www.domazlice.eu

„Česko jede“ v Domažlicích
ročník 37

v

9

v

září 2015

v

zdarma

Chodské slavnosti 2015

Domažlice za sebou mají jednu
z největších akcí roku. 61. Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť do města opět
přilákaly desetitisíce návštěvníků všech
věkových generací.
Zahájení slavností proběhlo letos netradičně mimo město. Konalo se na Baldově,
kde byl odhalen Pomník bitvy u Domažlic
z dílny klatovského sochaře Václava Fialy.
Páteční program pokračoval na pódiu u
brány na náměstí, kde se večer konaly
OZVĚNY FOLKLORU.
Během víkendu se v Domažlicích na pěti
scénách představilo více než 50 sólových i
komponovaných pořadů. Svůj folklor předvedli také zahraniční hosté. Nechyběly ani
mše pod širým nebem na Vavřinečku, kam
si našly cestu stovky lidí.
V sobotu odpoledne byli v obřadní síni
domažlické radnice přijati vzácní hosté
Chodských slavností. Nechyběl hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs, místopředKalich na Baldově.
Foto: (bub) seda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek,
ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, europoslanec Jiří Pospíšil, poslanci
Parlamentu České republiky Vladislav Vilímec, Václav Votava a řada dalších. Hosty přivítal
starosta Domažlic Miroslav Mach, který letošní uvítání pojal velmi originálně a vtipně, a to
na základě článku MF Dnes o genderově nevyváženém slabikáři a výuce ve školách. Všechny přítomné tak přivítal: „Milí hosté a hostky,“ a plzeňského hejtmana například obdaroval
kyticí, zatímco jeho manželku lahví sektu. Odpolední program v Domažlicích pokračoval na
náměstí Bulačinou a večer tam vyvrcholil pořadem Dudácké Štandrle.
„V letošním roce nás trochu nemile překvapilo počasí, silný déšť s bouřkou přerušil pár
minut před koncem pořad Dudácké Štandrle, déšť také pozdržel technické přípravy závěrečného pořadu v letním kině. Počasí je ale jediné, co ovlivnit nemůžeme, a já myslím,
že pořadatelský tým odvedl skvělou práci a vše proběhlo dle plánu. Všechna vystoupení
v rámci hlavního programu byla výborně navštívena a jsem si jist, že všichni účinkující
mohli být podle ohlasů a reakcí z řad publika spokojeni,“ zhodnotil víkendový program
ředitel Městského kulturního střediska v Domažlicích Kamil Jindřich.
„Myslím si, že se letošní slavnosti opravdu vydařily. Chtěl bych tímto poděkovat všem
návštěvníkům, kteří k nám zavítali, dík patří i občanům města, kteří tolerovali zvýšený
hluk v ulicích města, pracovníkům všech městských organizací, kteří se podíleli na organizaci akcí a také úklidu nepořádku, a v neposlední řadě děkuji i pořadatelům všech doprovodných akcí, sportovním oddílům a prodejcům a obchodníkům, kteří zajistili širokou
nabídku zboží a služeb,“ uvedl starosta Domažlic Miroslav Mach.
Fotografie najdete na straně 7, další fotogalerie z odhalení pomníku na Baldově i z
průběhu Chodských slavností jsou k vidění na www.domazlice.eu.
(bub)

V polovině září budou Domažlice
hostit celorepublikovou konferenci „Česko jede“. Pro milovníky cyklistiky bude
připravený zajímavý a poučný program,
vystoupí celá řada odborníků a nedílnou
součástí akce budou také cyklovýlety po
okolí Domažlic.
Myšlenka uspořádat cyklokonferenci
právě na Chodsku vznikla na veletrhu
cestovního ruchu GO – REGION TOUR
2015 v Brně. Od té doby již proběhla celá
řada jednání a jednotliví spoluorganizátoři
a partneři připravili zajímavý program.
Konference začíná v úterý 15. září od
9 hodin v Městském kulturním středisku
v Domažlicích. Pozvána je například ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, vystoupí náměstek hejtmana Plzeňského kraje
Jiří Struček, starosta Domažlic Miroslav
Mach, předseda Svazku obcí Domažlicka
Libor Picka nebo prorektor Západočeské
univerzity v Plzni Ladislav Čepička.
O nových možnostech v principu financování cyklistických stezek pohovoří
náměstek Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš Blecha. Další odborníci
z řad ZČU v Plzni otevřou témata pohybové aktivity vůbec, předpokladů krajiny pro
cykloturistiku nebo zkušeností s přeshraniční spoluprací v oblasti cykloturistiky.
Od 19 hodin bude připraven společenský
večer v domažlickém pivovaru. Vstup na
konferenci je volný.
Ve středu 16. září budou pro všechny
účastníky připraveny dva cyklovýlety. Milovníci dálkových tras budou moci vyrazit
po trase č. 3 do německého Furth im Wald
a k Dračímu jezeru. Naopak příznivci
náročnějších tras ocení výlet na nejvyšší
horu Českého lesa – Čerchov.
Více na www.cyklokonference.cz. (bub)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí
21. 9. 2015 od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění
v našem městě z pohledu rozhodování
jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší
zasedání tohoto nejvyššího orgánu obce
se uskuteční ve středu 23. 9. od 16 hodin
v malém sále MKS Domažlice.
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Kulturní centrum - Pivovar Domažlice Krátce z radnice:

Kompletní fotogalerii najdete na www.domazlice.eu.

Foto: (bub)

Ve středu 19. srpna byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný „Hvozd“ domažlického pivovaru, ve kterém vzniklo nové Kulturní centrum - Pivovar Domažlice. Jde o první etapu rozsáhlé
rekonstrukce pivovaru, která byla finančně podpořena Evropskou unií. Kulturní centrum nabízí
prostřednictvím své expozice celou řadu zajímavostí a informací o pivovarnictví na Domažlicku. To vše navíc v netradičně řešených prostorách s prosklenými lávkami.
O vypsání architektonické soutěže rozhodlo město v roce 2012. Architekti dostali za úkol navrhnout řešení pro oživení objektu postaveného mezi lety 1870 až 1898, v němž by se snoubila
historie se současností. V zadání byl záměr získat zázemí pro minipivovar, pivovarské muzeum,
expozici věnovanou sklářství, galerii, knihovnu, restauraci a malý společenský sál. První etapa
rekonstrukce byla zahájena v listopadu 2014 podle návrhu týmu MEPRO s.r.o. Městu se podařilo
získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stavební práce provedla na základě
výběrového řízení společnost BIS a.s. „Hvozd je vlastně jediná místnost přes celou výšku budovy,
ve které vznikla vertikální galerie. Pouze na tuto jedinou část šlo čerpat finance z Evropské unie,“
uvedl domažlický starosta Miroslav Mach a pokračoval, „celkové náklady nakonec činí zhruba
26 milionů korun a dotace by tak měla být ve výši asi12,6 milionu korun.“
V plánu je nyní v rekonstrukci areálu pivovaru pokračovat. Obnovit by se měla výroba piva
a v dalších prostorách by měla být restaurace a také nové zázemí pro domažlickou knihovnu.
„Do října bychom měli mít jasno, zda bude možné požádat o další dotaci z Evropské unie.
Nevypadá to ovšem příliš nadějně. Jsem ale
rozhodnutý, že pokud finance neseženeme,
požádám o uvolnění financí z rozpočtu města
zastupitele. Na pivovar a restauraci bychom
potřebovali zhruba 20 milionů korun a na
knihovnu asi 5 milionů korun. Jsme opatrní
a počítáme s návratností dvacet let,“ odhadoval Mach. Do dvou nebo tří let by tak mohly
Měsíčník informací a zajímavostí ze mít Domažlice funkční pivovar, který by
života města. Vydává město Doma- podle starosty mohla provozovat společnost
žlice nákladem 5 800 kusů. Adresa Domažlické městské lesy s.r.o. V nabídce
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocni- by tak znovu mohla být Domažlická desítka,
ce 358, Domažlice, ( 735 170 484, dvanáctka nebo osmička a chybět by neměl
e-mail: bublova@mks.mesto-domazlice.cz. ani 11° speciál Čerchov.
Šéfredaktor Bc. Kristýna Bublová. KoKulturní centrum pivovar Domažlice bude
rektury Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka provozovat Městské kulturní středisko v Doinzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne mažlicích. Otevřeno bude v pondělí a v sobotu
v předchozím měsíci. Grafické zpra- od 10 – 12 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin.
cování a tisk tiskárna MKS Domažlice (Platí do konce září). Vstupné je zdarma.(bub)
– zdarma. Registrační číslo MK ČR
E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

