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STAROSTOU DOMAŽLIC
JE ZDENĚK NOVÁK
Město Domažlice má po 12 letech nového starostu.
Na listopadovém zasedání zastupitelstva byl do funkce zvolen JUDr. Zdeněk Novák (SPMD). Prvním místostarostou byl zvolen Bc. Stanislav Antoš (KDU-ČSL)
a druhým místostarostou Ing. Radek Wiesner. (ANO
2011).
Od podzimních komunálních voleb, ve kterých zvítězilo Sdružení pro město Domažlice, se konalo již druhé
zasedání zastupitelstva. Na prvním (v říjnu) nebyla
uzavřená žádná koaliční dohoda a volba vedení města
tak byla odložena. Nyní se podařilo tuto dohodu uzavřít mezi členy SPMD, KDU-ČSL, ANO 2011 a Jitkou
Heřmanovou (ČSSD). Na pozici starosty byl na základě koaliční dohody navržen Zdeněk Novák, pro kterého hlasovalo 11 z 20 přítomných zastupitelů.
„Chtěl bych poděkovat nejprve všem voličům, kteří přišli ke komunálním volbám a dokázali tak, že jim není
lhostejné, co se v našem městě děje. Dále bych rád
poděkoval Miroslavu Machovi. Vážím si toho, že jsem
s ním mohl 12 let pracovat, a vážím si jeho pracovitosti a zodpovědnosti. Jsem si jistý, že období, kdy byl
starostou, bude hodnoceno jako jedno z nejlepších
pro Domažlice,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení
nový domažlický starosta Zdeněk Novák.
Složení Rady města: Zdeněk Novák, Stanislav Antoš,
Radek Wiesner, Jitka Heřmanová, Kamil Jindřich, Ivan
Rybár, Miroslav Vokáč. 
(bub)
Fotografie na straně 13

Foto: MKS v Domažlicích

Jménem Redakční rady Domažlického zpravodaje se omlouváme všem občanům, kteří do své
schránky nedostali listopadové vydání. Problémy
byly způsobeny distributorem - Českou poštou.
Dle vyjádření zástupce České pošty došlo
k problémům z personálních důvodů. Roznáška
nebyla v celém okrsku 5. Náhradní roznos měl být
proveden v polovině listopadu.

Zasedání zastupitelstva města se koná ve středu
19. 12. 2018 od 16 hodin v malém sále MKS v Domažlicích.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice / MěÚ
PRODEJNA V HAVLOVICÍCH POTŘEBUJE
NOVÉHO PROVOZOVATELE
Město
Domažlice
oznamuje záměr propachtovat budovu čp.
38, která je součástí
pozemku p. č. st. 113
v k. ú. Havlovice u
Domažlic, za účelem
provozování prodejny
smíšeného zboží.
Případné dotazy zodpoví Odbor správy
majetku
Městského
úřadu Domažlice.
Celé znění a podrobné podmínky najdete na úřední desce MěÚ Domažlice www.domazlice.eu v sekci záměr pronájmu a prodeje.

Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad
Novela zákona o místních poplatcích
nově stanovila, že nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku zaniká, jestliže
poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, tj. do 15 dnů ode dne
vzniku nároku (pro rok 2019 je stanoven
termín do 15. 1. 2019).
Dále připomínáme, že poplatník je povinen nahlásit správci poplatku (tj. na adrese Městský úřad Domažlice, náměstí
Míru 1, odbor finanční) veškeré změny
související s poplatkovou povinností nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo:
– k vzniku (narození, přistěhování), změ-

ně (přestěhování v rámci Domažlic) či
zániku (odstěhování, úmrtí, ukončení trvalého pobytu na území ČR) pobytu na
území města Domažlice,
– k změně jména nebo příjmení,
– k změně ve vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách města Domažlice, vyhlášky a nařízení www.domazlice.eu
v sekci Samospráva a Vyhlášky a nařízení města.

Odbor finanční MěÚ Domažlice
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KRÁTCE:
Radní města schválili uzavírku střední části náměstí Míru od čp. 1 (budova
radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za
účelem instalace stánků a konání Vánočních trhů od pátku 14. 12. 2018
od 7 hodin do středy 27. 12. do 20
hodin. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Do tohoto prostoru se
v době konání trhů (17. - 23. 12.) dostanou pouze auta účinkujících, pořadatelů, prodejců, města Domažlice
a MKS v Domažlicích. Další omezení
potom čeká na řidiče 1. ledna, kdy se
bude konat Novoroční ohňostroj. Uzavřena bude dolní část náměstí Míru
od křižovatky ulic náměstí Míru a ulice
Kostelní a ulice Branské ke křižovatce
s ulicích Fastrovou, a to od 13 do 20 hodin.
Radní v říjnu schválili zadání zakázky na
realizaci opravy vodorovného dopravního
značení na dětském hřišti v Domažlicích
společnosti ELTODO, a.s. za 104 tisíc
korun.
Rada města v listopadu schválila zadání zakázky na opravu plechové střechy
budovy kina ve Vodní ulici č. p. 8 v Domažlicích společnosti ANS - STŘECHA,
s. r. o., ve výši 36.367,50 Kč bez DPH
v rozsahu dle předložené cenové nabídky. 
(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - INFORMACE

Novela zákona o místních poplatcích
nově stanovila, že nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká,
pokud poplatník (např. důchodce) neohlásí údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, tj.
do 15 dnů ode dne vzniku nároku (pro
rok 2019 je stanoven termín do 15. 1.
2019).

