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Bagrování v Zelenovských rybnících
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EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

Město Domažlice se opět připojilo k celoevropské akci, která má za cíl upozornit na takové způsoby dopravy,
které sníží škodlivé emise v ovzduší podporou hromadné dopravy. Letošní Evropský den bez aut se v sobotu 19.
září konal na domažlickém náměstí. Kulturní program spojený se soutěžemi pro děti a ukázkami biketrialu byl
ukončený společnou vyjížďkou účastníků spolu se starostou města Miroslavem Machem na kolech na Babylon.
Odpoledne pak akce pokračovala ve sportovním areálu Střelnice.
Na náměstí před radnicí hrála plzeňská skupina Na starý kolena band, která navodila příjemnou atmosféru.
Celou akci pořádalo město Domažlice zejména prostřednictvím odborů životního prostředí a kultury. Ruku k dílu
přiložily organizace pořádající soutěže pro děti: Mateřské a rodinné centrum Kráčmerka, ekoncentrum Taurus
a Dům dětí a mládeže Domino. Zajímavostí bylo vystoupení tří členů horšovskotýnského biketrialového oddílu,
kteří předvedli svoji dovednost na kolech.
Před polednem přítomným představil starosta města M. Mach nové cyklostezky, které vznikly anebo vznikají
v okolí města, ať už se jedná o stezku, která zpřístupňuje oblast Vodolenky, či okolí Jezera. Po krátkém seznámení
dostali všichni přítomní k této příležitosti vydanou mapu určenou cyklistům a vydali se na Babylon. Na tamní „Sauně“ na ně čekalo občerstvení a obdrželi potvrzení, že cestu absolvovali. Díky němu pak měli za odměnu nárok na
kousek pečeného prasátka, které bylo k dispozici u nového volejbalového hřiště v Domažlicích. Celý nový sportovní
areál byl otevřen všem příchozím, pokračovaly zde zajímavé ukázky z různých sportovních odvětví. Od 16 hodin
všichni přítomní mohli zhlédnout fotbalové utkání mezi Jiskrou Domažlice a pražskou Bohemians. Odměnou pak
jistě bylo vítězství domácích 4:2.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 19. 10. 2009
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 21. 10. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

Kdo zavítal v poslední době do okolí
Zelenovských rybníků, jistě zaznamenal
odbahňovací práce v této lokalitě. Ty
mají za cíl především zvýšit retenční schopnost nádrží, což napomůže
k ochraně občanů žijících po proudu
Zubřiny v Havlovicích a Domažlicích.
„Práce byly zahájeny obnovením obtokové strouhy Strakovského rybníka.
Kompletní obnovou prochází bezpečnostní přeliv. I když stavaři vybudovali
provizorní možnost překonání toku,
velmi se omlouváme všem, kdož do této
oblasti zavítali a setkali se se zhoršeným
průchodem. Vše ale bude do konce října
uvedeno do použitelného stavu,“ říká
starosta Miroslav Mach a dodává: „Rád
bych občany pozval na prohlídku obou
odbahňovaných rybníků, aby si udělali
představu o vrstvě bahna, která se za desetiletí v těchto rybnících usadila. Vzpomínám, jak jsme se tady jako děti před
30 lety koupali a dnes zůstala v rybníce
Radošov hloubka max. 0,5 metru.“
V příštím roce bude provedena obdobná
oprava posledního ze tří zdejších rybníků. Všechny tyto akce jsou v souladu se
zpracovaným plánem protipovodňové
ochrany města, který byl vypracován
a schválen v loňském roce a budou
pokračovat i v dalších částech katastru
našeho města.
(toš)

MKS NABÍZÍ
taneční pro dospělé

Městské kulturní středisko Domažlice připravuje na konec roku taneční
kurzy pro dospělé. Zahájeny budou
podle zájmu veřejnosti. Pokud zvažujete
účast a chcete jejich konání podpořit,
přihlaste se do konce října v MKS, tel.
379 722 631.