l Výbor pro spolupráci s partnerskými
městy vyjednává podmínky pro vyhlášení
nového grantu města. Ten by se týkal právě
podpory partnerství.
l Město by mělo v nejbližší době uzavřít
smlouvu o dílo se „Společností GG-PSJ,
bazén Domažlice“, která zvítězila ve výběrovém řízení na rekonstrukci domažlického bazénu. Částka, za kterou bude bazén opraven,
činí 186,5 milionu korun. V letošním roce by
se mělo prostavět zhruba 35,5 milionu korun.
Podle domažlického starosty by se vše mělo
stihnout do roku 2017 tak, jak bylo původně
plánováno. Jde o největší zakázku v historii
města Domažlice. Výběrové řízení trvalo 1
rok a dva měsíce. Provoz bazénu by neměl
být omezen.
l Město Domažlice již v červnu zahájilo
jednání s Lesy České republiky ohledně
směny pozemků v areálu na Čerchově. Další
výměna pozemků se vyjednává v lokalitě na
Sádku, kde se usiluje o rozšíření sjedzovky.
l Rada města souhlasila s konáním sportovní akce občanského sdružení MÍLAŘI
DOMAŽLICE na náměstí Míru v Domažlicích dne 12. září 2015. Od 8 do 14 hodin
tak bude uzavřeno náměstí Míru, Branská a
Kostelní ulice k č. p. 51. Lidé si budou moci
v rámci této akce vyzkoušet vrh koulí.
l Poničený pomník Antonína Příhody
v Domažlicích byl již opraven, a to za
částku 23 tisíc korun. Náklady by měly
být hrazeny z pojištění.
l Radní rozhodli o vykácení dřevin před
„Družbou“ v Mánesově ulici. Dle informací
Městské policie Domažlice tam totiž přespávali bezdomovci a byl tam velký nepořádek.
Návrh na novou výsadbu veřejné zeleně
případně obnovu celého parčíku by měl být
radním předložen nejpozději 30. října. V souvislosti s dalšími problémy s bezdomovci řeší
město možnosti oplocení sportovního areálu
Tělocvičné jednotky Sokol v Domažlicích.
l Domažlickou kompostárnu využije
také obec Zahořany, která tam bude na
základě smlouvy vyvážet biologicky rozložitelný odpad.
l Plzeňský kraj finančně podpořil Chodské
slavnosti v rámci dotace ve výši 100 tisíc korun.
l Areál domažlického letního kina projde
brzy parkovou úpravou, a to podle plánu
péče o zeleň, který vypracoval Tomáš Radovan Ridel. Některé stromy budou speciálně seřezány, některé menší pokáceny a
dojde také k vysazení nové zeleně. (bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu
Provozní doba redakce Domažlického
zpravodaje v budově Tiskárny MKS,
U Nemocnice 358, Domažlice je: úterý
a pátek od 9 do 14 hodin.
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Jezdit bez helmy je risk Strážníci mají nový služební vůz

11. srpna 2015 se domažličtí cyklisté setkali s preventivní
prázdninovou akcí „Na kole jen s přilbou“, do které se zapojili strážníci domažlické městské policie. Jedná se o společný
projekt neziskové organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. jako
nositele projektu a hlavního partnera Horské služby ČR o.p.s.
Na stanovišti se cyklisté za krásného slunečného počasí dozvěděli mnoho zajímavých informací ze světa cykloturistiky.
Akce se uskutečnila na cyklostezce v Domažlicích směrem
k obci Havlovice a celkem bylo osloveno čtyřicet cyklistů
z řad dospělých, dětí i cizinců. Domažličtí městští strážníci
cyklistům radili, jaké standardy musí splňovat bezpečnostní
přilba, jak se pečuje o přilbu, jak má být vybaveno jízdní kolo
nebo proč používat oblečení z fluorescenčních materiálů, které
zvyšují kontrast vůči pozadí. Cyklistům byly také v rámci projektu předávány preventivní předměty z reflexních materiálů
(reflexní pásky a přívěsky na oděv či batoh) a cyklomapy.
Smyslem akce nebyl postih cyklistů. Domažličtí městští strážníci místo pokut rozdávali doporučení a rady, jak
se bezpečně pohybovat v silničním provozu, a tím snížit
nehodovost a následky dopravních nehod cyklistů. V podpoře používání cyklistických přileb spatřují strážníci jeden
z mnoha kroků, které pomáhají zabránit vzniku tragických
dopravních nehod.
Fotogalerie z akce je k vidění na www.domazlice.eu.
(MP)

Nové zásahové vozidlo má
Městská policie v Domažlicích. Přímo od zástupce dodavatele PRIMO CAR Cheb,
s.r.o. jej převzal místostarosta
pověřený řízením městské
policie Zdeněk Novák a také
velitel městské policie Petr
Kubal. Nové auto domažlickým strážníkům výrazně
usnadní práci.
Sedmnáct domažlických strážníků městské policie mělo totiž
v současné době k dispozici pouze jedno vozidlo. Jakmile byla hlídka
u složitějšího výjezdu nebo například vezla opilce na záchytnou stanici do
Plzně, nebyli další strážníci mobilní. I to byly důvody, proč se domažlická
radnice rozhodla pořídit městské policii další vůz. „Nyní budou moci
strážníci lépe reagovat na případná další oznámení a chod městské policie
tak bude lépe zabezpečen,“ uvedl místostarosta Zdeněk Novák.
„Výhodou nového vozu je také kamerový systém, který dokáže
zaznamenat přestupky páchané před i za vozidlem. Záznamy budou
uchovávány 15 dní. Také zavazadlový prostor vozu je speciálně vybaven
tak, aby strážníkům při výkonu služby vyhovoval,“ upřesnil velitel MP
Domažlice Petr Kubal. Speciálně upravené vozidlo Dacia Duster 4x4 má
pohon na plyn, a provoz by tak měl být výrazně levnější. Domažlickou
radnici auto vyšlo na 604 579,- Kč včetně DPH.
(bub)

Domažlice mezi prvními validují uživatele mojeID
Domažlický městský úřad provozuje přibližně od začátku léta validační místo pro službu
mojeID. Takových míst je v současné době v
ČR v provozu celkem patnáct a nejbližší další je
až v Ostrově v Karlovarském kraji nebo v Praze.
V Plzeňském kraji je toto validační místo jediné,
v Jihočeském kraji nemají žádné.
MojeID je službou bezpečného internetového
přihlašování a autentizace, kterou poskytuje
CZ.NIC, správce národní domény .cz. Uživatel
této služby si vytvoří jediné přihlašovací jméno
a heslo, (lze použít i certifikát), kterým se pak
přihlašuje na stovky webových stránek v ČR,
které ověřování mojeID již využívají, jejich počet se přitom dále zvyšuje. Není tedy potřebné
opakovaně zadávat své údaje například na různé
elektronické obchody, stránky deníků a televizí,
měst, knihoven, rezervací jízdenek, inzertních a
dalších internetových služeb.
Webové stránky, používající mojeID, umožní
přihlášení prostřednictvím této služby a uživatel
sám rozhodne, která data smí služba mojeID po
přihlášení těmto stránkám poskytnout. Namátkou lze jako příklady uvést například stránky
volny.cz, tiscali.cz, stránky Student Agency,
Heureka.cz, iDNES.cz, Měšec.cz, CZC.cz a
mnohé další. Na webu poskytovatele služby je
dostupný katalog webů, které ji podporují.
Pokud se rozhodnete nesčetné výhody této
služby využívat, pak vězte, že to je pro uživatele
bezplatné a jednoduché. Na webových stránkách města jsou odkazy jak pro založení účtu
mojeID, tak i na přihlášení prostřednictvím této
služby. Po založení účtu dojde k první úrovni

ověření, prostřednictvím e-mailu (PIN1) a SMS
(PIN2), pro druhou úroveň ověření přijde dopis
s kódem (PIN3), který potřebujete k plné aktivaci účtu. Pokud ovšem navštívíte validační místo
s občanským průkazem a vytištěnou Žádostí o
validaci (lze vytisknout po přihlášení a ověření
účtu pomocí PIN1 a PIN2) na PIN3 v tomto
případě čekat nemusíte. Pokud nemáte tiskárnu, nevadí, pracovnice validačního místa vám
umožní přihlásit se k účtu a vytisknout si žádost.
První desítky návštěvníků validačního místa na
městském úřadu obdrží drobný dárek.
Na oficiálních stránkách města www.domazlice.eu bude již brzy možné účastnit se
anket, diskusí, či hlasování po důvěryhodném
přihlášení přes mojeID, bude pak možné kupříkladu umožnit hlasování či diskusi k některým
otázkám výhradně určitým skupinám obyvatel
(občanům z Domažlic a okolí, obyvatelům konkrétních ulic, nebo pouze zletilým občanům, a
podobně). Po autorizovaném přihlášení bude
také možné nahlížet prostřednictvím takzvaného portálu občana do vlastního konta plátce,
kde bude možné sledovat stav úhrad místních
daní a poplatků – nedoplatky, přeplatky, později i stav podání nebo žádostí o doklady. Je
zřejmé, že takovou úroveň přístupu lze umožnit
jen dobře ověřenému žadateli, aby nemohlo
dojít k jakémukoli neoprávněnému úniku
informací nebo ke zneužívání těchto služeb.
K množství pokročilých, interaktivních webů se
tak připojí i stránky města Domažlice a umožní
občanům města a jeho správního území vyjádřit
se k aktuálním otázkám života v našem městě.
Ivan Pavle, odbor ICT a GIS MěÚ Domažlice