Dále připomínáme, že pokud dojde ke
změně uvedených údajů v ohlášení
k místnímu poplatku, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala správci poplatku, finančnímu odboru MěÚ Domažlice.
Upozorňujeme chovatele psů na povinné čipování psů na základě obecně
závazné vyhlášky č. 2/2017, o trvalém

označování psů, a přihlášení se do evidence označených psů a jejich chovatelů na odboru finančním MěÚ Domažlice.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách města Domažlice –
www.domazlice.eu v sekci Samospráva
– vyhlášky a nařízení města.

Odbor finanční MěÚ Domažlice

Periodický tisk územního samosprávního celku, vychází 12x ročně. Vydává město Domažlice, nám. Míru 1, 344
01 Domažlice, IČO 00253316, nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, tel. 777 968 884.
Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz. Materiály je možné
ponechat také v Městském informačním centru na náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do 10. dne
v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk Praha. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.

MěÚ Domažlice
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Městský úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje:
Stejně jako v minulých vydáních Domažlického zpravodaje vám také v tomto čísle
zprostředkujeme informace o sociálních
službách, které jsou dostupné všem a které
jsou připravené pomoci.
Obtížné, náročné životní situace dopředu
jistě nikdo neplánuje, a pokud se v našem
životě objeví, např. ztráta zaměstnání, zdravotní problémy, ztráta fyzických schopností,
podvodné chování, rozchod partnerů, rodičů,
atp., často se cítíme být zranitelní, bezradní,
zmatení, chybí nám nadhled při snaze zorientovat se v tom, co máme vlastně dělat dál.
Nabídka sociálních služeb je široká. Bohužel
vnímáme, že povědomí o ní mezi lidmi není
velké. Dovolujeme si proto odkázat na webové stránky městského úřadu, kde v sekci sociální služby - Komunitní plánování najdete
nabídku sociálních služeb na Domažlicku.
Kompletně zpracovaná nabídka pomoci
je také k dispozici na informačním portálu

MPSV, kde v sekci sociální služby je dostupný Registr poskytovatelů sociálních služeb,
ve kterém lze konkrétní službu v dané oblasti
snadno vyhledat.
Cílem Komunitního plánování je mít připravenou takovou síť sociálních služeb, která by
uměla reagovat na jednotlivé typy obtížných
životních situací a jejich různé kombinace
tak, aby sociální pracovníci dokázali navést
jednotlivé osoby na cestu, která by pro ně
byla přijatelná, vedla k důstojnému způsobu
života, ke stabilizaci, a především ke spokojenosti člověka samotného.
Pro lepší orientaci v nabídce pomoci se
chystáme v příštím roce uspořádat další
ročník tradiční akce “Den sociálních služeb”,
kde se vám jednotlivé organizace představí
a kde má každý prostor získat odpověď na
vlastní dotazy. O přesném termínu konání
akce budeme včas informovat také na stránkách Domažlického zpravodaje.

Člověk v tísni, o. p. s.
V prosincovém zpravodaji bychom vám rádi představili dvě ze služeb,
které naše organizace Člověk v tísni, o. p. s. poskytuje na Domažlicku.
Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (SAS) a službu
podpory vzdělávání (PV).
SAS poskytuje bezplatnou pomoc, podporu a poradenství rodinám s
dětmi, které se dlouhodobě nacházejí v nepříznivé životní situaci, kterou
nejsou schopny překonat vlastními silami, v důsledku čehož je ohrožen
vývoj dítěte a fungování rodiny. Rodiny často řeší více problémů, které
spolu úzce souvisí a vzájemně se podmiňují a které nepříznivě působí
na všechny členy rodiny včetně dětí. Pomáháme při řešení problémů
týkající se např. rodinných záležitostí (výživné, určení otcovství, výchovné problémy), dluhové problematiky (orientace v závazcích a možnosti
řešení), bydlení (pomoc při nalezení vhodného bydlení) či zaměstnání
(pomoc při nalezení zaměstnání). Důraz je kladen i na prohlubování rodičovských schopností a dovedností a prevenci předčasného ukončování
vzdělávání dětí. Služba je poskytována v domácnostech či v kanceláři.
Cílem služby PV je překonat bariéry dětí ve vzdělávání (nevyhovující zázemí k mimoškolní přípravě, absence podnětů k osobnímu rozvoji, nízké vzdělání rodičů) a pomoci dětem zejména formou doučování přímo v
rodině zlepšit školní prospěch. Kromě toho usiluje služba o předcházení
předčasnému ukončení školní docházky a celkovou „pedagogizaci“ rodinného prostředí, tedy snahu zapojit do mimoškolní přípravy i rodiče a
ukázat jim, jak mohou s doučováním sami pomoci. Pomáháme také se
smysluplným využitím volného času dětí formou volnočasových aktivit.
Na doučování dětí v rodinách se významnou měrou podílejí dobrovolníci, kteří jsou podporováni naší pracovnicí. Docházejí do rodin zpravidla
jednou týdně na dvě hodiny a pomáhají dětem s přípravou do školy.
Dobrovolníky neustále hledáme.
Kontakty:
Edita Kočandrlová (SAS)
- 608 226 713,
edita.kocandrlova@clovekvtisni.cz
Eliška Ferková (PV) - 777 367 885, eliska.ferkova@clovekvtisni.cz
Anna Burešová (zájemci o dobrovolnictví) - 608 962 256,
anna.buresova@clovekvtisni.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Domažlice

