na výrobě např. tašek z papírů a
rozmanitých skládaček.
Všechny výrobky vznikají pod vedením
zkušených pracovníků terapeutických dílen, kteří pomáhají uživatelům svojí oporou a dobrou radou dovést výrobek do konečné podoby.
(job)

Milníkem chce Babylon vzdát čest ing.
Šoulákovi, který se významně podílel na jeho rozvoji. V roce 2015 se stal
čestným občanem obce Babylon.
Domažličtí radní souhlasili s umístěním milníku na lesním pozemku města
Domažlice (při pravé straně hlavní silnice směr Folmava, pozemek odděluje
cyklostezku od silnice). Vznikne tak zajímavé místo v sousedství mezinárodní
cyklotrasy CT3.
(job)

Rozšíření
rezervačního
systému
Od 1.dubna je na webových stránkách
města spuštěn rezervační systém online objednávání na konkrétní den a
hodinu pro vyřízení žádostí o občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské
průkazy a žádostí týkajících se registru
vozidel.
Od května byl provoz po počátečním
zkušebním režimu rozšířen. Zájemci se
mohou nyní objednat pro dny pondělí
až čtvrtek. Podle epidemické situace a
skutečného zájmu může být rozsah aktuálně změněn.
Zájemci odkaz na rezervaci najdou na
úvodní straně webových stránek města
www.domazlice.eu ve výrazné modré
ikoně ´ONLINE REZERVACE´.
(job)

Zpravodajství

číslo 6

Důkladnějším tříděním
k nižším poplatkům
Nový zákon o odpadech, který vstoupil
v účinnost 1. 1. 2021, mění zásadním
způsobem zaběhlé postupy nakládání s
odpady. Smyslem této úpravy je potřeba
zvýšení procenta třídění recyklovatelných
odpadů a snížení množství odpadů ukládaných na skládky.
Cena za ukládání komunálních odpadů
na skládky se bude v letech 2021 - 2029
postupně zvyšovat, přičemž obce, které
dokáží vytřídit více recyklovatelných odpadů budou skládkám platit nižší cenu.
Obce mají nově povinnost zajistit, aby recyklovatelné složky komunálního odpadu
tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60
%, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a
od roku 2035 alespoň 70 % z celkového
množství komunálních odpadů.
V roce 2020 vyprodukovali občané Domažlic 3 823 tun komunálních odpadů
(340 kg na obyvatele) a z toho bylo vytříděno pouze 39 % odpadů, které neskončily na skládce!
Z toho je zřejmé, že nás čekají nelehké
úkoly. Dostat se během čtyř let na 60 %
vytříděných odpadů bude tvrdý oříšek.
Město bude muset během tohoto roku
přehodnotit a následně upravit svůj systém odpadového hospodářství tak, aby do
budoucna požadavkům legislativy vyhověl
a zároveň co nejméně zatížil občany a

městský rozpočet. Stejně jako ve většině
ostatních obcí je i v Domažlicích systém
nakládání s odpady poměrně výrazně
dotován, aby občané nemuseli platit plné
náklady.
Za rok 2020 doplácelo město Domažlice
za provoz obecního systému nakládání
s odpady částku 7.206.000 Kč, tedy 706
Kč na občana.
Již nyní můžeme ovlivnit cenu, kterou
město platí na skládce za všechny občany. Čím více odpadu vytřídíme, tím méně
odvezeme na skládku. Čím méně odvezeme na skládku, tím méně zaplatíme. Je to
na každém z nás.
Odbor životního prostředí MěÚ
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Souhlas s lovem
zvěře i vysazením
tetřevů
Rada města vyslovila souhlas s některými úkony týkajícími se mysliveckého práva v honitbě město Domažlice.
,,Jde například o souhlas s neomezeným lovem jelena siky bez rozdílu pohlaví
a věkových tříd, s odlovem nenormované zvěře spárkaté - jelena siky a muflona
nebo souhlas s lovem dančí a srnčí zvěře při společných lovech. Vycházeli jsme
ze žádosti Domažlických městských lesů,"
zmínil místostarosta Stanislav Antoš.
Radní dále souhlasili s vypouštěním tetřeva hlušce s tím, že tento souhlas je platný
do 31.12. 2023. Pracovníci městských lesů
vysazují jedince, kteří pocházejí z německých záchranných chovů. Do volné přírody
se tetřevi dostávají po zhruba měsíční aklimatizaci. Domažličtí je v okolí Čerchova
vysazují už zhruba dvacet let. Zdaleka ne
všichni jedinci přežijí, často se stávají potravou pro lišky nebo kuny.
Radní také souhlasili se zřizováním umělých nor (úkrytů pro zvěř) a zakládáním
políček pro zvěř na pozemcích honitby.
Již delší dobu se také na pozemcích, které spravují DML, budují lesní tůně. Vzniklo jich už na čtyři desítky. Jsou důležité
pro zadržování vody v krajině.
(job)

Změna svozu odpadu pro
sídliště na Týnském předměstí
Z důvodu stoupajícího zájmu o pravidelný páteční svoz bio odpadu (v období duben-říjen), bude trvale přesunut
pravidelný páteční svoz směsného od-

padu pro sídliště Týnské předměstí na
čtvrtek, a to od srpna tohoto roku.
DTS Domažlice p.o.