Domažlice se zapojily do
projektu Lidových novin
Domažlice se zapojily do projektu
Lidových novin - STAROSTOVÉ PÍŠÍ
NOVINY, jehož partnerem je Svaz měst a
obcí ČR. Příspěvky domažlického starosty
Ing. Miroslava Macha si můžete přečíst na
webových stránkách www.lidovky.cz.
Do projektu se zapojily desítky starostů
z obcí po celé ČR. Další zajímavá témata
jsou vypsána až do listopadu.
(bub)

Týden nízkoprahových klubů
s Diakonií Západ aneb
„Jak projít pubertou“
Zveme tímto všechny zájemce, kteří se chtějí
zúčastnit komplexního výcviku „Jak projít pubertou“. Výcvik se bude konat ve čtvrtek 24. září
od 12 do 18 hod., a to u vodopádů na cyklostezce
k Havlovicím. Během zábavného odpoledne si
můžete projít pubertou a zjistit, jaké nástrahy
na vás číhají ve vašem okolí a jak se jim můžete
vyhnout nebo je přežít. Dále nabízíme i opékání buřtů. Bližší info na vývěsních plochách,
webových stránkách www.diakoniezapad.cz či
na www.facebook.com/klubfontanadomazlice.
S dotazy je možné se obrátit na vedoucího služby
Mgr. Jakuba Jansu na telefonu 734 686 667 nebo
na e-mailu: fontana.zapad@diakonie.cz. Akci
pořádá Diakonie Západ prostřednictvím klubu
Fontána pro děti a mládež, který je podpořen
z Individuálního projektu Podpory sociálních
služeb v Plzeňském kraji.

E. Kolářová, DiS., Diakone Západ
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TURISTICKÉ AKCE V ZÁŘÍ

Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Neděle 6. 9. Turistická vycházka. Sraz
u kostela Všech svatých ve 13 hod. Trasa:
Hvízdalka, Chrastavice, Baldov, Domažlice (8 km). Vede H. Šimovičová.
Sobota 12. 9. Zájezd do Slavkovského
lesa. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 7.30 hod. Program:
bývalé lázně Grünská kyselka (možnost
nabrat si minerální vodu), Dominova skála
– skalnatý hadcový suk, bývalý důl Jeroným – prohlídka cínového dolu, Krásno
– oběd bude zajištěn, Čistá (Litrbachy)
– zaniklé město, Křížky – hadcová skála
848 m n.m., bývalé lázně Prameny – kyselka Rudolfův a Giselin pramen, Kladská
– rašeliniště Tajga a lovecký zámeček.
Pěšky okolo 3 km. Cena pro členy KČT
240 Kč, ostatní 270 Kč. Přihlášky a peníze
přijímá p. Senohrábková – tel. 723 331 714
nebo 379 724 113. Vede K. Bílek.
Sobota 19. 9. Vzpomínková pěší pouť
Klenčí pod Čerchovem – Furth im
Wald. (23. ročník). Odjezd zvl. autobusu
z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hodin. Jízdné : 20 Kč. Zahájení u

hřbitova v Klenčí pod Čerchovem ve 13.30
hod. Trasa: Klenčí, Chodov, Sokolova vyhlídka, Köglerovo zastavení (občerstvení),
Ovčí vrch, Furth im Wald (18 km). Možnost trasu zkrátit od Köglerova zastavení u
náhonu Bystřice. Ve hřbitovním kostelíku
ve Furth im W. v 19 hod. mše. V hostinci
Bay od 20 hod. občerstvení a společné
posezení. Odjezd zvl. autobusu do Domažlic ve 22 hod. Jízdné: 20 Kč. Vede
P. Matějka.
Sobota 26. 9. Toulky zlatem podzimu
– vycházka pro rodiče s dětmi (27.
ročník). Start od 13.30 do 14.30 hod.
V ZŠ Msgre B. Staška. Trasa: ZŠ Msgre
B. Staška, kaple sv. Anny, rozcestí pod
Vavřincem, bývalý skokanský můstek,
vodárna pod Dmoutem, bistro u baseballového hřiště na bývalém vojenském cvičišti
– cíl. V cíli pamětní list a možnost opékání
vuřtů. V bistru občerstvení (5 km). Bílá
strž, Hamry, Hojsova stráž (13 km).

Připravujeme
Sobota 3. 10. Účast na zájezdu „Se
Sokolem na rozhledny“ - Pancíř.
Pořádá Sokol Domažlice.
Sobota 31. 10. Účast na otevření stezky
Questingu na Lískové. Pořádá Kamila
Angelovová.
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 21. 9. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 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.

Klub historických bicyklů
Dne 22. září (mezinárodní den bez aut)
bude v odpoledních hodinách na domažlickém náměstí Míru slavnostně založen klub
historických bicyklů s názvem: ,,Buď rád,
že jedeš“. Vlastníte-li historický bicykl
bez přehazovačky anebo byste nám jej
byli ochotni do klubu věnovat, neváhejte
a přijďte či přijeďte. Svou účast můžete
též předem přihlásit na facebooku spolku
pro kulturu a rozvoj: Chodsko žije! anebo
na tel. čísle 607 731 346. V rámci dne bez
aut též vyzýváme občany, aby zanechali
své automobily doma a přijeli ,,kolmo na
kafe“. Výhled z terásek oblíbených kaváren
a restaurací domažlického náměstí je bez
parkujících aut jistě krásnější.
(T.R.R.)

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)
PO–PÁ 7.00–15.30

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Uvedené produkty lze zakoupit v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice
nebo v prodejně Energy v Domažlicích.
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny:
Městská knihovna Boženy Němcové

pořádá v úterý 8. září 2015
školení

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení
je určeno především začátečníkům.
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky na tel. 379 723 041
nebo osobně v internetové studovně.
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Výstavy:
Marie Zajíčková – Podpisy slavných a výzamných
osobností

v

září 2015

PEJSCI Z VALCHY
HLEDAJÍ DOMOV

Výstavu je možné zhlédnout ve vestibulu knihovny od 2. do 25. září 2015
v provozní době knihovny.

Přednášky:
PhDr. Věra Kubová – Díky, pane Werichu
Povídání o Osvobozeném divadle a literární činnosti. Jan Werich
jako exkluzivní herec i skvělý člověk, který neztratil nikdy glanc.
Nahlédnete do méně známého období ze života Wericha a Voskovce.
Pořad je doplněn originálními nahrávkami Ježkova orchestru.
Zveme vás na zajímavou přednášku
do čítárny Městské knihovny B. N. ve
čtvrtek 17. září od 17:00 hodin.

Máte dluhy? Nedělejte mrtvého brouka!