Potřebujete pomoc, rodina si neví rady, známí nemají čas, nemáte informace, nevíte,
zda se situace dá řešit? Nezůstávejte v nejistotě a neobávejte se kontaktovat sociální
pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Domažlicích. Ony
znají místní možnosti využití různých forem
pomoci a mohou vám mimo jiné také předat
kontakty, případně vysvětlit možnosti v dané
situaci.
Blíží se konec roku – čas vyhodnocování,
hektický, plný očekávání, čas příjemných
svátků, který nás však mnohdy nešetří ani
nemilých událostí, bolestných záležitostí,
smutných vzpomínek. Přejeme všem, aby v
tomto čase a v celém dalším roce převažovalo v životě každého z nás více těch šťastných okamžiků, plno úsměvů, optimismu a
radostných chvil z maličkostí všedního dne.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
MěÚ Domažlice

anděl na drátě

Prezentace jedné ze sociálních
služeb určené zejména osaměle žijícím seniorům a osobám se
zdravotním postižením a jejich
blízkým se uskutečnila 17. října
2018 v zasedací síni Městského
úřadu Domažlice. Jednatel společnosti ing. Petr Lindr všechny
přítomné seznámil s asistenční
a tísňovou službou Anděl na
drátě.
Služba Anděl na drátě je určena
všem, kteří potřebují mít pomoc
stále na blízku. Vedle osaměle
žijících seniorů se zdravotním
omezením či chronickými obtížemi, také osobám se zdravotním postižením i seniorům
propuštěným z nemocnice do
domácího léčení.
Klient má díky této
službě stále na
dosah malé elektronické zařízení s
jedním tlačítkem.
Po jeho stisknutí
se ozve hlas operátora, který
následně po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci.
Tísňová péče řeší komplikované životní situace v klientově

přirozeném prostředí, a to
doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé
osoby či odchodu klienta
do zařízení. Senior i jeho
rodina tak mají neustále jistotu rychlé a optimální pomoci, a to přímo v místě, kde ji
klient potřebuje. Klient tím získá větší sebedůvěru a nemusí
se omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech
kvůli obavám z nečekaných
problémů.
Součástí služby je také non-stop linka pomoci a bezpečí
pro seniory (úzkostné a tísnivé
pocity) a poradna pro seniory
(podvodné praktiky podomních
a
telefonních
prodejců, řešení
problémů v domácnosti). Přidanou hodnotou
je příjem hovorů
a neomezené volání na jakákoliv čísla v rámci veškerých států
EU. To vše v v ceně služby.
Říjnová prezentace seznámila
všechny přítomné s možnostmi
pomoci, jak zajistit hodnotnější
a spokojenější života v přirozeném prostředí seniorů nebo
osob se zdravotním omezením.
Více informací naleznete na
www.andelnadrate.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Domažlice

Organizace a spolky

číslo 12

TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...

občerstvení, zábava pro děti a další překvapení. Odjezd z nádraží ČD ve 14.11
hodin do Kdyně. Trasa: nádraží Kdyně,
Rýzmberk a zpět ( 8 km).

Neděle 2. 12. Turistická vycházka.
Sraz ve 13 hodin u sokolovny, Trasa:
Domažlice, Baldov, Luženičky, Domažlice (8 km). Vede S. Doubek.

Čtvrtek 13. 12. Společné posezení
v Dubině k ukončení turistické sezony. Začátek v 15 hodin. (Foto z akcí
roku 2018, kronika, návštěvní kniha z
výstavy 125. výročí KČT Domažlice).

Sobota 8. 12. Účast na Rýzmberském
staročeském adventu. Začátek na hradu Rýzmberk v 15 hodin. Vstupné 60 Kč.
Adventní výzdoba, historické postavy,

Neděle 16. 12. Turistická vycházka.
Odjezd vlakem ze zastávky Domažlice
město v 10.10 hodin do Trhanova. (Pozor na změny jízdního řádu ČD). Trasa:

Programová nabídka DDM Domino
Domažlice na prosinec 2018:
Akce pro veřejnost:
sobota
8.
prosince
Vánoční dílna od 9 do 12 hodin v domě
dětí korálkování - ozdoby na stromeček (sněhové vločky, andělíčci), vánoční přáníčka a jmenovky k dárečkům
středa 12. prosince - Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
- od 17 do 18:30 hodin - pódium na náměstí u stromečku. V oficiálním programu vystoupí pěvecké sbory domažlických základních škol a jejich sólisté, pěvecké duo Patrik a Hynek Hradeckých, ponocný a program vyvrcholí v 18,00
hod. společným zpíváním koled v přímém přenosu s Českým rozhlasem Plzeň.
Akce je pořádána ve spolupráci s městem Domažlice a MKS Domažlice.
Každý účastník obdrží pamětní list.

Zaměstnanci Domu dětí a mládeže Domino Domažlice přejí všem dětem
a jejich rodičům příjemné a pohodové prožití vánočních svátků
a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.

Rozpis svozu směsného
komunálního odpadu

Rozmístění velkoobjemových
kontejnerů pro vánoční stromky

na Vánoce 2018 a Nový rok 2019

od 2. 1. 2019 do 18. 1. 2019

Ve čtvrtek 27. 12. 2018 bude proveden
pravidelný pondělní svoz.
V pátek 28. 12. 2018 bude proveden
pravidelný úterní svoz.
V sobotu 29. 12. 2018 bude proveden
středeční, čtvrteční a páteční svoz.
Ve středu 2. 1. 2019 bude proveden
úterní svoz.
Ve čtvrtek 3. 1. 2019 bude proveden
středeční a pravidelný čtvrteční svoz.
(dts)

DTS Domažlice p.o. jako každý rok rozmisťují velkoobjemové kontejnery pro sběr
vánočních stromků. Do kontejnerů patří
výhradně vánoční stromky a je zakázáno
do nich ukládat jakýkoli jiný odpad.