Místní poplatek
za komunální odpad

Připomínáme občanům města Domažlice poplatníky místního poplatku za komunální
odpad, kteří dosud nezaplatili, že v měsíci
březnu byla provedena distribuce poštovních poukázek k úhradě místního poplatku
za komunální odpad na rok 2021. Poplatek
byl splatný do 30.04.2021.
V případě neuhrazení do 30.06.2021,
bude zahájeno vymáhání nedoplatků na
místním poplatku za komunální odpad.
Žádáme o úhradu složenky nejlépe bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu v internetovém bankovnictví

s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku.
Při úhradě na pokladnách MěÚ Domažlice
(náměstí Míru 1 a U Nemocnice 579) prosím využívejte přednostně platbu kartou.
Bližší informace lze získat v Obecně
závazné vyhlášce města Domažlice č.
4/2019, v platném znění, a to na internetových stránkách města Domažlice v sekci
samospráva - vyhlášky a nařízení města.
Případné dotazy zodpoví pracovnice finančního odboru na telefonním čísle 379
719 166.
Odbor finanční MěÚ

LESNÍ TŮŇKA u Bystřice. 

Foto: (job)

Praktické informace
z našeho města
do vašeho
chytrého mobilu
Stáhněte si zdarma
aplikaci
HLÁŠENÍ ROZHLASU
Postup najdete na
adrese: domazlice.
hlasenirozhlasu.cz

Servis
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Muzeum Chodska
ovládne mariáš

Vážení přátelé a příznivci Muzea Chodska v Domažlicích,
po neskutečně dlouhé odstávce Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy Chodský mariáš a jiné čertovy obrázky, která
se uskuteční v pátek 4. června 2021 od
17 hodin v atriu Chodského hradu za doprovodu dudácké muziky.
Na výstavě ukážeme historii, vývoj kartýřského řemesla, pestrost karetních druhů, velikosti karetních listů, jejich tvary,
obsah a grafické zpracování a v neposlední řadě touhu minulých i současných
výtvarníků přinést svůj vlastní pohled,
svou vlastní fantazii a kreativitu při ztvárnění karetních motivů. V nich se odráží
historie i současnost, živá i neživá příroda, realita i abstrakce.
Účelem této výstavy není historický rozbor, jak a kde vlastně karty vznikly. Ani
se nepouštíme do filozofických úvah,
proč se právě karty staly po staletí fenoménem lidské zábavy. Ukazujeme, jaké
druhy karet se u nás nejčastěji používaly
a používají.
Na jednotlivých exponátech se představují i techniky. Od dřevořezu, přes pe-

rokresbu a fotografii, až po počítačové
zpracování obrazu.
Třešničkou na dortu jsou originální kresby Černého Petra a Chodského mariáše
Slávky Štrbové. Na výstavě si samozřejmě můžou pohrát děti i dospělí. Muzeum
je otevřeno denně 9–12 a 13– 17 hodin.
Za Muzeum Chodska v Domažlicích
Mgr. Kristýna Pinkrová

Počet čtenářů v prostoru knihovny je stále
omezen na 1 osobu na 15 m2. Stále lze
využívat objednávání knih emailem. Výpůjční doba aktuálně půjčených knih je již
standardní měsíc.
Městská knihovna Boženy Němcové

Tvorba strategických dokumentů
pro školství
Na Domažlicku a Horšovskotýnsku pokračuje Místní akční skupina Český
les, z. s. v tvorbě obsáhlého dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
II“. Na dokumentu aktivně spolupracuje
všech padesát základních a mateřských
škol v území. Jeho první, analytickou,
část naleznete na webových stránkách
projektu: http://map.masceskyles.cz/map-ii/vystupy-projektu/. Na stejném místě
je připravena ke konzultaci a připomín-

Telefonní linka
pro zájemce o
očkování

Komunitní centrum, které se nachází v Kulturním centru Pivovar (vstup
z parkoviště u Kauflandu), nabízí pomoc s registrací do systému pro zájemce o očkování proti Covidu-19.
Získáte informace jak postupovat
v on-line rezervaci. Linka pro seniory mající zájem o očkování - tel. 607
142 439 (PO-PÁ 7:00-12:00 a 12:3015:00). Iniciativa města má za cíl napomoci centrálnímu registru a praktickým lékařům.