Paní Blance je 82 let a žije na Domažlicku sama v bytě svého
syna. Manžel jí zemřel před necelým rokem. Její muž podnikal.
V posledních letech se mu v podnikání nedařilo a nahromadily se
dluhy. Ještě za života manžela tak byli oba manželé vystaveni exekucím a paní Blanka díky institutu společného jmění manželů (SJM)
přicházela o část svého důchodu.
Exekuční srážky z jejího důchodu neustaly ani po manželově
smrti a v tu dobu ji již začaly existenčně ohrožovat. Dluhy přitom
dosahovaly výše zhruba pěti milionů korun. Paní Blanka se radila
se synem, co by měla udělat. Ten jí odrazoval od placení s tím, že
jsou dluhy stejně nesplatitelné, a radil jí věc vůbec neřešit. Paní
Blanka se ale nakonec obrátila pro radu na Terezu Královou, domažlickou pracovnici společnosti Člověk v tísni.
„Nejprve jsme společně prošly všechny dokumenty a zjistily
stav dluhů,“ popisuje Tereza Králová. Z dokumentů bylo patrné,
že všechny dluhy souvisely výhradně s podnikáním (např. dluh na
zdravotním pojištění). „Po smrti manžela SJM zaniklo a dluhy se
tak na paní Blanku již nemohly vztahovat,“ vysvětluje Králová.
Ta doplňuje, že následně začaly komunikovat s věřiteli a podaly
žádosti o zastavení exekucí.
„Případ paní Blanky dokazuje, že v případě finančních potíží
není dobrou strategií věci neřešit. Díky svému aktivnímu jednání
naopak dosáhla toho, že jsou exekuce aktuálně postupně zastavovány a paní již zůstává celý důchod. Neoprávněně stržená částka jí
byla naopak vrácena,“ uzavírá Králová.
Společnost Člověk v tísni na Domažlicku pomáhá nejen s řešením dluhů, ale i s dalšími záležitostmi, se kterými si lidé v tíživých
životních situacích nevědí rady. Služby nabízí terénně (tedy přímo
v domácnosti klienta), případně v domažlické kanceláři.
Člověk v tísni, tel.: 777 782 065, 778 470 828
kancelář - Náměstí míru 40, Domažlice
Kontaktní hodiny bez telefonického objednání:
čtvrtek 12:00 - 15:00 hod.
V jiných hodinách je nutná tel. domluva schůzky předem!
Člověk v tísni o. p. s.

Bc. Lenka Schirová

PERY
* 5 - 6 let, jagdteriér, 9. 5. 2014 vyhozen
na benzínce na Hadrovci
* po 5 měsících adopce byl Pery navrácen
(„nový páníček“ ho po přestěhování neměl
kam dát)
* zřejmě hůře vidí, což mu neubírá na radosti ze života, miluje pískací hračky, těší
ho přítomnost lidí, nenáročný společník
do domku se zahrádkou a dobře zabezpečeným plotem
* očkován, odčerven, odblešen
Kompletní nabídku psů umístěných
v záchytné stanici psů na Valše najdete na
www.domazlice.eu, tel.: 728 480 785
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Kurzova věž měla výročí
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Členská schůze
zahrádkářů

ČZS - ZO Domažlice zve své členy na
členskou schůzi, která se koná 14. září v
18 hodin v zasedací místosti Zahrádkáře.
Zve výbor ZO ČZS

Seniorské odpoledne
Svaz tělesně postižených v ČR z.s.
Okresní organizace Domažlice srdečně zve
na Seniorské odpoledne konané 3. 9. od 14
hodin v sále MKS v Domažlicích. Hraje
Malá česká dechovka Pepi Vinklárka.
MO STP Domažlice, OkO STP Domažlice

Husův význam dnes

Zhruba 500 návštěvníků oslavilo v sobotu 22. srpna na Čerchově 110. narozeniny tamní dominanty – rozhledny Kurzova
věž. Slavnost připravil domažlický odbor
Klubu českých turistů, který se o kamenný objekt opět stará od jeho navrácení v
roce 1999. Více fotografií a informací na
www.domazlice.eu.
(bub)

Srdečně zveme na přednášku Mgr. Jana
Čapka, emeritního faráře Českobratrské
církve evangelické, zamýšlejícího se nad
smyslem a významem díla rektora Karlovy
univerzity, kazatele a reformátora církve,
Mistra Jana Husa. Přednáška začíná v
pátek 4. září od 17 hodin v evangelickém
kostele nad Hanovým parkem.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Setkání spolužáků a
přátel ročníku 1933

se opět uskuteční letos druhou sobotu měsíce září, to je 12. 9., od 13 hodin v restauraci Maštal v podhradí. Srdečně zve výbor

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

3. 9. Seniorské odpoledne, 9. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 15. 9. Cyklokonference
Česko jede, 16. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 17. 9. Divadlo v rámci předplatného
Žena za pultem, 22. 9. Burza práce, 23. 9. Zasedání zastupitelstva města, 24. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 28. 9. V. abonentní koncert - Plzeňská filharmonie, 29. 9. Recitál
Josef Fousek - FOUSKŮV SVĚT, 30. 9. Kurz společenské výchovy a tance.
(mks)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledám byt nebo dům ke koupi nedaleko Domažlic. Tel: 722 690 245

l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

l
l

l

l

VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Prodám udržovanou chalupu se dvorkem a stodolou blízko Staňkova, levně
- cena 199 tis., tel. 607 837 208.
Koupím pozemek (500-600m2) Domažlice a okolí za účelem stvby domu.
Nebo koupím část zahrady. Tel.: 607
118 088.
Hudební skupina Acient Flasch
nabízí své služby. Hrajem odpichovou
muziku - 70. léta (rock´n´roll, rock
pop, country) živě, kvalitně, levně. Přijmeme také bubeníka - zn. na úrovni.
Kontakt 607 566 923.

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

Inzerujte u nás
v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 970 Kč
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

1485 Kč
1 cm2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!
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CHODSKÉ SLAVNOSTI - VAVŘINECKÁ POUŤ 2015

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs na
domažlické radnici (nahoře), na spodním
snímku ponocný v novém kabátě.
(bub)

Nedělní program vyvrcholil v letním kině pořadem Bárovo… (nahoře). V sobotu i v neděli
se na Vavřinečku konaly mše pod širým nebem.
(bub)
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Čtvrtek 17. září 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo KALICH

Petr Kolečko ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii!

Režie: David Drábek
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se
řeknou čínsky rohlíky a vlašáky, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s Východem. Číňané
nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude novým
Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají
a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu...?
Předprodej zbylých vstupenek od 24. 8. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 22. září 2015 od 19.30 hodin v klášterním kostele
POCTA VARHANŮM

Martina Morysková - varhany
Josef Stočes - klarinet

Martina Morysková a Josef Stočes, učitelé Základní umělecké školy v Domažlicích, kolegové, kteří spolu rádi hrají, příležitostně
společně vystupují a zpříjemňují si tak svoji pedagogickou činnost.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
Pondělí 28. září 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
V. abonentní koncert

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

VODNÍ HUDBA A BAROKNÍ MOSTY
V roce 2015 oslavíme 330 let výročí od narození největších velikánů barokní hudby - J. S. Bacha a G. F. Händela. Projekt ve své čisté
barokní podobě rozezní kulturní prostory mnoha měst Plzeňského kraje, a naváže tak na "Vodní hudbu Händel-Wajsar", která jako
most z baroka do současnosti otevřela 3. července 2015 na zámku Kozel projekt Západočeské baroko.
Předprodej zbylých vstupenek od 1. 9. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 29. září 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Recitál

JOSEF FOUSEK - FOUSKŮV SVĚT

Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy.
Josef Fousek se do povědomí české veřejnosti poprvé zapsal jakožto host Miloslava Šimka v pořadech divadla Semafor, později
Divadla Jiřího Grossmanna, kde také účinkoval až do roku 1998. Od roku 1999 vystupuje v Česku i v zahraničí se svými recitály
Nemám čas lhát a Bez náhubku. Pravidelně byl slyšet na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v pořadu nedělní Dobré jitro. Do roku 2011
realizoval přes padesát výstav svých fotomontáží a portrétů lidiček v Česku i zahraničí (Kuba, Jugoslávie, Slovensko, USA atd.).
Předprodej vstupenek od 1. 9. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.

PØIPRAVUJEME
Čtvrtek 15. října 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VI. abonentní koncert

DUO TERES
Lucia Fulka Kopsová - housle
Tomáš Honěk - kytara

Duo Teres vzniko v roce 2007 na JAMU v Brně pod vedením odb. as. MgA. Miloše Vacka, primária Janáčkova kvarteta, u kterého
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oba hráči studovali komorní hru. V repertoáru dua jsou zastoupena díla od období baroka až po hudbu 20. století. Jeho snahou je
interpretovat jen originální díla pro housle a kytaru s akcentem na díla soudobých českých i zahraničních autorů. Navazují tak na
bohatou tradici houslistů a kytaristů 19. století, kdy jejich spojení bylo často vyhledávané. V roce 2008 bylo Duo Teres vybráno radou
KPH Českého hudebního fondu na Listinu mladých umělců, v roce 2009 získalo 1. cenu na mezinárodní soutěži Concorso di chitarra
clasica Enrico Mercatali v Gorizii (Itálie), 1. cenu a diplom absolutního vítěze na mezinárodní soutěži Karla Ditterse ve Vidnavě
(ČR). V roce 2012 získalo duo 3. cenu na Mezinárodní soutěži komorních souborů v německém Aschaffenburku. Své interpretační
umění zdokonalovali v mistrovských třídách renomovaných pedagogů a umělců, jako jsou např. Alexis Muzourakis, Marco Socías,
Thomas Offermann, Paolo Pegoraro, Pavel Šporcl.
Duo Teres pravidelně koncertuje nejen v České republice, ale i v zahraničí a díky znovuobjevovanému kdysi tradičnímu nástrojovému
spojení a zajímavosti repertoáru se těší přízni širokého publika. V prosinci roku 2010 vydalo Duo Teres debutové CD u přestižního
českého vydavatelství ArcoDiva se skladbami N. Paganiniho, J. Truhláře, J. Nováka a A. Tučapského. V posledních letech se
intenzivně zabývá soudobou hudbou a úspěšně premiérovalo nové skladby Jana Freidlina nebo Lukáše Hurníka.
Pátek 16. října 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