Seznam stanovišť:
ul. Petrovická - parkoviště, ul. 28 října horní část parkoviště, ul. Kosmonautů, u
kontejnerů ( pod policií ČR ), ul. Kosmonautů - u spodních garáží, ul. Palackého
- u garáží ( rozvodna ), ul. Dvořákova parkoviště, ul. Mánesova - křižovatka s ul.
Kunešova, ul. Mánesova - u pošty č. 3, ul.
Ladova - velké parkoviště 
(dts)
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Trhanov, Pila, Havlovice, Domažlice (8
km). Vede M. Ryšánek
...............................................................
Připravujeme
Úterý 1. 1. 2019 Novoroční výstup
na Čerchov z Capartic od 10 hodin
(4,4 km). Na Čerchově občerstvení, Novoroční čtyřlístek, novoročenka. Vede
J. Kuželka.
Úterý 1. 1. 2019 Novoroční vycházka
na Díly. Odjezd vlakem ze zastávky ČD
Domažlice - město v 10.10 hodin do Postřekova.

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí
10. prosince. Odběr je ve
Střední zdravotnické škole
Domažlice od 14:00 do 16:30 hodin.
K odběru potřebujete kartičku vaší
zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev 4x do
roka - minimální doba mezi odběry je
3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.  (ččk)

OBSAZENÍ SÁLU MKS
1. 12. Maturitní ples, 4. 12. Koncert - Petr
Kolář, 5. 12. Školení, 6. 12. Seniorské
odpoledne, 7. 12. Maturitní ples, 9. 12.
Pátá dohoda - Jaroslav Dušek, 10. - 13.
12. Prodej knih, 14. 12. Maturitní ples, 15.
12. Maturitní ples, 16. 12. Koncert - Janek
Ledecký, 17. 12. Školení, 17. 12. VIII. abonentní koncert - Victoria Ensemble, 18.
12. Taneční vystoupení, 19. 12. Zasedání zastupitelstva města, 20. 12. Vánoční
žákovský koncert ZUŠ, 21. 12. Maturitní
ples, 25. 12. Taneční zábava. 
(mks)

PROPAGACE
SENIORSKÉ PRÁCE
V hale budovy Domažlické nemocnice
se 5. prosince uskuteční akce, na které
bude možné vidět také propagaci seniorské práce Městské rady seniorů Domažlice. Členové Městské rady tímto od 14
hodin všechny do haly nemocnice zvou.
Více na straně 13. 
(MRS)

Organizace a spolky

3D tiskárna na „Nové škole“

číslo 12

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
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Školení internetové studovny:

v úterý 11. prosince 2018 8:00 hodin

NEBOJTE SE INTERNETU
Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům i mírně
pokročilým.
Přihlášky na tel. 379 723 041

VÝSTAVA:

Tradiční výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. J. Domažlice.
Prohlédnout si můžete fotografie z akcí, výtvarné projekty a díla
vytvořená v průběhu školního roku. Domažlická knihovna vás
srdečně zve na tuto výstavu ve vestibulu knihovny od 3. prosince
do 21. prosince.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY 27. – 31. 12.
Domažlická „Nová škola“ (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška) se zařadila
mezi školy, které podporují inspirativní a názorné metody výuky
a postupně pro své žáky pořizuje nejmodernější výukové pomůcky. Nyní do jejího inventáře přibyla opravdová lahůdka, a to
3D tiskárna Molestock, speciálně zkonstruovaná pro výukové
účely. Vyznačuje se jednoduchou stavebnicovou konstrukcí,
na níž žáci detailně uvidí princip 3D tisku. Tři pedagogové školy, Mgr. K. Štípek, Mgr. M. Svobodová a Ing. J. Šmíd získali certifikát ke stavbě a obsluze této tiskárny a škola nyní rozšíří výuku
informatiky i o 3D modelování a konstrukci. Tato inovace není
ani zdaleka poslední, škola má rozpracované další projekty a
investice, jimiž svoje vybavení zmodernizuje. Foto: archiv školy

Městská knihovna B. N. oznamuje, že z provozních důvodů budou
všechna oddělení od 27. do 31. prosince pro veřejnost uzavřena.
Běžný provoz knihovny bude zahájen ve středu 2. ledna 2019. V
pátek 21. 12. bude knihovna otevřena jen v dopoledních hodinách
od 9 do 12 hodin. Výpůjční doba půjčených knih a časopisů
bude automaticky o tyto dny prodloužena a od čtenářů nebudou
vybírány sankční poplatky za pozdní vrácení. Prosíme čtenáře,
aby s uzavřením knihovny počítali a včas se zásobili knížkami i
časopisy. Děkujeme za pochopení.  Bc. L. Schirová, ředitelka

Městská knihovna B. Němcové Domažlice
přeje svým čtenářům a všem občanům
města klidné vánoční svátky a pevné
zdraví v roce 2019

Pozvánky

číslo 12

Advent v Muzeu Chodska

Chodský hrad:
Příběhy pošt. Výstava dokumentuje vývoj poštovnictví, pro děti je představena
známková tvorba Adolfa Borna a výstava
je doplněna o výtvarné práce dětí ZUŠ J.
Jindřicha. Pro veřejnost jsou na základě
domluvy pořádány komentované prohlídky, pro děti dílny.
Už nám to nastává - vánoční pořad Poetického divadla, úterý 4. 12. 2018 od 17 hodin
Filmový klub: v pátek 7. prosince D.
Lynch Modrý samet a 30. 12. Monty Py-
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Koncert a bohoslužba

thon Život Briana
Chodský hrad je otevřen v prosinci denně
9–12 a 13–16, na Štědrý den bude otevřeno do 14 hodin, 25., 26., 31. prosince a 1.
ledna bude zavřeno.
Galerie bratří Špillarů:
ÚNOR 1948 práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ze Západočeské univerzity v Plzni.
Otevírací doba je v prosinci po–pá 9–12
a 13–16, přes svátky a 31. 12. 2018 bude
zavřeno. 
(pink)