Odběry krve od dárců
v úterý 29. června

Knihovna informuje
Vážení čtenáři,
od 19. dubna 2021 je městská knihovna otevřena v běžné otevírací době. Je
umožněn volný výběr knih, přístup k internetu je však omezen na 15 minut. Není
možné využívat čítárnu.
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kám široké veřejnosti vize vzdělávací
politiky v území a vymezené priority, kterými se plánujeme v následujících letech
věnovat.
Připomínky k dokumentům posílejte do
20. června 2021 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo sdělte osobně v
kanceláři MAS Český les, z. s. v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.
Za spolupráci děkuje
realizační tým MAP II.

Český
červený kříž Domažlice
s Transfúzní stanicí
v Klatovech uskuteční odběry krve v úterý
29. června. 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)

Informace Klubu
českých turistů
Vážení přátelé
turistiky,
vzhledem
ke
stále probíhající
epidemii
Covidu-19 nemůžeme
spolehlivě plánovat
turistické akce s
měsíčním předstihem. Sledujte prosím
aktuální informace v denním tisku a ve
vitríně na Sokolském domě. Děkujeme
za pochopení.
Výbor KČT Domažlice

Aktuální zpravodajství
najdete na
www.domazlice.eu

Městské kulturní středisko
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Vážení diváci, představujeme Vám kulturní akce, které plánujeme pro nejbližší období. Až do úplného rozvolnění vládních
opatření prosím tento přehled stále ještě považujte za orientační. Vzhledem k tomu, že je plán rozvolňování závislý na
přírůstcích počtu nakažených, které nelze dopředu odhadnout, nemůžeme bohužel nyní říci, zda se naplánované pořady
budou moci uskutečnit. I přes částečné uvolňování opatření v kultuře je možnost konání akcí ovlivněna tím, jak
epidemiologové nastaví detailní podmínky (např. je-li nařízeno snížení kapacity již téměř vyprodaného představení na 50
% apod., znamená to pro nás, že se představení bohužel dle původního plánu uskutečnit nemůže).
Prosíme proto, sledujte web www.idomazlice.cz, kde budou informace postupně upřesňovány, nebo se s dotazy ohledně
konání pořadů obraťte na Městské informační centrum v Domažlicích. Děkujeme za pochopení.
POZOR, EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ!!!
Až do úplného rozvolnění vládních opatření bude vstup na veškeré akce MKS podmíněn dodržením aktuálně platných
epidemiology nařízených opatření. V současnosti platí, že musí každý návštěvník akce splnit jednu ze 3 podmínek (nutné
doložení písemným potvrzením):
- 14 dní od ukončeného očkování,
- do 90 dnů od prodělaného onemocnění covid-19
- negativní POC antigenní test ne starší 72 hod. nebo negativní PCR test ne starší 7 dní (u dětí do 6 let není
testování požadováno)
K ochraně dýchacích cest musí každý návštěvník použít respirátor (dle platných mimořádných opatření). Bude nutné
dodržovat rozestupy a vyhýbat se shlukování osob, u vchodu a v prostorách akce budou k dispozici dezinfekční prostředky.
Konkrétní opatření a nařízení se mohou lišit, a to vždy v závislosti na aktuálním vývoji epidemiologické situace.
úterý 6. 7. až sobota 10. 7. 2021
prostranství před Chodským hradem
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM – TUSTA VITREA
Prezentace sklářských technologií – ruční výroba skla foukáním, zušlechťování skla (rytí, broušení, malování, výroba
vitráží, vinutých perlí, foukaná zvířata, tažené figurky z barevného skla jiné kuriózní sklářské technologie).
Program bude upřesněn.
Vstup zdarma s nutností dodržet aktuálně platná epidemiologická nařízení
pátek 9. 7. a sobota 10. 7. 2021
zahrada pod Chodským hradem
HUDBA POD HRADEM
pátek 9. 7. od 20.00 hod. – Ivan Mládek se skupinou Banjo Band
sobota 10. 7. od 19.00 hod. – MARIEN
sobota 10. 7. od 20.30 hod. – Laura a její tygři
Na tradičním prázdninovém multižánrovém hudebním festivalu se letos představí Ivan Mládek se skupinou Banjo Band,
z Pardubic přijedou trojnásobní držitelé ceny Porta, skupina Marien, kteří patří k nejvýraznějším tvářím nastupující
generace žánru folkové, country a trampské hudby, a krotitelka Laura nám přijede ukázat, jestli má i po dlouhém období
bez koncertů stále pod kontrolou všechny své tygry. Černé kalhoty a funky drive, černé brýle a punková naléhavost, černé
kravaty a jazzová elegance, bílé košile a rocková energie – to jsou Laura a její tygři, kteří v sobotu večer program festivalu
uzavřou.
Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích
Jednotné vstupné na každý den programu – 150 Kč
neděle 11. 7. 2021 – 18:00 až 20:00 hod.
zahrada pod Chodským hradem
koncert dechové hudby HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka
Tradiční koncert dechové hudby pro vás tentokrát trochu netradičně připravujeme do zahrady pod Chodským hradem.
Vystoupí na něm dechová hudba Horalka, jejímž kapelníkem je již od roku 2008 Josef Kubalík.
Vstup zdarma s nutností dodržet aktuálně platná epidemiologická nařízení
úterý 13. 7. 2021 od 19.00 hodin
rajská zahrada (v případě nepřízně počasí koncert v refektáři kláštera)
Hudba v klášteře
DUO BEAUTIFUL STRINGS
Houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha založily Duo Beautiful Strings již během studií na AMU
v Praze v roce 2010. Od té doby společně vystupují na koncertních pódiích u nás i v zahraničí. Interpretky zahrnují do
repertoáru kromě originálních kompozic též vlastní aranžmá. Díla francouzských mistrů (C. Debussy, M. Ravel, C. SaintSaens aj.) natočily v roce 2013 na CD „Beau Soir“. V roce 2020 oslavily deset let společného koncertování a natočily svůj
druhý disk, a to ze skladeb autorů 20. století (A. Piazolla, A. Pärt, J. Williams, O. Urban aj.). Jejich široký, pestrý repertoár
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sahající od baroka až po současnost, virtuozita a preciznost hry sklízí úspěchy hudebních kritiků i široké veřejnosti.
Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony – sleva po předložení abonentní vstupenky.
úterý 10. 8. 2021 od 19.00 hodin
rajská zahrada (v případě nepřízně počasí koncert v refektáři kláštera)
Hudba v klášteře
Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio
Členové divadla SeMaFor pro vás opět připravili večer plný nestárnoucích hitů. Opět se můžete těšit na pohodový
swingový koncert plný známých písní v podání mladých profesionálních hudebníků
Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony – sleva po předložení abonentní vstupenky.
sobota 28. 8. 2021 od 20.00 hodin
letní kino Domažlice
4TET verze V.
tenor: David Uličník, baryton 1: Jiří Korn, baryton 2: Jiří Škorpík, bas: Dušan Kollár
Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ
4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou! Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý
projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální
výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé
harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá
nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou. Délka pořadu: 100 min
bez přestávky.
Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích
INZERCE:
MKS v Domažlicích hledá na období letních prázdnin brigádníky na pomoc při organizování kulturních akcí. Případně
možná i dlouhodobější spolupráce. Požadujeme minimální věk 18 let. Kontakt: Michal Karolyi, e-mail:
karolyi@idomazlice.cz