MIG 21 - "ŠTĚSTÍ HEJBE PLANETOU"

Hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (trubka, klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara)
a Adam Stivín (baskytara) vznikla roku 1998 a své první album nazvané Snadné je žít vydala po třech letech (2001). Poslední CD
Album vyšlo v roce 2015. Populární kapela z Prahy 5 Smíchova vám přijede zahrát své největší hity: Snadné je žít, Malotraktorem,
Jestli jsem šťastnej, Slepic pírka a další...
Předprodej vstupenek od 1. 9. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích
Úterý 20. října 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo v Řeznické

Arnošt Goldflam ŘEDITESLKÁ LOŽE

Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Stanislav Zindulka a Alois Švehlík
Chlapské přátelství, rivalita i lásky dvou starých "komediantů" v černé komedii.
Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu dožívají v domě pro přestárlé. K srdci si příliš
nepřirostli, jeden z nich je dokonce nesnesitelně samolibý, ale nakonec mají jen jeden druhého a své divadelní zážitky a touhy.
Vzpomínají na své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na "prchavý svět divadelního života".
Arnoš Goldflam - český herec, dramatik, režisér, pedagog a autor pro děti. Narodil se v Brně v židovské rodině. Po vystudování
JAMU působil v brněnských divadlech Večerní Brno a Divadlo X, od studijního věku taktéž vystupoval v Divadle na provázku. V
letech 1978 až 1993 působil v HaDivadle. V 80. letech začal být obsazován do menších filmových a televizních rolí. Největší ohlas
měly jím zvárněné postavy Arnošta ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag a Lustiga ve snímku Lotrando a Zubejda. V současnosti
režíruje divadelní hry a učí na JAMU a DAMU.
Předprodej zbylých vstupenek od 21. 9. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Sobota 31. října 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Klubová scéna

KUKULÍN A SEAN BARRY

Sean pochází z anglického Newcastlu a hraje na keltskou harfu. Bude hostem klubového večera v Domažlicích velmi oblíbené skupiny
Kukulín (Jan Hrubý, Rudolf Hálek a Jan Kolář)
Předprodej vstupenek od 1. 10. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Středa 4. listopadu 2015 od 19.00 hodin v kině Čakan v Domažlicích
Diashow

MARTIN LOEW - ISLAND

Předprodej vstupenek od 1. 10. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 19. listopadu 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo mimo předplatné
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Irena Dousková HRDÝ BUDŽES

Režie: J. Schmiedt
Osoby a obsazení: Helenka Součková: Bára Hrzánová, Žena: Jarmila Vlčková/Marcela Šiková, Muž: Libor Jeník
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy
Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské
normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom
"nejmenovaném" okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka
nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností věku vlastní hodnotí a komentuje.
Barbora Hrzánová - cena THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.
Předprodej vstupenek od 1. 9. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMAŽLICE
Pečovatelská služba je jednou ze čtyř
služeb Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory
v Břetislavově 84 a Baldovské 638. Pečovatelskou službu poskytujeme občanům
se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se tedy o
klienty vyššího věku a zdravotně postižené
se sníženou soběstačností.
Zajišťujeme dopomoc v situacích, kde
vlastní síly nestačí. Tato terénní služba se
sídlem v Břetislavově ulici č. 84, je určena všem, kteří chtějí za pomoci rodiny a
známých zůstat doma a neztratit kontakt
se svým společenským prostředím. Naše
služba vám zaručí jistotu v základních
denních činnostech, přinese pocit bezpečí
a prodlouží vaši soběstačnost v místě, kde
se cítíte dobře, tedy ve vašich domovech.
Pomůžeme vám:

• s péčí o sebe (s oblékáním, česáním,
ošetřením nohou, …)
• s osobní hygienou a koupáním
• zajištěním stravy a podáním jídla
• s péčí o domácnost a nákupy, praním a
žehlením prádla
• s doprovodem k lékaři, na úřady, na
procházku
• s dalšími úkony běžného života
• a navíc s vámi pečovatelka prodiskutuje běžné starosti a problematiku denního
života
• zapůjčujeme kompenzační pomůcky
(chodítka, zvedáky, nástavce na WC,...)

• pomůžeme vám se zorientovat v sociálním systému (poskytneme poradenství
ohledně příspěvku na péči, příspěvku na
mobilitu, žádost o umístění do sociálního
zařízení,...)
Sazba na hodinu za úkon je 130,-Kč.
Strava:

nabízíme výběr ze dvou jídel odpovídajících věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování.
Oběd vám dodáme teplý až ke dveřím
vašeho domu. Za nízký poplatek zapůjčujeme termojídlonosiče.
Oběd běžný 57,Oběd dieta 59,Dovoz jídla 7,Pečovatelskou službu poskytujeme v
pracovní dny od PO – PÁ v době od 7:00
hod. do 15:30 hod. Po dohodě je možné i
mimo tuto dobu. Dle nutnosti a potřeby
klienta a jeho rodiny.
Pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka a jeho svobodné rozhodnutí. Uživateli je ponechána možnost
vybrat si tu službu, o které je přesvědčen,
že vyřeší jeho problém při sebeobsluze.
Jsme si vědomi toho, že k plnohodnotnému životu v domácím prostředí nestačí
uživateli služeb jen dovézt oběd. Nabízíme
možnost využívat další služby, umožníme
spolupracovat i s jinými institucemi a zařízeními. Jsme flexibilní - jednou vybraná
služba není napořád, přizpůsobujeme se
potřebám uživatelům tak, abyste mohli
zůstat co nejdéle v pohodlí domova. Zachováte si tak soukromí, navyklý způsob

AKCE (NEJEN) PRO SENIORY
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
02. 09. 14.00 hod. Přednáška – Cestování - Jan Novák
16. 09. 14.00 hod. Přednáška – Detoxikace organizmu - II. část - M. Palkovičová
24. 09. 14.00 hod. Václavská zábava - k tanci i poslechu hraje p. Jarábek
Prokopa Velikého 689
01. 09. 15.00 hod. Mše svatá
18. 09.
Den otevřených dveří - 5 let výročí otevření zařízení
Prokopa Velikého 689 (nový penzion)
14.00 hod. programové odpoledne
17.00 hod. koncert dechové hudby Dupalka
Břetislavova 88
24. 09. 14.00 hod. Přednáška - Zpětohledy - Jan Novák

života a kontakt
s rodinou a kamarády.
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 od 7:00 do 15:30 hod.

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
rádi byste pečovali o své blízké v domácím prostředí, ale nemáte dostatek fyzických sil, abyste zvládli každodenní úkony,
které jsou s touto péčí spojeny?
Díky naší půjčovně nemusíte investovat
finanční prostředky do pořízení pomůcek,
tyto pomůcky vám zapůjčíme za velmi
příznivé ceny.
V naší půjčovně naleznete různé typy
pomůcek: chodítek, berlí, holí, mechanických a
elektrických
vozíků, polohovacích
postelí, antidekubitních
matrací,
nástavců na
WC, vanových zvedáků nebo toaletních židlí.
Kontakty:
Pečovatelská služba:
Břetislavova 84
Domažlice
Tel: 379 724 325
Půčjčovna kompenzačních pomůcek
Baldovská 638 nebo Prokopa Velikého 689
Domažlice
Tel: 379 725 853 nebo 379 720 042
Petra Zardová, DiS.,
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na školní rok 2015/2016
Více informací o jednotlivých kroužcích vám poskytnou pracovníci DDM nebo na tel. čísle 379 722 811.
Tiskopis přihlášky naleznete na adrese www.ddmdomazlice.cz. Do jednotlivých kroužků je možno podat přihlášku od 31. 8. 2015.
Zájmový útvar

Termín

1. schůzka
15. 9. - 15:30

Angličtina - předškoláci

Hlavně pro předškolní děti (možno i od 4 let). Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou. Hry, písničky...

ÚT 14:45-15:30

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou. Základní slovní zásoba.

ÚT 14:00-14:45

15.9. - 14:00

Angličtina 2

Angl. jazyk pro začátečníky i pokročilé žáky 2. tř. Cílem je seznámit se základy AJ a osvojení si zákl. sl. zásoby.