Českobratrská církev evangelická a Křesťanský sbor Domažlice zvou na Charitativní adventní koncert skupiny Exusia (4.
prosince od 18:30 hodin) a Štědrovečerní
bohoslužbu (24. prosince od 22:00 hodin)
do Evangelického kostela v Tyršově ulici
690. Výtěžek z dobrovolného vstupného
charitativního koncertu bude věnován sociálně terapeutickým dílnám sv. Josefa v
Domažlicích. Na programu Štědrovečerní
bohoslužby bude zpěv současných moderních křesťanských písní.  Pavel Faul

Úspěšný fotoklub MKS Domažlice
Dlouholetou výtvarnou činnost vykazuje
fotoklub při Městském kulturním středisku
v Domažlicích. Velmi úspěšný rok už dnes
může hodnotit podle výsledků v republikových klubových soutěžích.
V letošním roce fotoklub obeslal svými
fotografiemi tři mapové okruhy. V Turnovském okruhu v konkurenci dalších třinácti
fotoklubů obsadil 2. místo a v soutěži autorů získal vítězství Rastislav Sirkovský. V
mapovém okruhu Blatenská růže obsadil
fotoklub opět 2. místo a Jitka Uverdorbenová 2. místo v hodnocení jednotlivých
fotografií. Úspěch fotoklubu zvýraznil Bo-

humil Vopat třetím místem. V mapovém
okruhu Nekázanka fotoklub zvítězil především dobrou a vyrovnanou úrovní všech
fotografií v soutěžním souboru.
Základem úspěšné činnosti fotografů je
celoroční práce, která i letos vyvrcholila
klubovou výstavou v malém sále MKS o
Chodských slavnostech. Vysoká návštěvnost výstavy i odezvy v knize návštěv
dokazují kvalitní výtvarnou činnost členů
fotoklubu.
V průběhu roku mohou zájemci o výtvarnou fotografii navštívit výstavku prací členů klubu na předem vybrané téma ve ves-

Členská schůze zahrádkářů

tibulu Úřadu práce. Mgr. Václav Hruška,
předseda fotoklubu MKS

Adventní koncert

Výbor ZO ČZS Domažlice zve své členy na členskou schůzi, která Adventní koncert Slávka Klecandry se koná 17. prosince od
se koná v pondělí 10. prosince od 17 hodin u vánočního stromečku 18:30 hodin ve Sborovém domě ČCE Domažlice, Tyršova
v zasedací místnosti organizace. 
ZO ČZS Domažlice 690 (Hanův park). Slávek Klecandr je kytarista a frontman
skupiny OBOROH. Za svolavatele M. Blacká a J. Psutková

Sokolská akademie

Seniorské odpoledne
TJ Sokol Domažlice pořádá v pátek 7. prosince Sokolskou akademii u příležitosti vzniku 100 let Republiky, 150 let TJ Sokol Domaž- Svaz tělesně postižených v ČR z.s. okresní organizace Dolice. V domažlické sokolovně od 17 hodin. 
(red) mažlice srdečně zve na Seniorské odpoledne konané 6. 12.
2018 od 14 hodin v sále MKS v Domažlicích. Hraje Malá česká dechovka Pepi Vinklárka.

Těší se na vás výbor OkO STP Domažlice

Akce nejen pro seniory
Městské centrum soc. rehab. služeb - domov pro seniory

Baldovská 638
4. 12. 2018 14:00 Mikulášská zábava - hraje p. Vinš
Prokopa Velikého 689
4. 12. 2018 15:00 - Mše svatá
11. 12. 2018 15:00 Vánoční koncert ZUŠ Domažlice
13. 12. 2018 10:00 Vánoce s dětmi z MŠ Poběžovice
17. 12. 2018 14:00 Živý betlém
Břetislavova 84
4. 12. 2018 14:00 Mikulášská zábava
12. 12. 2018 14:00 Vánoce s dětmi z MŠ Poběžovice
19. 12. 2018 14:00 Vánoční posezení - hraje p. Vinš

Kino Čakan - prosinec 2018

číslo 12
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Městské kulturní středisko v Domažlicích

číslo 12
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KULTURNÍ AKCE
Neděle 2. prosince 2018 od
19.00 hodin
augustiniánský kostel
MKS v Domažlicích ve
spolupráci se ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice

VÁNOČNÍ
KONCERT
UČITELŮ
ZUŠ Jindřicha
Jindřicha
Domažlice

Předprodej vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.
Předplatitelé koncertní a divadelní
sezony mohou uplatnit 20,- Kč
slevu po předložení abonentní
vstupenky!

Pondělí 3. prosince 2018
od 19:30 hodin
kino Čakan
Vánoční koncert

V PEKLE

Vstupenky pouze v předprodeji v
MIC Domažlice
Jednotné vstupné 25,- Kč

Neděle 9. prosince 2018 od
19:30 hodin
velký sál MKS Domažlice

Jaroslav Dušek,
Don Miguel Ruiz

PÁTÁ DOHODA
VYPRODÁNO!

