
V Mrákově unikal plyn z potrubí

Mrákov – V Mrákově došlo ve čtvrtek dopoledne při vý-
kopových pracích k poruše plynového potrubí. „Hasi-
či z Domažlic zajistili oblast v okruhu přibližně 100 me-
trů proti případnému vzniku požáru, měřili koncent-
raci nebezpečné látky a asistovali pracovníkům RWE
při opravě. Silnice v okolí výkopu byla uzavřena,“
uvedla mluvčí hasičů Pavla Jakoubková. (bau)

DOMAŽLIČTÍ ŠKOLÁCI NA STOPĚ ZLOČINU

MLADÍ KRIMINALISTÉ. Žáci z devátých tříd domažlické zá-
kladní školy v Komenského ulici se zúčastnili workshopu Po sto-
pách zločinu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. „Zjistili, co
obnáší vyšetřování vraždy a jak se postupuje při sběru důkazů.
Seznámili se s daktyloskopií a vyzkoušeli si i snímání otisků.
Neméně zajímavá byla i izolace vlastní DNA, kterou si s sebou
mohli odnést domů,“ popsala učitelka Gabriela Milsimerová.
Text: Josef Babor, foto: ZŠ Komenského 17

Hasiči vzpomínali na setkání v roce 1988
JOSEF BABOR

Domažlice, Furth im Wald –
Další z řady setkání dobrovol-
ných hasičů z Domažlic a
Furthu im Wald se uskutečni-
lo ve středu večer ve Furthu.

„Naše partnerství vzniklo v
roce 1988, kdy nás kolegové
přijeli pozvat na oslavy 125.
výročí založení jejich sboru,“
vzpomíná domažlický hasič
Vladislav Pačesný a připomí-
ná: „Tehdy byly přípravy na
výjezd velmi složité a pracné.“

S nápadem na středeční se-
tkání hasičů starší generace
přišel bývalý velitel
furthských hasičů Ervin Hor-
nig.

„Na setkání se promítaly
staré videozáznamy, napří-
klad z našeho příjezdu na hra-
nice v onom roce 1988, ze sa-
motných oslav a podobně,“ ří-
ká pan Pačesný.

V průběhu setkání přišla

řeč na osobní příběhy jednot-
livých hasičů i na vzpomínky
ze společných setkání a akcí.

První pokusy o navázání

partnerství mezi oběma sbo-
ry se datují už do roku 1968.

Furthští se tehdy stihli do
Domažlic podívat, byla na-

plánovaná i návštěva na
oplátku, tu ale Domažličtí po
srpnových událostech onoho
roku už vykonat nestihli.

HASIČSKÉ SETKÁNÍ. Ve Furthu se sešli dobrovolní hasiči z obou stran hranice. Foto: SDH Domažlice/M. Jurčo

Na Čerchově vznikne přístřešek u rozhledny
JOSEF BABOR

Čerchov – Turisté v letošní se-
zoně zaregistrují novinku v
areálu u Kurzovy věže na Čer-
chově.

„Jedná se o dřevěnou pří-
stavbu stávající verandy těs-

ně navazující na kamennou
rozhlednu,“ informoval před-
seda domažlického odboru
Klubu českých turistů Petr
Matějka v dopise adresova-
ném radě města, která sta-
vební záměr vzala na vědomí.

„Přístavba bude o půdo-

rysních rozměrech 5x6,5 me-
tru. Výška hřebene pultové
střechy bude necelých pět me-
trů. Dřevostavba je plánová-
na se zasklenými okny, pří-
střešek bude postaven na stá-
vající terase s kamennou dlaž-
bou,“ přidal podrobnosti Ma-

tějka. Zastřešený tak bude no-
vě vstup do rozhledny i do sou-
sední chaty.

Vloni Kurzovu věž navští-
vilo rekordních 10 tisíc 423
osob. Podruhé tak byla pře-
kročena desetitisícová ná-
vštěvnost.

Domažlické náměstí čelí silnému náporu aut
Obyvatelé centra města si stěžují na hluk z přejíždění dlažebních kostek, nedodržování rychlosti i nebezpečnou jízdu některých motoristů
JOSEF BABOR

Domažlice – Nedodržování
dvacetikilometrové rychlosti,
předimenzovaná doprava,
hluk. To jsou hlavní trable, na
které si v poslední době stě-
žují obyvatelé domažlického
náměstí.

„Žijeme tu v hlavní památ-
kové zóně, ale moc to tak ne-
vypadá. Jezdí tu ohromné
množství aut, málokterý ři-
dič striktně dodržuje dvace-
tikilometrovou povolenou
rychlost,“ popisuje Zdeněk
Rada a pokračuje: „Moji ro-

diče vlastní dům na rohu ná-
městí naproti hudební škole.
Když řidič šlápne na plyn, tak
se i díky kostkové dlažbě ne-
sou otřesy až k našemu do-
mu, ten se třese a praská. Má-
me už domluvenu i schůzku se
statikem.“

Historické centrum města
slouží pro mnohé motoristy
jako zkratka z jižní části měs-
ta k obchodnímu domu Kau-
fland.