ÚT 13:15-14:00

15.9. - 13:15

Angličtina 3

Angl. jazyk pro pokročilé žáky 3. - 8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, kvízy, křížovky.

PO 15:00-16:00

14.9. - 15:00

AJ pro mládež a pro dospělé

Anglický jazyk pro mládež od 15 let a pro dospělé. Výuka pro začátečníky i pokročilé.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

NJ hrou pro předškoláky

Němčina hrou pro předškolní děti.

ST 15:00-16:00

16.9. - 15:30

Německý jazyk 1

Němčina hrou pro prvňáčky.

ST 15:00-16:00

16.9. - 15:30

Německý jazyk 2

Německý jazyk pro děti od 2. do 8. třídy.

ST 14:00-15:00

16. 9. - 16:00

Předškoláček

Příprava zábavnou formou k zápisu do 1. tř. Básničky, písničky, uvolňovací cviky ruky, příprava ke psaní apod.

ÚT 15:30-16:30

16.9. - 15:30

Filípek

Pro kluky i holky - předškoláky i prvňáčky. Rozumová a pracovní výchova, správná výslovnost, komunikace
v kolektivu, pohybové aktivity, soustředění, zklidnění, procvičení jemné motoriky, rozvoj logického myšlení.

PO 15:15-16:00

14.9. - 15:30

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

ČT 16:00-17:30

17.9. - 16:00

Deskové hry

Pro zájemce o hraní spol. her, od 5 do 15 let, zapojení do soutěží v DH podporované MŠMT - mistr. hry, smart hry.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Wii - fit

Pro všechny zájemce, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem. Nové hry!!!

PÁ - dohoda

18. 9. 13-15

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her...

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Fotografický kroužek

Pro všechny děti, které se chtějí naučit fotografovat a zpracovávat fotky. Naučte se správný pohled fotografa!

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Plastikový modelář

Výroba modelů aut, letadel a lodí.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

MaMi klub

Určený maminkám s dětmi od 1 do 3 let. Rytmická cvičení, básničky, písničky, drobné tvoření, volný čas pro hraní.

ÚT 9:30-11:00

Do 12. 9.

Barvička

Výtvarné tvoření, malování, nenáročné výtvarné techniky, kreslení, stříhání, lepení pro děti od 6 do 9 let.

ČT 15:15-16:45

17.9. - 15:30

Dívčí klub

Ruční práce, výtv. techniky, výzdoba k ročním obdobím, ubrousková technika, batika, pletení bužírek, šperky, keram. dílna.

PO 13:30-15:00

14.9. - 13:30

Šikovné tlapky

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti.

ČT 16:00-17:00

17.9. - 16:00

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro školní děti. Batika, malování na sklo, pletení košíků, malba, kresba, keramika...

ST 14:00-16:00

16.9. - 15:00

Keramika

Práce s hlínou, tvoření keram. výrobků, točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, dle zájmu - skupiny.

ČT 15:15-16:15

17.9. - 15:15

Robinson

Pro děti od 7 - 11 let. I Robinson na pustém ostrově si uměl se vším poradit. Děti mají příležitost podnikat výpravy do přírody, zkoušet různé rukodělky, hrát si a zažívat dobrodružství, poznávat nové kamarády a učit se zajímavým dovednostem.

ÚT 14:30-15:30

15.9. - 15:30

Píšťalka

Veselé pískání pro předškoláky.

Dle domluvy.

15.9. - 15:30

Flétnička 1

Základy hry na flétnu pro začínající školáky.

Dle domluvy.

15.9. - 15:30

Flétnička 2

Flétnička pro pokročilé školáky.

Dle domluvy.

15.9. - 15:30

Kytary

Základy hraní na ktytaru i hraní pro pokročilé.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Klávesy

Individuální výuka na klávesy pro začátečníky i pokročilé.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Mažoretky Kostičky

Pro děvčata od 1. - 8. třídy.

ÚT

Do 12. 9.

Country tance

Pro děvčata a kluky...nejen tance, vystoupení, ale i spousta zábavy.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Pěvecký sbor DDM Domino

Pro zájemce od 10 let, repertoár - moderní i klasická hudba. Účast na soutěžních přehlídkách.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Bowling

Pro školáky od 6-15 let. Pravidelné návštěvy bowlingu + dětská bowlingová liga, 1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

ÚT 15:30-17:00

15.9. - 15:30

Jóga

Základy jógy - vhodné pro všechny děti.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Street dance

Určen pro všechny zájemce o tuto pohybovou aktivitu, vhodné pro děti od 7 let.

PÁ

18.9. - 14:00

ČT 15:00-15:45

17.9. - 15:00

Pohybové hry pro předškoláky Cvičení s hudbou, kolektivní hry, cvičení s náčiním a další pohybové aktivity.

Cvičení Méďa

Sportovní, pohybové a míčové hry pro děti školního věku od 6-10 let. Budeme si spolu hrát, tělo při hře trénovat.
Cvičení by se mělo pro děti stát zábavou, při které se užije spousta legrace a zároveň se procvičí celé tělo.

ČT 13:30 -15:00
1x za 14 dní

17. 9. - 15:00

Stolní tenis

Pro holky a kluky se zájmem o tento druh pohybu. Vhodné pro školní děti.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Míčové hry

Vhodné od předškolních dětí po školáky, seznámení s různými druhy míčových her - tradiční i méně obvyklé.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Šipky

Pro všechny zájemce, kteří chtějí hrát i soutěžit.

Dle domluvy.

Do 12. 9.

Pokud je u první schůzky uveden termín do 12. 9., je zápis možný kdykoliv. U Mažoretek Kostiček a Street dance bude termín schůzek ještě upřesněn.
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Město upravuje parkovací plochy
Úprava několika domažlických ulic, nová zeleň, parkovací stání a
někde také jednosměrky. To jsou změny, kterých se brzy dočkají některá
místa v Domažlicích. Radnice tak chce zvýšit počet parkovacích míst a
také bezpečnost místních komunikací.
Během července probíhala úprava prostranství před budovou domažlické knihovny a základní umělecké školy. Dělníci tam položili novou dlažbu z kostek, opravili opěrnou zeď a také kamenné schodiště u knihovny.
Oprava prostranství v ulici Boženy Němcové, která se nachází v městské
památkové rezervaci, vyšla město na více než 2 miliony korun.
Nejedná se ale o jediné místo, které prošlo rekonstrukcí. Rozšířené
parkoviště je nyní například v ulici Švabinského a Mánesově (náklady:
V sobotu 22. srpna se v Domažlicích konal 41. ročník mezi- 1 638 647,- Kč včetně DPH).
Další velkou změnou projde Kozinova ulice. Podle projektu tam bude
nároní jízdy spolehlivosti historických vozidel, jejímž pořadatelem byl Veteran car club Domažlice.
(bub) vykáceno několik starých stromů, vysazena nová zeleň a zároveň vybudován nový chodník a oficiální parkovací stání.
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková
„Stromy jsou opravdu ve špatném stavu. Kácet se tam muselo již před
organizace, Palackého 230, 344 01 Domažlice nabízí
dvěma nebo třemi lety. Vzhledem k tomu, že musíme zeleň řešit komk prodeji toto použité vybavení:
plexně, rozhodli jsme se zároveň vybudovat i parkovací místa, protože
lidé tam nyní auta staví mezi stromy a dopravní situace tam není bezpeča) Malotraktor VARI, rok pořízení 2002
ná,“ vysvětlil starosta Domažlic Miroslav Mach.
b) Sekačku ETEZIA, rok pořízení 2000
S navýšením parkovacích míst se počítá také v ulici Kosmonautů, kde
c) Traktorek Agrowest, rok pořízení 1997
kapacita současné plochy zdaleka nestačí. Celkem přibude 24 parkovad) Míchačku 50l, rok pořízení 1989
cích stání. Tato investiční akce vyjde na více než 2,5 milionu korun.
e) Shrnovací radlici k traktorku Agrowest, rok pořízení 1998
Další živelné parkování v některých domažlických ulicích chce vedení
Prohlídka nabízeného bude dne 7. 9. 2015 od 10:00
radnice řešit jednosměrným provozem. Konkrétně se jedná o Fügnerovu
hodin v garáži plaveckého bazénu. Cenovou nabídku
a Tyršovu ulici. Dopravní studii pak město nechává vypracovat také pro
doručte na výše uvedenou adresu v zalepené obálce
lokalitu Kavkaz, kde je situace obdobná. V minulých letech byla podoboznačené nápisem NEOTEVÍRAT do 9. 9. 2015. Inně dopravní situace vyřešena na sídlišti Palackého nebo v Kovařovicově
formace na tel. 724 350 477
ulici.
(bub)
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Den sociálních služeb a den pro zdraví