Náhradní termíny dříve plánovaných představení (zbylé vstupenky v předprodeji v MIC):














koncert
POUTNÍCI – 50 let v country – náhradní termín čtvrtek 9. 9. 2021 od 19.00 hod.
abonentní koncert – sezóna 2020
SLAVIC TRIO – náhradní termín v jednání
divadlo v rámci předplatného – sezóna 2020
Liz Lochheadová – PERFECT DAYS – náhradní termín v jednání
koncert
VESELÁ TROJKA – náhradní termín úterý 14. 9. 2021 od 19.00 hod.
přednáška
Jiří Kolbaba: NORSKO – náhradní termín středa 15. 9. 2021 od 19.00 hod.
divadlo v rámci předplatného – sezóna 2020
Johnna Adams – GEDEONŮV UZEL – náhradní termín pondělí 20. 9. 2021 od 19.30 hod.
divadelní představení
MŮŽEM I S MUŽEM – náhradní termín pátek 24. 9. 2021 od 19.30 hod.
Režie: Vít Karas, Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Dáša Zázvůrková, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková
koncert
JAKUB SMOLÍK – náhradní termín pondělí 4. 10. 2021 od 19.00 hod.
divadlo
Irena Dousková – HRDÝ BUDŽES – náhradní termín pátek 8. 10. 2021 od 19.00 hod.
talkshow
JOSEF DVOŘÁK – náhradní termín úterý 19. 10. 2021 od 19.30 hod.
koncert
DASHA se skupinou PAJKY PAJK – náhradní termín pondělí 8. 11. 2021 od 19.00 hod.
talkshow
Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský – MINIPÁRTY – náhradní termín pondělí 22. 11. 2021 od 19.00 hod.