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
VELVET COFFEE
originální mražená káva

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 93. schůzi konané 3. 8. schválila uzavření smlouvy na
zajištění servisu a údržby světelného signalizačního zařízení v Domažlicích mezi
městem Domažlice, DTS Domažlice,
p. o., Chrastavická 170, Domažlice a společností ELTODO dopravní systémy, s.r.o.,
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01
Praha 4. Vzala na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se havarijního
stavu výpusti rybníka Hrubých v k.ú. Draženov a uzavírky silnice II/198 Draženov
– Klenčí pod Čerchovem (pozn. povolení
na uzavírku je do 15. 10. 2009). Souhlasila
s průběžným čerpáním fondu oprav na
rok 2009 společností Chodské vodárny
a kanalizace, a. s., Domažlice. Radní souhlasili s použitím finančních prostředků
ve výši 212.775,– Kč z investičního fondu
příspěvkové organizace města Domažlice
Městské kulturní středisko, na nákup
digitálního projektoru EIKI LC-X85 do
kina Čakan a letního kina. Městské policii
uložili v provozovnách, kde po 22:00 hod
hraje reprodukovaná hudba a dochází k rušení nočního klidu, důslednou kontrolu.
Rada města na své 94. mimořádné
schůzi dne 5. 8. schválila smlouvu o dílo
na zpracování PDSP „Rodinné domy a bytový dům – Obytná zóna Na Bábě“ s Architektonickým ateliérem S.A.H., Praha
– ing. arch. Schejbalem. Schválila zadání
zakázky „Oprava příjezdové komunikace
ke smuteční síni v Domažlicích“ firmě
Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice
za cenu 137.819,– Kč vč. DPH. Rozhodla