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A DEN PRO ZDRAVÍ 2015

Chcete vědět, na koho se můžete obrátit v případě tíživé sociální situace? Zajímá vás, jaké sociální a návazné služby jsou na
Domažlicku poskytovány? Přijďte ve středu 7. října 2015 v době
od 9:00 do 15:00 hodin do MKS v Domažlicích. Seznámíte se zde
se službami a souvisejícími aktivitami, které nabízí poskytovatelé
sociálních a návazných služeb. Dozvíte se více o fungování těchto
organizací, můžete se nezávazně poradit či se jen porozhlédnout.
Akce je určena pro širokou veřejnost a bude zde zastoupena nabídka služeb pro všechny skupiny obyvatel.
Během akce se také budou prezentovat vystavovatelé rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a výrobci zdravé výživy.
Akce je pořádána pod záštitou starosty města Domažlice. Vstup
zdarma.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice

Pozvánka na „Noc sokoloven“

7. října 2015
od 9:00 do 15:00 hod
Městské kulturní středisko Domažlice

Projekt „Senior Pas“
Projekt „Senior Pas“ vznikl v Brně a byl rozšířen i do dalších
krajů, zejména v seniorských klubech a jejich středisku Krajských
radách seniorů. Jde o nakupování v předem nasmlouvaných obchodech na slevy, které projednává přímo pracovník „Senior Pasu“
z Brna. V Domažlicích byl tento projekt zaveden před dvěma lety a
se vznikem Městské rady seniorů byl předán jako jeden z projektů
činnosti tohoto spolku. Pracovník z Brna zde uzavřel dohody nejprve s osmi obchody a organizacemi a další jsou v jednání.
Členové Městské rady seniorů v minulém roce navštívili výroční
členské schůze spolků a provedli tak propagaci tohoto projektu. Získané přihlášky se každý měsíc odesílají přímo do centra do Brna,
zpět jsou zasílány do měsíce.
Žadatelé mají možnost si kartičky (pasy) vyzvednout v Domažlicích v kanceláři seniorského klubu, a to v sokolovně každé úterý
a středu od 10-12 hodin (v knihovně, hned u vchodu), ul. Benešova
281. Žádáme tímto také všechny, kteří v minulých měsících o seniorské pasy požádali, aby si je přišli v tyto dny vyzvednout.
Všem majitelům obchodů tímto děkujeme za spolupráci.
Slevy na „Senior Pas“ Domažlice: lékárna U Zlatého jelena,
Květinářství Korcová, Drogerie Podskalská, látky Witz, JaFa - ulice
Branská, Kadeřnictví Schneiderová, Optika Axel u pošty, Muzeum
Chodska.
Za MRS Domažlice Jaroslava Kaucká
SENIORSKÉ AKCE V ZÁŘÍ - Městská rada seniorů
čtvrtek 10. 9. - 14 hod. - Havlovice - koulárna, turnaj v kuželkách
středa 30. 9. - 14 hod. - „Den seniorů“ v Besedě, možno se přihlásit u pí. Matějkové.
Doporučujeme: seniorské odpoledne v MKS dne 3. 9., v MCSS
dne 24. 9. od 14 hodin spoluúčinkují seniorské taneční skupiny.

V pátek 11. září 2015 si
můžete prohlédnout sokolovnu v Domažlicích. TJ Sokol
Domažlice pořádá v rámci
celorepublikové akce „Noc sokoloven“ prohlídku a výstavu
své činnosti v době od 15:00
- 22:00 hodin.
Program: 15:00 - 22:
00 hodin - výstava historie

a současnosti, 15:00 - 17:00
hodin - trénink sportovních
gymnastek, 18:00 19:00 hodin
- dětské hry pro žactvo, 19:00
hodin - vystoupení taneční skupiny „Hanka“, 20:00 - 22:00
hodin - posezení u táboráku.
Srdečně vás zvou členové TJ
Sokola Domažlice.
TJ Sokol Domažlice

Klub seniorů TJ Sokol Domažlice
Klub seniorů vznikl před pěti lety. Založily jej členky taneční
skupiny „Hanka“.
Členky a nyní i jeden člen úzce spolupracují s regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM Plzeň, který pořádal semináře pro
seniory. Výsledkem pak bylo založení několika seniorských klubů
v kraji, jako právě i Klubu seniorů TJ Sokol Domažlice.
Klub seniorů má hlavně dvě cvičení pro seniorky, a to v úterý
dopoledne od 9 - 10 hodin a ve středu od 17:30 - 18:30 hodin.
Dále byl založen výtvarný klub - setkávají se zde seniorky každou
středu dopoledne při vytváření drobných dárků ručně pletených,
háčkovaných i šitých. Každým rokem je pořádána nejméně jedna
výstava, a to jak v sokolovně, tak i v jiných seniorských klubech
našeho kraje.
Před čtyřmi roky byla také při TJ Sokol Domažlice založena
knihovna, která obsahuje více jak tisíc knih, většinou darovaných
z řad starších členů Sokola. Členové klubu si zde bezplatně mohou
ve středu vypůjčit knihy.
Posledním setkáváním seniorů v Sokole je čtvrteční podvečerní
hodina stolního tenisu. Zde mají senioři vyhrazený stůl a mohou
se zúčastnit i seniorských turnajů.
Zveme vás proto také do svých řad.
Josef Váchal, starosta TJ a předseda Klubu seniorů

Cvičení dětí v Sokole:
RODIČE A DĚTI - úterý od 16:00 - 17:00 hodin (začínají 15. září
2015); úvodní hodina pro všechny věkové skupiny.
ŽÁKYNĚ - vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:00 - 18:00 hodin (začínají 8. září).

Josef Váchal, starosta TJ a předseda Klubu seniorů
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Jiskra začala svou pátou sezonu v ČFL
Fotbalisté A mužstva Jiskry Domažlice
vstoupili do páté sezony v třetí nejvyšší soutěži v ČR. Přes léto vystřídali úspěšného kouče
Stanislava Purkarta, který Domažlice dovedl
na historicky nejúspěšnější 2. místo v ČFL a
3x byl v osmifinále domácího poháru. Novou
trenérskou dvojicí se stal Pavel Horváth s asistentem Milanem Matějkou.
První mistr. zápas čekal Domažlice v Praze, kde se na stadionu U Průhonu postavily
6. celku loňské ČFL LOKO Vltavín. Domažlice se v prvním poločase ujaly vedení. Po
standartní situaci kapitána týmu P. Mužíka
se trefila nová útočná posila exslávistický P.
Fořt. Domácí se bohužel pro Jiskru radovali
v nastaveném čase z vyrovnávající branky,
kterou vsítil špatně obsazený Pavlata. Ve druhém poločase hosté přestáli hlavně v závěru
velký tlak domácích, velkou zásluhu na tom
měl mladý gólman Jiskry J. Šiman, který s
bravurními zákroky zneškodnil velké šance
domácích. Po 90 minutách skončilo utkání
1:1. Šlo se na penalty v nichž opět Šiman potvrdil své kvality a chytil jednu z nich. Jiskra
všechny penalty proměnila a zvítězila 5:4.
Ve 2. kole v rámci Chodských slavností
hostily Domažlice vítěze divizní skupiny

B nováčka SK Sokol Brozany vedené bývalým Československým reprezentantem
Přemyslem Bydžovským a bývalým hráčem
AC Sparta Praha Vlastimilem Caltou. Před
početnou návštěvou 1 219 diváků šli hosté po
povedeném trestném kopu Bendy do vedení
0:1. Domažlice záhy odpověděly P. Došlým
na poločasových 1:1. Ve druhém poločase
se Jiskra do svého soupeře ,,zakousla“ a po
brankách opět Došlého a nádherné ,,kličkované“ další posily D. Čady ze Sokolova,
vedla už 3:1. Hostům se v závěrečném tlaku
povedlo snížit Bendou na konečných 3:2.
Středa 19. srpna byla první vloženou
středou v nejpočetnější lize v ČR, kterou
letos hraje neuvěřitelných 20 účastníků.
Domažlice ve 4. předehrávaném kole (v termínu 4. kola 29. - 30. 8. se hraje pohár Mol
cup) hostili exdruholigový FK Baník Most
vedený bývalým koučem Jiskry Robertem
Vágnerem s hrajícím exligovým asistentem
Alešem Piklem. Domažlice, už nevedl Pavel
Horváth, který společně s trenérem gólmanů Jiskry Martinem Ticháčkem, zamířili do
plzeňské Viktorky dělat asistenty novému
kouči Karlu Krejčímu. Na pozici hlavního
kouče byl jmenován Milan Matějka. Prak-