Děti a mládež
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Výtvarný obor ZUŠ J. Jindřicha nezahálí
Ani když byly školy zavřené, v době
zákazu všech aktivit a distančního vyučování, naše ZUŠ nezahálela. Mimo
jiných aktivit zde totiž probíhal i společný projekt německých žáků výtvarného
zaměření z Bavorska a žáků výtvarného
oboru naší ZUŠ.
Spolupráce byla ztížena dodržováním
všech hygienických nařízení a odehrávala se převážně na úrovni videosetkání, domácí tvorby žáků řízené přes
internet a později i konzultace „jeden
učitel - jeden žák“. I přes tyto komplikace se ale projekt podařil.
Čeští žáci pracovali na zaplnění tří
boxů, dva vytvářeli žáci v Bavorsku a
další dva boxy byly vytvořeny společně.
Do tohoto zajímavého projektu se zapojili žáci manželů Šlechtových: Josef

Špaček, Viktoria Fainová, Sofie Levičková, Jan Johánek, Romana Kučerová,
Viktorie Dufková, Sabina Štechová a
Julie Zahořová.
Je zajímavé, jak se při tvorbě boxů
uplatnily postoje, nálady i hodnoty žáků,
které dnes preferují. Součástí každého
boxu je i zvuková stopa, která výtvarnou
část doplňuje zvuky, hudbou i komentářem. Každý návštěvník si bude moci
zvukovou nahrávku pomocí sluchátek
vyslechnout.
Boxy jsou v současné době už v Německu. Naše expozice bude součástí
výstavy bavorských uměleckých škol,
jejíž neveřejná, on-line vernisáž, se konala v sobotu 8. května. Pokud to tedy
situace s uvolňováním dovolí, rádi bychom výstavu i s našimi žáky navštívili

osobně. Zájemci o tuto výstavu mohou
expozici výstavy zhlédnout až do 7.
června ve Stadtgalerie zur Alten Feuerwache v Ambergu.
Vlastimil Konrády
zástupce ředitele

příspěvková organizace, Hradská 94, 344 01 Domažlice
tel. 379722811, www.dddomazlice.cz

příspěvková organizace, Hradská 94, 344 01 Domažlice
tel. 379722811, www.dddomazlice.cz
Programová nabídka DDM Domino Domažlice

Nabídka letních táborů červenec – srpen 2021

ová nabídka DDM Domino Domažlice
19. 7. - 23. 7. 2021 Příměstský tábor „Hrajeme si s angličtinou“
7. - 23.
7. 2021 – srpen
Sportovní
letních19.
táborů
červenec
2021 příměstský tábor - baseball
26. 7. - 30. 7. 2021 Sportovní příměstský tábor
27.7. Příměstský
– 6. 8. 2021táborPobytový
na Rudolfově Pile – Olympijské hry
3. 7. 2021
„Hrajemetábor
si s angličtinou“
16. 8. –Sportovní
20. 8. 2021
Příměstský
„Mladý zálesák“
3. 7. 2021
příměstský
tábortábor
- baseball
23. 8. -Sportovní
27. 8.2021
Příměstský
0. 7. 2021
příměstský
tábor tábor „Hurá do školy!“

6. 8. 2021 Pobytový tábor na Rudolfově Pile – Olympijské hry
Přihlášky na jednotlivé tábory pořádané DDM Domino Domažlice naleznete na webových stránkách
20. 8. 2021 Příměstský tábor „Mladý zálesák“
www.ddmdomazlice.cz. Tábory jsou určeny pro všechny děti (nemusí navštěvovat kroužky v DDM ).
27. 8.2021 Příměstský tábor „Hurá do školy!“

Různé
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Městské infocentrum
je znovu otevřeno
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CENTRUM JANA SE STĚHUJE
DO HORŠOVSKÉHO TÝNA!
Centrum JANA se po 24 letech stěhuje
z Domažlic. Do 30.06.2021 nás najdete na původní adrese
U Nemocnice 148, Domažlice, vchod B, 3. patro.
Od 01.07.2021 nás zastihnete na nové adrese v areálu
zdravotnického střediska Dobrovského 253, Horšovský Týn.

Od pondělí 10. května je návštěvníkům opět k dispozici městské
infocentrum na Chodském náměstí 96 (areál Chodského hradu).
Zájemci si zde mohou také pořídit vstupenky na kulturní akce nebo
koupit zboží s regionální tematikou (knihy, mapy, keramiku, pohledy, suvenýry s chodskými motivy - karty, trika, omalovánky apod.).
Otevírací doba :
pracovní dny 7.30 - 16.00 hod.
sobota 9.00 - 12.00 hod.
Telefon: 379 725 852

Milí klienti, buďte bez obav, nic se pro Vás nemění. Naše služby
budeme i nadále poskytovat ve stejném rozsahu v lokalitách, na
které jste zvyklí. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na
tel. 724 027 951.
Web: https://www.centrumjana.cz/
FB: Jana Terén
Centrum JANA
k Jsme nízkoprahová sociální

služba pro osoby pracující v prostituci a uživatele
návykových látek.
Klientům nabízíme bezplatně materiál sloužící k minimalizaci zdravotních rizik.
V oblasti prostituce to jsou mj. kondomy a u konzumentů návykových látek
měníme infekční injekční materiál za čistý.
Tím, že podpoříme zdraví jednotlivce, ovlivníme i zdraví veřejné.