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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přidělit veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
„I. etapa – Revitalizace území Zelenov“
firmě Provádění staveb, zemní práce, Petr
Beneš, Klenčí pod Čerchovem a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s toutu firmou.
Rada města na své 95. schůzi dne 17.
8. schválila pro zajištění veřejně prospěšné
stavby „Cyklostezka Domažlice – Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce“
pokácení 2 ks stromů JAVOR KLEN na
ppč. 4847, k.ú. Domažlice. Radní doporučili ZM schválit uzavření smlouvy
č. 10119909630 o bezúplatném převodu
pozemku p.č. 4255/1(PK) k.ú. Domažlice
od Pozemkového fondu České republiky
do vlastnictví města Domažlice. Vzali na
vědomí informaci odboru správy majetku
a odboru finančního o stavu exekucí vedených městem Domažlice. Vzali na vědomí
uzavření smluv o budoucích smlouvách
kupních mezi Svazkem českých měst
a obcí v česko-bavorském pohraničním
prostoru „Domažlicko“ a vlastníky pozemků dotčených stavbou stezky pro
pěší a cyklisty, část Domažlice I. etapa
a Domažlice – hranice k.ú. Luženičky.
Nesouhlasili s pokácením jalovce čínského na p.p. č. 4814/37 v katastrálním území
Domažlice z důvodů výhledových poměrů
na křižovatce u KB. Rada vzala na vědomí
žádost nájemců bytového domu čp. 392,
v ulici Pelnářově v Domažlicích o vyjmutí
bytového domu čp. 392, v ulici Pelnářově
v Domažlicích z II. vlny privatizace. Neschválila vydání souhlasu k provozování
videoloterních terminálů společností Auto
Games a.s. Stolařská 490, Uherský Brod
na adrese: Kafe bar herna, Žižkova čp.
492, Bezděkovské předměstí Domažlice.
Schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
finanční dotace na realizaci projektu „Škola – můj kamarád“ ve výši 27.000,– Kč pro
Základní školu Domažlice, Komenského
17, mezi Plzeňským krajem, a městem
Domažlice.
Rada města na své 96. schůzi dne
31. 8. vzala na vědomí zprávu z hlavních
mostních prohlídek ve správním území
města Domažlice provedené dne 28. 06.
2009 firmou KH mosty, Naděžda Hájková.
Schválila prodej movitého majetku společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r.o.,
za cenu 118.686,– Kč a uzavření kupní
smlouvy. Souhlasila s povolením výjimky
z Pravidel pro povolování předzahrádek
poskytovatelů nabízející služby v oblasti
pohostinství v bodech 2.1. předzahrádka je
umístěna před sousedním domem č. 130 se
souhlasem majitele a 2.3. oplocení předzahrádky nebude řešeno po dobu dočasného
přemístění předzahrádky z důvodu umístění lešení na opravu střechy domu čp. 131
na náměstí Míru – max. do 31. 10. 2009,
společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., – provozovna náměstí Míru čp. 131, Domažlice.
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Radní schválili uzavření smlouvy
o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce
tenisových kurtů – I. etapa, Domažlice“
s firmou Sibera, s.r.o., Stará Boleslav.
Vzali na vědomí žádost společnosti pro
vybudování zvonice na Vavřinci Zvonice
Vavřinec, o.s., o pronájem části pozemku
č. 3072, k. ú. Domažlice za účelem umístění a provozování zvonice. Souhlasili se
stanovením objízdné trasy v zastavěném
území města Domažlice v souvislosti s rekonstrukcí povrchu vozovky silnice II/184
v obci Brůdek v období od 1. 9. do 30. 11.
2009 se zachováním dopravního značení
na silnici II/193 omezujícího nosnost vozidel. Rada souhlasila s povolením výjimky
z místní úpravy provozu na náměstí Míru
a Kostelní ul. – ze zákazu vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t
pro automobil Tatra 148 speciál, registrační značky DO 3675 ve dnech 31. 8.–5. 9.,
7. 9.–12. 9., 14. 9.–19. 9., 21. 9.–22.
9. 2009 na náměstí Míru a 23. 9.–26. 9.,
28. 9.–3. 10., 5. 10.–10. 10., 12. 10.–16.
10. 2009 v Kostelní ul., za účelem opravy
střechy domu na náměstí Míru 131 v Domažlicích pro společnost ANS – Střecha
s. r. o., Masarykova 124, Domažlice.
Zastupitelstvo města na svém 34.
zasedání dne 26. 8. neschválilo vyjmutí bytového domu čp. 392, na st.
p. č. 1328, v ulici Pelnářově v Domažlicích (Bezděkovské předměstí) z II. vlny
privatizace. Schválilo uzavření smlouvy
č. 10119909630 o bezúplatném převodu
pozemku p. č. 4255/1(PK) k.ú. Domažlice
od Pozemkového fondu České republiky
do vlastnictví města Domažlice. Schválilo
realizaci projektu a vyčlenění finančních
prostředků v rozpočtu města na rok 2010
na stavbu „Cyklostezka Plzeň – Regensburg“ – úseku Domažlice – I. etapa,
Domažlice – hranice s k.ú. Luženičky
a Hadrovec – II. etapa (akvadukt) ve výši
3.242.941,– Kč. Vzalo na vědomí plnění
rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2009.

Poděkování organizacím za pomoc
při organizaci Chodských slavností

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi
organizátorsky náročnou akci, kterou by
bez pomoci nešlo zvládnout, je Město
Domažlice velmi vděčno za pomoc při
přípravě a organizaci Chodských slavností
2009 všem organizacím, které tuto pomoc
poskytly. Velice si vaší pomoci vážíme
a děkujeme za spolupráci. I vaším přičiněním jsou Chodské slavnosti perlou mezi
folklorními festivaly v České republice.
Mnohokrát děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci při organizaci
dalších ročníků Chodských slavností.
Město Domažlice
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Zeptali jsme se