SNN - „Den otevřených dveří
V rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým
postižením
pořádá SNN v ČR, Poradenské centrum Domažlice - Jindřichova 214
„Den otevřených dveří“
Akce se bude konat dne 23. září 2015
v době od 8:30 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hodin.
Poradenské centrum poskytuje základní i odborné sociální
poradenství a dále speciálně technické poradenství. V centru
budou vystaveny kompenzační pomůcky odstraňující bariéry
pro sluchově znevýhodněné, které si budou moci klienti i sami
vyzkoušet.
Zveme všechny osoby se sluchovým postižením různého
druhu a stupně, ale také jejich rodinné příslušníky a spolupracovníky i širokou veřejnost.
Bc. Jana Šizlingová Šimáčková, DiS.,
ředitelka centra SNN Domažlice

Prodej slepiček

ticky celé utkání skrápěl pažit městského
stadionu Střelnice déšť. Jiskra si v prvním
poločase vytvořila velké šance, které bohužel zůstaly nevyužité. Ve druhém poločase
šla po hezké kombinaci Mužíka s Čadou do
vedení 1:0, které zůstalo i po 90 a čtyřech
nastavených minutách. Hosté za celý zápas
branku Šimana ohrozili jen sporadicky.
V 3. kole Domažlice nastoupí proti dalšímu
nováčkovi druholigové rezervě FC MAS Táborsko. Středa 2. září nabídne předehrávané
17. kolo, v němž se domácí Jiskra střetne od
17:00 hodin s SK Benešov, aby v neděli 6. 9.
od 10:15 hodin změřila síly s východočeským
SK Převýšov v rámci 5. kola ČFL. V Domažlicích opět půjdeme na 3. ligu v neděli 13. 9.
v 6. kole, kdy se od 17:00 hodin Jiskra střetne s
exdruholigovým mužstvem FK Kolín. Středa
16. 9. v 17:00 hodin nabídne hodně očekávané
derby. FK Tachov vedený exdomažlickým
Stanislavem Purkartem přivítá naší Jiskru
Domažlice na svém krásném stadionu v předehrávce 18. kola. V neděli 20. 9. v 10:15 se
Jiskra utká v Praze na Žižkově s věhlasnou
Viktorkou v 7. kole. S výsledky od zápasu v
Táboře se stručným komentářem vás seznámíme v dalším vydání zpravodaje.
Jiří Pojar

Poděkování kolektivu „Domácí péče“
Chtěl bych tímto poděkovat kolektivu Domácí péče s.r.o. v Domažlicích za příkladnou péči o moji nemocnou maminku. Po dobu
dlouhých dvou let k ní domů docházely zdravotní sestřičky a pečovatelky i sedmkrát denně a staraly se o její zdraví, hygienu a výživu.
Byla to pro ně velmi těžká práce. Maminka po mozkové příhodě
zůstala nepohyblivá a ztratila řeč. Přesto plně vnímala a reagovala na
své okolí. Díky děvčatům z Domácí péče mohla zůstat tam, kde se
cítila nejlépe, ve svém bytě, kde prožila většinu svého života.
Vím, že se jedná o placenou službu nemocným a právem je očekáván profesionální přístup ke klientům této služby. Ale mamince
se dostalo ještě více nad rámec rozpisu předepsaných úkonů, totiž
toho, co se penězi ani zaplatit nedá - láskyplného zacházení ze strany pečujících děvčat. Vlídné slovo, úsměv, zájem o maminčiny radosti i starosti, nechybělo ani pohlazení a pusa na dobrou noc, prostě
jednání jako by to byla jejich maminka. Karel Veverka, Domažlice

ZŠ a MŠ Česká Kubice otevírá čtvrtý
ročník kurzů NĚMECKÉHO JAZYKA
pro dospělé a dorost

Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.

Tři stupně pokročilosti, výuka každou středu večer.

Stáří slepiček 14–19 týdnů – cena 149–180 Kč/ks.

ZAČÍNÁME 9. 9. 2015, cena 80,- Kč / 60 min.

Prodej se uskuteční: 10. září a 13. října 2015
Domažlice – u vlakového nádraží – 17.45 hod.

Případné bližší informace: PO–PÁ 9–16 hodin
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Zájemci pište: zsamskubice@seznam.cz nebo
volejte 725 763 944.
Těšíme se na Vás!
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Noví strážníci v ulicích města:

Do Arboreta přibyl další památný strom

v uplynulých měsících prošla Městská policie v Domažlicích
několika personálními změnami. Na pozice městských strážníků
bylo přijato několik nových tváří. Ty vám v následujících vydáních Domažlického zpravodaje postupně představíme.
Prvním uniformovaným mužem, kterého
mohou občané Domažlic nyní potkávat v
ulicích, je Kamil Veverka, DiS. Ten pracuje jako městský strážník od 1. srpna.
„Přes dvacet let jsem pracoval u Policie
České republiky. Potom jsem dva a půl
roku pracoval jako programátor CNC
strojů a nyní jsem se rád vrátil zpět do uniformy,“ přiznává Veverka, pro kterého prý fyzické testy, jež byly
podmínkou přijetí k městské policii, nebyly nijak náročné.
A co ho na práci strážníka nejvíc baví? „Je to kontakt s občany,“
říká Veverka.
Městská policie v Domažlicích v současné době stále nabízí
volné pracovní místo na pozici strážníka. Více na www.mpdomazlice.cz.
(bub)

V pátek 17. července byl v domažlickém Arboretu u Obchodní
akademie, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy vysazen další přírůstek do rodiny dárcovských stromů, v pořadí již
17. strom, a sice jilm (Ulmus Clusius), kultivar odolný vůči grafióze jilmů, tzv. holandské nemoci. Strom věnovala rodina Eliášova
a byl vysazen u příležitosti smaragdové svatby prarodičů, manželů
Zelenkových. K této vzácné události se sjela celá početná rodina
z Písku i ze vzdáleného Švédska, byly recitovány básně, přednesen slavnostní proslov, a dokonce zazpíval dětský sbor Duha
a pěvecký sbor Čerchovan. Byl tak vzdán nádherný hold 55 let
trvajícímu manželství.
Součástí výsadby byla i tematická přednáška týkající se výsadby
stromů, kterou poskytl správce Arboreta Tomáš Radovan Ridel.
Přítomní byli rovněž pozváni ke komentované prohlídce Arboreta a obeznámeni s aktuální koncepcí péče o něj, kdy po vzoru
francouzských lesoparků byla tento rok ponechána na travnatých
plochách dlouhá tráva, aby zastínila půdu proti odpařování pro
stromy tolik potřebné vláhy. Sečeny jsou pouze 1,5m široké pruhy
podél cest. V letošním suchém létě se tento krok ukazuje jako obzvláště vhodný, neboť nedochází k vypalování travního porostu a
vysychání a praskání půdy, jako se tomu běžně děje na nakrátko
sečených trávnících. Na začátku školního roku bude travní plocha
opět posečena a zmulčována, aby se do půdy navrátily živiny.
V současné době je Arboretum pro veřejnost uzavřeno z důvodu probíhající rekonstrukce střechy školy. O jeho opětovném
otevření bude veřejnost informována na facebookovém profilu
spolku Chodsko žije! a v tisku. Komentované prohlídky jsou však
v případě zájmu i nyní možné, a to pouze po dohodě se správcem
Arboreta na tel. 607 731 346. V této roční době je možné vidět
nově vzniklé kvetoucí bylinkové záhony.
Arboretum Domažlice ve spolupráci se spolkem Chodsko žije!

DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS
zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce
Přijmeme zahradníka nebo zahradního pomocníka

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

Zasklívání u zákazníka včetně dopravy
l
l
l
l
l
l
l

veškeré sklenářské práce
rámování, vrtání broušení
zasklívání bezpečnostním sklem
akvária, terária; polykarbonáty, plexi
keramické sklo do krbů a kamen
autozrcátka parabolická
prodej skleníků a pařníků

Rohova 124, Domažlice,
tel. 379 778 402, mobil: 774 648 402
Jsme plátci DPH
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VÝPRODEJ ŠINDELOVÝCH ZÁSOB
Od 1. 9. 2015 vyprodáváme samolepící šindel s cenou za
bobrovku (červená) 184,- Kč bez DPH
s cenou za obdelník (červený) 158,- Kč bez DPH
Akce platí do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob.

ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü
ü

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce
Dodávka a montáž hromosvodů
Zateplení fasád suchou cestou a prodej
materiálu na prodejně v Domažlicích
Dodávka a montáž střešních oken a rolet
Záruka na provedené práce 5 let

Masarykova 124
Domažlice

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575
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