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Baldovská 638, Tel.: 379 72 58 53
Oddělené pracoviště: Břetislavova 84 a 209, Tel.: 379 72 43 25
Email: reditelka@soc-sluzbymestadomazlice.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMAŽLICE

Jsme příspěvková organizace města Domažlice. Poskytujeme ambulantní a terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pomůžeme Vám:

- s podáváním jídla a pití
- s oblékáním a svlékáním včetně speciálních pomůcek
- při samostatném pohybu ve vnitřním a venkovním prostoru
- při úkonech osobní hygieny
- ošetření nohou
- s úklidem a údržbou domácnosti
- s nákupy a pochůzkami
- praním a žehlením prádla

Sazba na hodinu za úkon je 130,-Kč.
- zajistíme stravu a dovoz Po - Pá
ceny oběda: oběd běžný 72,oběd dieta 74,dovoz oběda 10,-

Kde si službu objednat?

Přímo v objektu Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Břetislavově ul. č. 84 (vedle sídla Hasičského záchranného sboru).
Zavedení pečovatelské služby je možné si domluvit přímo se sociální pracovnicí ve všední dny

PO – PÁ do 7:00 do 15:30 hod.
Tel.: 379 72 43 25
Petra Řezníčková, DiS. – sociální pracovník
Lenka Čížová – vedoucí pečovatelské služby
dpsbresocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
dpsbrezdravotni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Více informací na webových stránkách: www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

Historie
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Z historie domažlických jatek
Domažlické jatky byly zbudovány v roce
1895 jako provozovna města Domažlic.
Na jejich výstavbě se podílel stavební inženýr František Pek (1844-1914),
který přišel do Domažlic v roce 1881,
a městský stavitel Alois Procházka st.
(1856-1930) – praděd regionálního domažlického historika archeologa a nakladatele Zdeňka Procházky.
Městem byl ustaven správce jatek a
místní řezníci si v začátcích sami prováděli odporážení jatečního dobytka a
další zpracování masa uskutečňovali ve
svých živnostenských dílnách.
V roce 1949 přešla výrobní činnost do
správy hospodářského družstva a od
roku 1951 se staly jatky provozovnou
Plzeňského průmyslu masného, jehož
odštěpným závodem byla výrobna uzenin v Janovicích nad Úhlavou.
Při dalších územních a organizačních
změnách byly Domažlické jatky začleněny do národního podniku Západočeský průmysl masný. Domažlické jatky
organizačně zajišťovaly jateční činnost
na přičleněných sanitárních porážkách
v Horšovském Týně, Kdyni, Poběžovicích a Bělé nad Radbuzou. Tyto však
byly postupně, jako neefektivní a zastaralé, uzavírány a celá činnost byla přenesena do jatek v Domažlicích.
V roce 1992 získal Domažlické jatky
Masokombinát Klatovy s. p., který se
stal v roce 1995 akciovou společností.
Klatovský masokombinát se však v roce
2000 rozhodl podnik prodat, když již rok
před tím provozovnu v Domažlicích pro-

Areál domažlických jatek.
najímal. „Provoz domažlické pobočky
naší společnosti nic nepřináší, kdo se
stane novým majitelem určí výše nabídky,“ prohlásil ředitel klatovského masokombinátu Vladimír Semivol (Plzeňský
deník 9.2. 2000). Městu Domažlice se
nepodařilo za požadované peníze jatky
odkoupit a zachránit je. Za historický
majetek nakonec obdrželo akcie.
V roce 2001 kupuje celý areál Domažlických jatek Pavel Brejcha. Společnost
provozující Domažlická jatka vznikla
následující rok jako „Maso Brejcha, Jatky Blovice s. r. o. a Jatky Domažlice s.r.
o.“, spojené osobou a jménem majoritního vlastníka. Majitel zahájil poté v Do-

Foto: Karel Frait
mažlicích rozsáhlou rekonstrukci za 20
mil. Kč, kterou na konci roku 2003 dokončil. Od 5.1. 2004 se začalo porážet
v novém.
Provoz byl schválen a zaregistrován
Krajskou veterinární správou Plzeňského kraje jako výrobce splňující nejpřísnější domácí i evropské normy.
V roce 2008 zrušil majitel v rekonstruovaných prostorách porážku a do roku
2014 provozoval jen přilehlou podnikovou prodejnu, kterou zavážel svými výrobky z nových blovických jatek.
Od roku 2014 je celý areál jatek opuštěn a chátrá. Myslím, že je to pro Domažlice škoda.
Ing. Karel Frait