starosty města Miroslava Macha, jak se
ekonomická krize projevila v rozpočtu
města?
Zastavují se zbytné investiční nákupy
města i jeho organizací z důvodu poklesu
daňových příjmů města. K poslednímu
srpnu se příjmy městské pokladny proti
loňskému srovnatelnému období snížily
o 18 milionů korun, což je 16% z daňových příjmů k tomuto datu. Zároveň máme
bohužel předepsanou vratku dotace na
výstavbu 39 bytových jednotek ve starých
kasárnách a 15 bytů v Petrovické ulici ve
výši 39 milionů korun. Dotace byly městu přiznány v roce 2004 a 2005. V obou
případech byla shledána chyba města při
plnění podmínek této dotace a finanční
úřad rozhodl o jejím vrácení včetně penále. Město tehdy dostalo 19,5 milionů korun a vracet bude zmíněných 39 milionů
korun. Na zasedání zastupitelstva města
počátkem letošního roku jsem s touto situací zastupitele seznámil a požádal bývalé
vedení města o vysvětlení důvodů nesplnění podmínek fondu a projednání těchto
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důvodů s fondem. Bývalý starosta a nyní
poslanec pan Jan Látka přislíbil projednat
možnost odpuštění tohoto odvodu. Nyní
mi pan poslanec sdělil, že situace vypadá
špatně i s ohledem na problémy státních
financí a je reálné, že naší žádosti o prominutí tohoto odvodu nebude vyhověno.
V situaci, kdy stavíme penzion pro seniory, děláme komunikace v Ladově a Husově ulici, odbahňujeme Babylonský rybník
i Zelenovské rybníky, nám to bude dělat
problémy. Proto budeme každou drobnou
investici, která není podpořená dotací, zvažovat. I přes všechny tyto nepříjemnosti
a k proinvestované částce k 31. srpnu 61
milionů korun držíme zatím letos vyrovnaný rozpočet. Naštěstí se během let 2006
až 2008 podařilo vytvořit rezervu 85
milionů korun, a proto se nám teď volněji
dýchá. Dovolím si tvrdit, že takových měst
není mnoho. Ještě si dovolím zmínit, že
v současné době jsou připraveny investiční
akce do roku 2012 ve výší cca 1,2 miliardy
Kč a na tyto akce bychom měli obdržet
dotace převyšující 800 milionů Kč. Snad
tyto naše smělé plány světová ekonomická
krize moc neovlivní.
(red)

Od vzdělání k zaměstnání

Dne 22. října 2009 pořádá Okresní hospodářská komora Domažlice již 3. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příložitostí pro budoucí učně pod názvem
„Od vzdělání k zaměstnání“. Tato akce je pořádána ve spolupráci s městem Domažlice
a Úřadem práce v Domažlicích. Již tradičně se bude konat v prostorách MKS Domažlice
od 9 do 17 hodin. Hlavním účelem je ukázat vedle sebe nabídku odborných škol a firem
tak, aby budoucí absolventi ZŠ a jejich rodiče měli možnost v reálu vidět uplatnění dětí
po absolvování střední školy nebo odborného učiliště. Prezentace se zúčastní všechny
střední školy a odborná učiliště z regionu včetně spolupracujících firem. V rámci akce
proběhne prezentace projektu „Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů“, na kterém se OHK Domažlice podílí. Cílem tohoto projektu je zvýšení
zájmu o studium řemeslných a technických oborů.
Prezentační akce „Od vzdělání k zaměstnání“ se zúčastní žáci 7.–9. tříd ze všech základních škol v okrese a současně jsou zváni i rodiče.
(ohk)

– LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE –

KAŠPÁREK HLEDÁ PRINCEZNU
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
V listopadu se hraje v těchto termínech:
Neděle 8. 11. 2009 předprodej vstupenek na tyto dva termíny od 12. 10. 2009
Neděle 15. 11. 2009
Neděle 29. 11. 2009 předprodej vstupenek od 16. 11. 2009
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice
Jednotné vstupné: 25,– Kč
TRAVESTI SHOW
Pořad Cirkus Hanky Panky uvidíte
v domažlickém MKS 9. listopadu od 19.30
hodin. Nejnovější představení skupiny
Hanky Panky z Prahy bude zde uvedeno
vůbec poprvé.

