
Na burze práce se potkali zaměstnavatelé a uchazeči o práci
Domažlice – Městské kultur-
ní středisko v Domažlicích se
stalo místem, kde se dne 22. zá-
ří 2015 konala Burza práce.

Akci pořádala Okresní hos-
podářská komora Domažlice
ve spolupráci s Úřadem práce
ČR kontaktní pracoviště Do-
mažlice. Smyslem akce bylo
pomoci podnikatelům a fir-
mám v regionu, kteří v sou-
časné době poptávají nové za-
městnance. Akce se zúčastni-
lo 15 firem s pestrou nabíd-

kou pracovních příležitostí.
Nabízely se pracovní pozice v
technických oborech (elek-
tro, svářeči, seřizovači, pro-
gramátoři a obsluhy CNC
strojů), mechaničky brýlové
optiky, řidiči motorových vo-
zíků, řidiči nákladních auto-
mobilů, skladníci, adminis-
trativní pozice a další. Přímo
na místě, bez zbytečného stre-
su již někteří absolvovali při-
jímací pohovor. Příležitostí
pro práci bylo skutečně velké

množství, bohužel uchazečů
již méně. Okres Domažlice je
okres s malým procentem ne-
zaměstnaných, proto zájem
nebyl tak velký.

Hlavní myšlenkou Okresní
hospodářské komory Do-
mažlice bylo pomoci firmám
v regionu, které v současné
době trpí nedostatkem pra-
covníků. Tato akce byla jed-
nou z prvních akcí tohoto dru-
hu. Součástí akce bylo i po-
radenství od zástupců Úřadu

práce ČR. Zájemci se mimo ji-
né dozvěděli, jak správně na-
psat životopis, jaké šance ma-
jí na trhu práce v rámci je-
jich současné kvalifikace a
praxe, jak efektivně hledat za-
městnání nebo jak může ÚP
ČR pomoci prostřednictvím
nástrojů aktivní politiky za-
městnanosti.

Akce je první v regionu a
Okresní hospodářská komora
Domažlice má zájem podat
opětovně pomocnou ruku za-
městnavatelům a uchazečům
o práci.

Čtenář – reportér
Olga Votavová, ředitelka Okresní
hospodářské komory Domažlice

POCHLUBTE SE!

Vážení čtenáři, povedl se vám
pěstitelský úspěch? Vytváříte
originální výrobky? Viděli jste
něco zajímavého? Chcete se
pochlubit svými dětmi, vnouča-
ty, snímkem z tanečních, matu-
ritního plesu nebo zvířecím mi-
láčkem?

Pošlete nám snímek s krát-
kým komentářem na náš e-mail:
redakce.domazlice@denik.cz.

PŘEDPLATNÉ
Objednávky na předplatnéDo-

mažlického deníku
můžete posílat i formou SMS

zprávy ve tvaru:

JANNOVÁK,KOZINOVA999,
34401DOMAŽLICE, PATEK,
CTVRTLETNE, SLOZENKOU.

Na telefon 724 100406.

JAK POSLAT
PŘÍSPĚVEK

SMS na číslo 602 66 11 75MMS
na číslo 605 73 0003

E–mail redak-
ce.domazlicky@denik.cz

PoštouDomažlický deníkMsgre
B. Staška 70,

34401Domažlice

Za pravdivost příspěvku odpo-
vídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo
krátit dodané texty.

Pouťová

zastavení
Domažlicko – Skončily
prázdniny, pomalu nám kon-
čí poutě v našem okrese, a tak
to shrnu.

Kdyby jezdily vlaky mezi
Domažlicemi a Bělou nad
Radbuzou o sobotách a nedě-
lích tak, jak jezdí v pracovní
dny, pak by měli možnost o
poutích navštívit kulturní ak-
ce více poutníků.

Kdo nemá auto, musí zůstat
doma. Ráda bych představila
čtenářům Domažličanku tro-
chu jinak, jak jí známe o jedné
pouti, kde vystupovali se s vel-
kou radostí vrátili do dětství.
Popadli muzikanti své inštru-
menty, nezapomněli ani na
svoji zpěvačku a hurá na ře-
tízkový kolotoč, kde předvedli
poutníkům, co dokáží. Hráli,
zpívali a při tom se točili na ře-
tízkovém kolotoči.

Přeji celé Domažličance
hodně pouťových vystoupení
do budoucna.

Čtenář – reportér
Jaroslava Sokolová
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Nabídka zboží platí od 5. 10. do 11. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace. Firma Lidl si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Odběr možný jen v obvyklém množství.irma Lidl si vyh jdl i

16–18 °C

13 % obj.

červené víno 
suché