Neděle 16. prosince 2018
od 19.00
velký sál MKS Domažlice
Vánoční koncert

JANEK LEDECKÝ
– VÁNOČNÍ TURNÉ
2018
VYPRODÁNO!

Neděle 16. prosince 2018 od

NEZMAŘI

14.00 a 16.00 hodin
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

Speciální koncert skupiny
NEZMAŘI, k jejímu 40. výročí.
Během vystoupení zazní písničky od počátků skupiny až po
současnost.

Vstupenky pouze v předprodeji
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

- 40 LET NA CESTĚ

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Úterý 4. prosince 2018
od 19:30
velký sál MKS
Vánoční akustický koncert

PETR
KOLÁŘ

- DARUJ MI CHVÍLI
VYPRODÁNO!

Neděle 9. prosince 2018 od
14.00 a 16.00 hodin
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

KAŠPÁREK

KAŠPÁREK
V PEKLE
Jednotné vstupné 25,- Kč

Pondělí 17. prosince 2018 od
19.30 hodin
velká sál MKS Domažlice
VIII. abonentní koncert

STAROČESKÉ VÁNOCE

VICTORIA
ENSEMBLE
(pražský vokálně

instrumentální soubor)
umělecká vedoucí: Viktorie
Dugranpere
Soubor Victoria Ensemble,
zabývající se historicky poučenou interpretací tzv. staré
hudby, založila v roce 2009
sopranistka Viktorie Dugran-

Úterý 5. února 2019 od 19.30
pere. V současnosti je jeho
velký sál MKS Domažlice
těžištěm vokální uskupení
One man show
dvanácti pěvců
a instrumentální anámbl dle ÚSMĚVY IVO ŠMOLDASE
potřeby. Soubor na sebe vždy
upoutával pozornost díky
Středa 6. února 2019 od 19:00
pozoruhodné dramaturgii
kino Čakan Domažlice
představení.
Diashow
Předprodej zbylých vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

MARTIN LOEW
- SRÍ LANKA

Pátek 21. prosince 2018
od 18.00 hodin
arciděkanský kostele

Středa 20. února 2019 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Koncert

XXVI. CHODSKÝ
VÁNOČNÍ KONCERT

DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2019

Národopisný soubor Postřekov
a Dětský soubor Postřekov

Úterý 25. února 2019 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Společný koncert

Předprodej vstupenek v MIC.
Předplatitelé koncertní a divadelní
sezony mohou uplatnit 20,- Kč
slevu po předložení abonentní
vstupenky!

Čtvrtek 3. ledna 2019 od 19.00
velký sál MKS Domažlice
Tříkrálový koncert

LENKA NOVÁ &
PETR MALÁSEK
– VE DVOU TOUR

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Pátek 11. ledna 2019 od 19.30
velký sál MKS Domažlice
Muzikál

ZBÝVÁ PŘÍBĚH NÁŠ
Divadelní spolek Kolofantí
uvádí svůj muzikál
Libreto Martin Volf / písničky
Znouzectnost

Úterý 22. ledna 2019 od 18.00
velký sál MKS Domažlice
Taneční divadlo

JAROSLAV SVĚCENÝ
& CIGÁNSKI DIABLI

Sobota 23. března 2019 od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Klubová scéna

PILSEN QUEEN
TRIBUTE BAND

Úterý 26. března 2019 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Koncert

FRANTIŠEK NEDVĚD
A SKUPINA TIE BRAK

Pondělí 1. dubna 2019 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Koncert

ANETA LANGEROVÁ

Sobota 6. dubna 2019 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Klubová tour
MICHAL HRŮZA & KAPELA

KRÁSKA A ZVÍŘE

HRŮZY Host NELLY

Neděle 27. ledna 2019 od 20.00
velký sál MKS Domažlice
Klubová scéna

Úterý 16. dubna 2019 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Koncert

NEIL ZAZA BAND (USA)

PETR SPÁLENÝ
& APOLLO BAND

Hudba u stromečku - program

číslo 12
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Vánoční balíček MKS v Domažlicích
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Zprávy z nemocnice / názor občana

číslo 12

Domažlický zpravodaj - str. 11

I stonat se dá vesele - Domažlická nemocnice přivítá seniory
ve vstupní hale, kde se příchozí
mohou těšit i na kulturní program a také ukázky první pomoci. Během dne si bude možné nechat změřit tlak, hladinu
cukru a BMI index. Návštěvníci
akce se také dozví, jaké možnosti sportovních aktivit jsou v
Domažlicích a chybět nebudou
ani soutěže o ceny.
Martina Němcová,
Domažlická nemocnice

Domažlická nemocnice otevře
ve středu 5. 12. ve 14 hodin
své dveře seniorům, aby jim
ukázala, jak se mají správně starat o své zdraví a jaké
možnosti péče jim nemocnice nabízí. Akce se uskuteční ve spolupráci s Městskou
radou seniorů v Domažlicích
a všichni jsou na ní srdečně
zváni.
Zahájení ve 14 hodin se koná

Postup prací na plaveckém areálu vzbuzuje optimismus

J

aký je dnes Váš názor na původně zamýšlenou realizaci prací za
provozu, v době plánovaných odstávek? Za provozu, jak sám vidíte, si rekonstrukci moc dobře nedovedu představit. Něco jiného by byla realizace jen
nástavby a přístavby.
ahájili jste s velkým nasazením 1.
července 2018 bouracími pracemi.
Co říkáte menšinovému názoru občanů, že měl být bazén kompletně demolován a nově postaven? Věřím, že se
investor rozhodoval dle důkladné finanční
analýzy.
ako stavař mohu posoudit, že termín realizace 07/18-08/19 je značně
napjatý. Cítíte se stále na jeho dodržení? Vidíte na mně snad nějaké rozpaky?
Na podzim bychom měli mít stavbu připravenou v hrubém provedení a v zimě budeme plynule pokračovat.
polupráce s investorem funguje?
Komunikace se všemi účastníky výstavby je na dobré úrovni.