„Z náměstí se stává hlavní
tah. Auta si to tu zkracují od
kruhového objezdu pod hra-
dem k bývalému pivovaru.

Někteří tu jezdí nebezpečně.
Je tu zvýšený pohyb dětí u zá-
kladní umělecké školy, někdy
se bojím, aby nedošlo k něja-
kému neštěstí,“ zmínil pan
Rada.

„Objem přestupků v centru
města je opravdu vysoký. Ře-
šíme denně i špatné parková-
ní a vjezd řidičů s vozidly do
zákazu vjezdu,“ uvedl velitel
městské policie Petr Kubal na
lednovém zastupitelstvu, kte-
ré se dopravní situaci v cent-
ru města věnovalo.

„Snažíme se řidiče vycho-
vávat, pokuty udělujeme spí-

še v symbolické výši,“ řekl dá-
le Kubal.

Přidal i konkrétní příklad:
„V Kostelní ulici, kde je nově
zákaz vjezdu, měsíčně evidu-
jeme až 100 přestupků.“

Ročně strážníci z pokut vy-
berou asi 700 tisíc korun.

Dalším problémem, který
trápí obyvatele, je hluk.

„Auta jezdí intenzivně až do
22. hodiny, kdy zavírá Kau-
fland. Pak vzápětí začíná noč-
ní sezona taxíků a dlažební
kostky pod našimi okny tak
hučí dál,“ popsal Zdeněk Ra-
da. PŘEPLNĚNO. Domažlické náměstí připomíná magistrálu. Foto: (job)
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Kdyňští přispějí pionýrské skupině

Kdyně – Rada města Kdyně schválila smlouvu o po-
skytnutí dotace ve výši 2 000 korun z rozpočtu města Pi-
onýrské skupině Safír Kdyně na částečné pokrytí ná-
kladů na Herní výstavu deskových her pro děti, která
se uskuteční 12. března ve Kdyni. (bau)
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Boj proti povodním...
Dokončení ze strany 1

Tak rozsáhlá protipovod-
ňová opatření si zatím jiná
města či obce na Domažlicku
dovolit nemohla. Limitují je
finanční zdroje.

V Kvíčovicích způsobily
povodně před třemi lety škody
za 15 milionů korun. Voda z
potoka a bahno z kukuřičných
polí zdemolovaly lávky pro
pěší, podemlely dva mosty, po-
škodily koryto potoka a vy-
plavily i rybníky. Kvíčovičtí
se následně pustili do oprav
břehů potoka, mostů a lávek,
výraznější protipovodňová
opatření však nepodnikli.

„Důvodem je to, že náklady
by byly neúměrně větší než
škody, které může voda v obci
způsobit,“ vysvětlil starosta
Jan Bostl. „Potok je nyní vy-
čištěný, upravený a má větší
absorpční kapacitu. To roz-
hodně pomůže při pěti nebo
desetileté vodě, ale větší pro-
tipovodňová opatření napří-
klad proti padesátileté vodě by
znamenala rozšířit zádržný
rybník,vybudovatširokývala
podobně. Stálo by to spoustu
milionů, odstranění následků
se vyplatí více. U nás se po-
vodňová vlna prožene obcí a

hned zase odejde,“ dodal.
Zahořany byly postiženy

povodněmi výrazně v roce
2002. Tehdy v obci platil do-
konce třetí povodňový stupeň.
Díky už rozdělanému povod-
ňovému opatření byly za-
chráněny domy na návsi.

Ze svého domova se musela
vystěhovat pouze jedna rodi-
na. Voda zničila pole, utrhla
hráz rybníka.

Díky natočenému videu z
povodní, které vedení obce po-
slalo na ministerstvo země-
dělství, získalo dotace a vybu-
dovalo protipovodňová opat-
ření s hmatatelnými výsled-
ky.

Zahořanští mají vybetono-
vaný průtok přes obec a opra-
vené poldery nad obcí. K bez-
pečí občanů přispívá i bez-
drátový rozhlas, který v pří-
padě nebezpečí vyšle přenos
do všech našich spádových
obcí.

„Systém je napojen na sní-
mače vodotěsných tyčí, které
jsou umístěny na tocích, a ty-
to snímače signalizují jednot-
livé situace v případě zvýše-
ného rizika nebo ohrožení,“
vysvětlil starosta Zahořan
Miroslav Jandečka.

2 DOMAŽLICKO sobota 27. února 2016deník