Kalendárium významných osobností
HŮRKA, Karel - entomolog
* 02. 06. 1931 - Domažlice
+ 25. 05. 2004 - Praha
Profesor entomologie a vedoucí katedry
zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
90. výr. narození
FOREJT, Jan - funkcionář Sokola
* 01. 01. 1829 - Loučim
+ 06. 06. 1911 - Domažlice
Působil jako hudebník a učitel, zakladatel domažlického Sokola. 110. výr. úmrtí
IBSCHER, Ondřej - purkmistr
* 09. 07. 1803 - Bečov nad Teplou
+ 06. 06. 1871 - Domažlice
Domažlický měšťan, kupec a purkmistr. Úřad purkmistra zastával mezi roky
1861 až 1867.
150. výr. úmrtí
BÍLKOVÁ, Anna - chodská švadlena
* 26. 10. 1877 - Domažlice
+ 09. 06. 1976 - Domažlice
Znalkyně chodských krojů, etnografka a
vlastivědná pracovnice působící v Mrákově.
45. výr. úmrtí

HANA, Petr - purkmistr
* 10. 06. 1836 - Domažlice
+ 23. 06. 1908 - Praha-Krč
Domažlický měšťan, velkoobchodník a
purkmistr. Během jeho funkčního období byla zmodernizována a rozšířena
nemocnice, postaveny nová radnice a
škola či zřízena veřejná knihovna.
185. výr. narození
FELIX, Martin - učitel
* 15. 06. 1811 - Osvračín
+ 10. 01. 1857 - Domažlice
Učitel na domažlické reálné škole a autor romanticky laděných akvarelů.
210. výr. narození
PAROUBEK, Jaroslav - architekt
* 16. 06. 1921 - Domažlice
+ 26. 09. 1997 - Praha
Projektant a pedagog, autor odborných
článků a vysokoškolských učebnic pro
studenty architektury. Vězněn v koncentračním táboře Flossenbürg.
100. výr. narození

MASOPUST, Josef - spisovatel
* 20. 10. 1885 - Domažlice
+ 24. 06. 1961 - Domažlice
Regionální historik Domažlicka, spisovatel a prozaik. Částečně zmapoval
historii požárů Domažlic. 60. výr. úmrtí
KUMPERA, František - ředitel ZUŠ
* 16. 10. 1940 - Praha
+ 27. 06. 2011 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Kdyně.
Hudebník, klavírista, hudební pedagog
a skladatel. Činný také jako ředitel Základní umělecké školy v Domažlicích.
10. výr. úmrtí
FASTR, Petr - revolucionář
* 29. 06. 1801 - Domažlice
+ 19. 11. 1868 - Praha-Břevnov
Revolucionář, vlastenec, vůdce revoluční Prahy roku 1848. V Praze vlastnil
kavárnu ve Svatováclavských lázních,
která se stala střediskem národního života.
220. výr. narození
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové
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Člověk v tísni pomáhá i
obětem trestných činů

Služba pomoci obětem trestných činů,
kterou poskytuje Člověk v tísni v Plzeňském kraji, může mít různou podobu. Obrátit se na nás může kdokoli, kdo se cítí
být obětí, a to z celého Plzeňského kraje. Základem naší služby je poskytování
právních informací. Jsme připraveni pomoci s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu škody, sepsáním odvolání, doprovodit vás k soudu či na policii.
Třeba jako jsme pomohli v následujících
případech.
Ženě, oběti domácího násilí ze strany partnera, jsme pomohli podat trestní
oznámení. Doprovodili jsme ji jako „důvěrník“ k podání vysvětlení a požádali
jsme o ustanovení zmocněnce z řad advokátů. Tudíž v průběhu celého řízení je
řádně zastoupena. Následně jsme jí zprostředkovali psychologickou pomoc.
Oběti násilného napadení jsme poskytli asistenci v průběhu řízení i doprovod
k jednání. Pomohli jsme jí uplatnit nárok
na náhradu škody a také jsme jí asistovali v podání žádosti o peněžitou pomoc
oběti, kterou může za určitých okolností
poskytnout stát.
Vzhledem k nutnosti účasti u soudního
jednání bylo požádáno o oddělený výslech oběti tak, aby nedošlo k setkání s
útočníkem. I v odvolacím řízení jsme oběti nadále asistovali v psychicky náročném
procesu.