Z
J
Snímek zachycující průběh stavby - podzim 2018.
Původní domažlický bazén byl v 70. letech 20. stol. jednou z prvních staveb
toho druhu v Západočeském kraji. Odvaha projektantů OSP Domažlice okolo Ing. Arch. J. Batelky CSc. a velké
pochopení a pomoc tehdejších představitelů města byla základem této technicky a technologicky náročné stavby.
Byla realizována jako akce „Z“, tedy s
velkým počtem brigádnických hodin občanů města. Investorem i generálním
dodavatelem bylo město Domažlice.
Tisíce dětí se zde naučily plavat, plavecký oddíl vychoval za 40 let řadu
vrcholových plavců, včetně dvojnásobného olympionika Martina Vernera. Občané chodili rádi rehabilitovat nebo jen
tak za zdravým pohybem. Současně
prováděné „stavební úpravy, přístavba
a nástavba“ jsou hlavně logickým důsledkem vývoje technologií a požadav-

Foto: Karel Frait

ků 21. století.
V červenci letošního roku skončilo dlouhé období příprav a problémů. V novém
výběrovém řízení z jara 2018 zvítězila
brněnská firma – divize České Budějovice OHL ŽS a.s. závod pozemního
stavitelství. Při jedné z návštěv stavby
jsem požádal stavbyvedoucího Petra
Průku o krátký rozhovor. Pojal ho s humorem a optimisticky mezi řadou telefonátů, návštěv a řešením chodu stavby.
Odpovědi na mé otázky byly krátké, ale
jasné:

B

udete nyní více jak rok pracovat
v Domažlicích. Co jste o našem
městě věděl? Historické město, Chodové, Kozina...
akázka, kterou jste ve výběrovém
řízení vyhráli, potěšila? Určitě.
Hlavně klid od rodiny.

Z

S

A můj osobní názor, názor Domažličana,
stavebního inženýra v důchodu: „ Současné prováděné „stavební úpravy, přístavba
a nástavba“ původního bazénu je to nejlepší z možných řešení. Zůstávají základní nosné konstrukce, jako jsou základy na
plovoucích pilotech v hloubce 6m , železobetonový skelet, stropy, vana vlastního bazénu se zastřešením mohutnou ocelovou
konstrukcí, přilehlý dětský bazén. Nástavba ubytovny a východní obvodové části
je navržena z ocelové nosné konstrukce.
Architektonicky dobře pojatou přístavbou
společně se suterénem hlavního objektu
se otevřel prostor pro využití nejmodernějšího vybavení plaveckého areálu. Těším
se na otevření.“
Ing. Karel Frait

Fotogalerie / různé
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Pietní akty 28. října a sázení památného stromu

28. října a pietní akty v Domažlicích. Na snímku vpravo položení věnců u pomníku Svobody. Na fotografii vlevo potom sázení
památné lípy v areálu letního kina. 
Foto 2x: (bub)

Jan Benda: Výsadba památných stromů
Vážení přátelé, dámy a pánové,
výsadba takzvaných Stromů svobody/republiky/ byla prováděna v několika obdobích. První velká vlna byla v letech 1918
a 1919.
V roce 1928 se s velikou pompou slavilo desáté výročí založení republiky prostřednictvím velkolepých vojenských přehlídek, koncertů, výstav a shromáždění
lidu na náměstích a návsích u pomníků
padlých v 1. světové válce.
Ústřední ředitelství státních lesů a statků
v Praze tehdy vydalo závazný pokyn, kde
bylo zdůrazněno, aby důstojně a trvale
byla oslavena památka prvního desetiletí
Československé republiky ve státních lesích založením jubilejních hájků a označili je jednoduchými kamennými památníky
s letopisem 1928. Byla tehdy založena
spousta těchto hájků. Snad spontánněji se k tomu přistupovalo na Slovensku
i v nejvýchodnější části republiky v Užhorodě. Podél řeky Už byla vysazena nejdelší lipová alej v Evropě a třetí nejdelší
na světě. Měří 2,2 km a tvoří ji 300 lip různých odrůd, díky čemuž alej kvete celé
léto. Jedná se o památkově chráněnou
dominantu a i jedno z nejromantičtějších
míst.
V dnešní České republice řada těchto
jubilejních hájků zanikla. Nenašly se ani
zbytky kamenných památníků. Jeden
z nejzachovalejších a dendrologicky nej-

bohatších se nachází v našem lesním
majetku. Na ploše 0,87 ha roste 303 stromů, 23 druhů domácích i introdukovaných dřevin. Bez nadsázky lze říct, že je
to živý pomník domažlických městských
lesníků několika předchozích generací
k tomuto významnému výročí. Byl založen na ploše rozsáhlé mniškové kalamitě
v době jejího zdolání (1927). Tato kalamita postihla jen na našem majetku 165 ha
porostů a bylo vysázeno 168 tisíc sazenic. V celé republice bylo poškozeno přes
600 tisíc ha lesa. Tenkrát mniškovou kalamitu považovali za největší biotonickou
kalamitu v historii.
V letošním roce stojíme na prahu ještě
rozsáhlejší kalamity kůrovcové. Jsou rovněž postiženy smrkové lesy. Dle mého
názoru hlavním viníkem jsou pro přírodu nepříznivé klimatické podmínky. Už
v roce 2003 nás zasáhlo obrovské sucho
a od roku 2015 do dneška je obrovský vláhový deficit a každý rok nás provází přes
vegetační období vysoké teploty. Souběh těchto okolností způsobuje zhoršení
zdravotního stavu smrkových porostů,
které jsou následně napadány kůrovcem.
Naší snahou je kůrovcové holiny rychle
zalesnit zvyšujícím se podílem tzv. melioračních dřevin - jedlí, bukem, javorem,
modřínem a do budoucna i cizokrajných
dřevin, jako je jedle obrovská douglaska,
a ostatními dřevinami, které snesou tyto
nepříznivé klimatické podmínky.