ZIMNÍ STADION
Zimní stadion rozšíří o podzimních
prázdninách hodiny pro volné bruslení.
Zejména děti tak mohou od 28. do 30.
října využít pro ně navíc vymezený čas od
9 do 12 hodin.
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 712,– Kč
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
12. 10. 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.
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911
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l SNADNÁ PŮJČKA
( 736 138 888
l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861
l Sháním rodinný dům nebo chalupu
k rekreaci i trvalému bydlení na Domažlicku. Prosím nabídněte.
Mob. 731 014 334,
email: panekdavidcze@seznam.cz

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to
s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného
osvětlení
l zakládání zeleně a jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
l vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty, diplomy
l pozvánky, novoročenky
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l knihy, brožury
l zpravodaje
l noviny
l

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Literární podvečer 8. října

Literární podvečer s Lubomírem Mikiskem a Milanem Čechurou

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava:
Jana Hrušková – Počáteční tvorba
Výstava téměř třiceti kreseb seznámí návštěvníky
s počáteční i pozdější tvorbou známé domažlické malířky,
které byl k jejímu životnímu jubileu věnován obsáhlejší
článek v červencovém Domažlickém zpravodaji.
Soubor kreseb z období po roce 1983 je inspirován
většinou pohádkovými nebo divadelními motivy. Najdeme
zde i pokusy o portrét, zachycení krajiny nebo lidový
motiv z Postřekova. A technika? Uhel, suchá křída. Kresby
od roku 2000 pak většinou pocházejí ze souboru Země
a již jejich názvy napovídají, jaké téma autorku oslovovalo – Ocelová krajina, Údolí naděje, Tůňka, Starý strom,
Ozvěny země, Jezerní romance...
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. do 31. října
2009 a přístupná bude v provozní době knihovny.
Školení internetové studovny v říjnu:
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 6. října 2009 školení

Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042
Prezentace knihy 20. října 2009:

Marie Rivai a Václav Sika – Pozdní vyznání
Ze spolupráce spisovatelky Marie Rivai – autorky
povídek Mávání poraněných křídel (2001), Indonéské
kuchařky (2003), Básnické sbírky Básníkem se člověk
stává (2007), indonéských pohádek Smaragdové ostrovy
(2007) - a malíře Václava Siky vzešel po společné práci na
Smaragdových ostrovech další projekt. Básnickou sbírku
Pozdní vyznání doplnil Václav Sika rozsáhlým výběrem
své počítačové grafiky. Soubor 30 grafik vhodně doplňuje
lyriku paní Rivai a dává knížce vyrovnaný rozměr psaného textu s výtvarným doprovodem.
Vlastní křest knížky se uskuteční o týden dříve v Praze,
domažličtí zájemci jsou srdečně zváni na prezentaci díla
a ukázky originálů počítačových grafik Václava Siky, které
byly použity k výtvarnému doprovodu básní.
Pořadatelé – město Domažlice, Muzeum Chodska,
Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou všechny příznivce krásného slova
a výtvarného umění v úterý 20. října v 17. 00
hodin do Galerie bratří Špillarů.

Tvorbu i osobnost plzeňských spisovatelů Lubomíra Mikiska a Milana Čechury jsem se snažila přiblížit čtenářům Domažlického zpravodaje v minulém čísle. Co k tomu dodat. Snad jen to, že s otočením
poslední stránky jejich knížek (Přání, Když tančí vážky, Rodinčení) s příběhy nekončíte. Zůstanou ve vás
– jedny vás nutí k přemýšlení – ano, s něčím podobným jsem se přece už setkal/setkala, tomu rozumím,
to si dovedu představit, tomu věřím. No, a ty druhé - ty vás přímo vybízejí k převyprávění svým známým,
protože je přece nemůžete ošidit o takový příběh.
Autoři slíbili ústy Lubomíra Mikiska, že poví něco málo o sobě, o své tvorbě, zazní ukázky z jejich
knížek – jak formou autorského čtení, tak četbou paní Hany Kopáčkové, která oživí tuto mužskou sestavu
– a chybět nebude ani hudba. Milan Čechura skládá mimo jiné i písňové texty a na některé z nich se za
doprovodu kytary můžeme těšit.
Pořadatelé –Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně
zvou všechny na příjemné setkání ve čtvrtek 8. října v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