Obrátila se na nás žena, kterou podvedl
partner. Pod záminkou, že je nemocný a
potřebuje podstoupit placenou operaci,
z ní vylákal peníze. Poté se na dva týdny
odmlčel a po údajném návratu z nemocnice se od ní bez vysvětlení odstěhoval.
Žena nabyla pochybností a skutečnosti si
telefonicky ověřila v nemocnici, kde zjistila, že ani údajného doktora ani jejího partnera neznají a placené zákroky neposkytují. Pomohli jsme jí napsat a podat trestní
oznámení a čin byl nakonec kvalifikován
jako podvod a proti pachateli zahájeno
trestní stíhání. Paní jsme pomohli uplatnit
její nárok na náhradu škody a jsme jí dále
nápomocni v probíhajícím trestním řízení.
Oslovil nás muž, kterému cizí osoba
nabídla pomoc s vyřešením jeho dluhů
tak, aby nepřišel o svou nemovitost. Díky
tomu, že přišel dostatečně včas, pomohli
jsme mu od smluv, které pro něj byly natolik nevýhodné, že by v důsledku znamenaly ztrátu nemovitosti, odstoupit. Právě
tyto společnosti, jež nabízejí vlastníkům
nemovitostí v exekuci pomoc s vyplacením exekucí či půjčky, se v poslední době
stále množí a lidé musí být obezřetní.
V případě, že jste se vy nebo někdo
z vašich blízkých stali také obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na naši kolegyni Radku Liškovou – radka.liskova@
clovekvtisni.cz, 602 250 210. Služba je
poskytována zdarma.
(krá)
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INZERUJTE
V DOMAŽLICKÉM
ZPRAVODAJI
l Celá strana 6 534 Kč 		
(191*250 mm)
l 1/2 strany 3 267 Kč
l 1/4 strany 1 634,- Kč
l řádková inzerce, 1 řádek 39,- Kč
l 1 cm2 - 16,- Kč
(ceny jsou uvedeny bez
DPH)

Kontakt: 721 776 962
babor@idomazlice.cz
Domažlický zpravodaj
vychází v nákladu
5800 ks a je distribuován
Českou poštou do všech
domácností v Domažlicích
a v Havlovicích zdarma.
Ve formátu .pdf ho najdete
na www.domazlice.eu.

Inzerce
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SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM a.s.
Rohova 124, Domažlice
tel: 774 648 402

-veškeré sklenářské práce
-keramické sklo do krbů a kamen
(i na počkání)
Jsme plátci DPH
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Příjmu šikovného pomocníka k údržbě RD ve Kdyni. Zahradnické práce,
zednické práce, údržba, nátěry, vyklízení. Václav Vavroch +420724097020,
vvavroch@seznam.cz

Domažlické městské lesy
nabízejí
PALIVOVÉ DŘEVO
ZA AKČNÍ CENY
V NABÍDCE
I ŠTÍPANÉ DŘEVO

Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

ANGLIČTINA
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
ON-LINE VÝUKA

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)
Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás zve na:

JUBILEJNÍ (a poslední) CHARITATIVNÍ BAZAR

KDE:
Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
KDY: PÁTEK
02.07. 2021 OD 9 – 18 HOD.
SOBOTA
03.07. 2021 OD 9 – 18 HOD.
NEDĚLE
04.07. 2021 OD 9 – 18 HOD.
PONDĚLÍ
05.07. 2021 OD 9 – 15 HOD.
Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, bytový textil, hračky,
domácí potřeby, bytové doplňky aj.
Bazar proběhne podle aktuálních epidemiologických nařízení.

KADEŘNICTVÍ U SCHNEIDERŮ
tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

Uzávěrka inzerce pro červencový
Domažlický zpravodaj je 15. 6. 2021.
kontakt: babor@idomazlice.cz

(Poděbradova 658, Tel. 379 725 324)

PÁNSKÉ STŘÍHÁNÍ
OPĚT I BEZ OBJEDNÁNÍ
Hledáme šikovnou kadeřnici
s praxí a ŽL. Ihned (Tel. 720 269 010)

Inzerce

číslo 6

Domažlický zpravodaj – str. 15

V roce 1993 byla založena společnost Arimex Trade s. r. o.
Předmětem podnikání společnosti je nákup a prodej zemědělské
rostlinné výroby a vedlejších produktů při jejich průmyslovém zpracování.

Do našeho kolektivu na posklizňovou linku v Poběžovicích hledáme

OBSLUHU POSKLIZŇOVÉ LINKY / ÚDRŽBÁŘE /
ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA
Náplň práce:

-

zajištění naskladnění a vyskladnění zboží
zpracování a kompletace dokumentů
zpracování laboratorních rozborů
vedení skladové a provozní evidence
archivace dokumentů

Požadujeme:
- dokončené vzdělání SŠ/SOU
- manuální zručnost
- zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, flexibilita
- znalost PC – uživatelsky
- ochota pracovat
- trestní bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
- Nadstandardní nástupní plat

- náborový příspěvek 20.000,-Kč po odpracování 5ti měsíců v pracovním poměru
- odměny nad rámec platu, firemní benefity, práci ve stabilní a spolehlivé společnosti

Hlaste se na tbauerova@arimex.sk, Tereza Bauerová – tel. 724 268 976

Inzerce
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