Znovu se vrátím ke slavnému výročí,
které se slaví společně se 130. výročím
založení Klubu českých turistů. Při turistických pěšinách se kromě Jubilejního
hájku nabízí ještě jeden památník - Rašínův kámen.
Alois Rašín, ministr financí v první československé vládě, měl významný podíl na
vzniku samostatného Československa.
Samozřejmě musím zde připomenout i
penzion E. Krásnohorské nedaleko České Kubice, který poskytl útulek pro manželku T. G. Masaryka a dvě dcery v době
věznění budoucího prezidenta v rakousko-uherských žalářích a řadě kulturních
veličin, kteří měli nesporný vliv na vznik
Československa.
Co si přát do budoucnosti? Aby za sto let
toto místo bylo stále místem setkávání
velkého množství turistů, aby Česká studánka měla stále dostatek vody a potůček pod ní radostně bublal a aby lesy k ní
byly tak krásné a s výrazným zastoupením smrku, který je zde doma. Zároveň
mi dovolte, abych poděkoval turistům,
zejména prof. Matějkovi, za obnovení nápisů na obou těchto památnících, kterou
provedli před 25 lety, a všem generacím
mých předchůdců za existenci Jubilejního hájku, který je současně živým památníkem jejich mnohdy náročné a poctivé
práce. 
Ing. Jan Benda,
 ředitel Domažlických městských lesů

Různé / pozvánky / inzerce
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VOLBA STAROSTY MĚSTA

Zamykání České studánky

Bývalý starosta Miroslav Mach gratuluje nově zvolenému starostovi Zdeňku Novákovi. Na zastupitelstvo se ve
středu 21. listopadu přišly podívat desítky lidí z řad veřejnosti. Po volbě vedení města probíhalo běžné pracovní
zasedání. Jeho zápis najdete na www.domazlice.eu.

Foto: (bub)

V sobotu 3. listopadu domažličtí turisté uzamkli Českou studánku pod Čerchovem. Akce měla opět hojnou účast nejen
českých turistů, ale také turistů z partnerského města Furth
im Wald. Akce se zúčastnil i starosta Furthu Sandro Bauer
(na snímku vlevo). Bohužel kvůli dlouhotrvajícímu suchu
chyběla ve studánce voda. 
Foto: Karl Reitmeier

Juniorfest 2018

Informace o kulturních akcích a také fotografie z nich najdete
na www.idomazlice.cz

11. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a
mládež JUNIORFEST 2018 proběhl v termínu od 9. do 15.
listopadu 2018. Slavnostní zahájení a také zakončení se
konalo v Domažlicích. 
Foto: MFFF Juniorfest

ZUŠka zve

Základní umělecká škola Jindřicha
Jindřicha Domažlice zve širokou
veřejnost na dva prosincové koncerty. Ten první, již tradiční
Vánoční koncert učitelů ZUŠ a hostů, se uskuteční v neděli
2. 12. od 19:00 v kostele augustiniánského kláštera. Druhá
pozvánka směřuje na 20. 12. od 17:30 do velkého sálu MKS
v Domažlicích na Vánoční koncert žáků ZUŠ. Vystoupí na
něm žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. Bude nám velkým potěšením, když nás na těchto koncertech podpoříte svojí účastí a budeme tak moci společně prožít
čas adventu. 
Josef Kuneš, ředitel ZUŠ

Inzerce
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Masáže Urban
Jiráskova 177
Domažlice
Tel.: 722 105 664

Těšíme se na Vaši
návštěvu!

Vydání Domažlického
zpravodaje je ke stažení
ve formátu pdf na
www.domazlice.eu
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Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346

Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM, a.s.
Rohova 124, Domažlice
Tel. 379 778 402
nebo 774 648 402
•
•
•
•
•
•

ZASKLÍVÁNÍ OKEN, DVEŘÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
ZHOTOVENÍ KLIPŮ
BROUŠENÍ, VRTÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ SKLA
KERAMICKÉ SKLO DO KAMEN A KRBŮ
- jsme plátci DPH

Inzerce

číslo 12

Domažlické městské lesy spol. s r.o.
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA AKČNÍ CENY!
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)
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Uzávěrka inzerce
pro lednový
Domažlický zpravodaj je
5. 12. 2018

INZERUJTE U NÁS
Celá strana 6 534 Kč 191*250 mm
1/2 strany 3 267 Kč
1/4 strany 1 634,- Kč
řádková inzerce - 1 řádek 39,- Kč
(ceny uvedeny bez DPH)
Kontakt: 777 968 884
Kristýna Bublová

VÝUKA ANGLIČTINY

- profi výuka / 25 let praxe
- centrum Domažlic
- děti, studenti, dospělí
- kurzy pro veřejnost
- firemní kurzy
- příprava k maturitě, přijímací zkoušky
- individuální výuka

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština
Produkty
lze zakoupit
v prodejně
Energy
v Domažlicích,
Srnova 7.
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