Týden knihoven 5.–11. října
Již 13. ročník vyhlásila sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků, již po dvanácté se
se svými akcemi zapojuje domažlická knihovna. Motto letošního ročníku „Knihovna mého srdce“ vychází z letošní velké
ankety pořádané Českou televizí za přispění právě veřejných knihoven – Kniha mého srdce. Tak jaké že to akce ta vaše
domažlická Knihovna vašeho srdce nabídne?
Hned v pondělí 5. října zahájíme, jako každý rok, Velkým říjnovým společným čtením. Čtenářský maratón hlasitého
čtení zahájí jako již tradičně starosta města Ing. Miroslav Mach, tentokrát spolu s ředitelkou Gymnázia J. Š. Baara
Mgr. Janou Štenglovou. Pro letošní dopolední čtení žáků základní školy jsme vybrali Staré pověsti české - nejznámější dílo
Aloise Jiráska - autora, který svými Psohlavci tak výrazně proslavil Chodsko. Odpoledne při návštěvách tříd domažlických
středních škol se bude číst jako taková ochutnávka před Literárním podvečerem knížka Milana Čechury Rodinčení. Letos
poprvé rozšíříme čtenářský maratón i o úterý dopoledne, kdy knihovnu navštíví třídy středních škol, na které nevyšel
čas při odpoledním čtení pondělním. A protože i domažlická knihovna podporuje projekt Celé Česko čte dětem, dětem
a studentům přijdou číst pozvaní zástupci Česka – hosté z řad ředitelů domažlických škol, státní správy a samosprávy,
kulturních institucí.
Úterní dopoledne v internetové studovně bude věnováno již tradičně školení.
Oddělení pro děti navštíví během celého týdne všechny druhé třídy základních škol, pro které bude připraven speciální
program. Oddělení speciálních služeb registruje zájem prvních a druhých ročníků středních škol o lekce bibliografické
výchovy.
Hlavní akcí vedle Velkého říjnového společného čtení je Literární podvečer se spisovateli Lubomírem
Mikiskem a Milanem Čechurou.
9. října pořádá internetová studovna Den otevřených dveří, při kterém bude pracovník studovny připraven informovat
o službách, které je studovna zájemcům schopna poskytovat. Ten den bude přístup na internet umožněn bez poplatku.
Po celý týden bude v oddělení pro dospělé, čítárně i oddělení pro děti probíhat amnestie pro čtenáře, kteří z jakéhokoliv důvodů zapomněli v termínu vrátit knížky a hrozí jim pokuta. Doufáme, že této příležitosti naši čtenáři využijí a knížky
vrátí bez pro ně nepříjemných sankcí.
Všichni, kteří se v rámci náborových akcí pro žáky a studenty rozhodnou přihlásit za nové čtenáře, získají roční
registraci bez poplatku. Ve vstupním prostoru bude rozšířena burza starších a duplicitních knih a uskuteční se i burza
dětských knížek v oddělení pro děti.
Takový bude tedy Týden knihoven v Knihovně vašeho srdce, v Městské knihovně Boženy Němcové.
Mgr. Hana Mlnáříková

Jiřina Skalová - knihovnice
Do archivu těch, kteří se navždy rozloučili s domažlickou knihovnou, přibylo na začátku září
další jméno. Jiřinu Skalovou znali Domažličané a celé Chodsko jako zakládající členku Chodského
tria, dlouholetou členku pěveckého sboru Čerchovan.
V letech 1961–1976 ji za svou paní knihovnici považovali domažličtí čtenáři, za svou pomocnici a rádkyni dobrovolní knihovníci okresu Domažlice, za svou kolegyni knihovnice tehdejší
Okresní, pozdější Knihovny Boženy Němcové.
Ze současných zaměstnanců Městské knihovny Boženy Němcové nepracoval s paní Skalovou
již nikdo. Všichni jsme ji však znali z jejích návštěv v knihovně, ze společných setkání s našimi
seniory, s přátelských schůzek. Všichni si pamatujeme její nezapomenutelné historky z návštěv
místních knihoven, zážitky se čtenáři, s dobrovolnými knihovníky, s tehdejšími předsedy místních
národních výborů. Za vším tím povídáním se vždy skrývala láska k práci, kterou dělala 15 let.
Vždy to byla práce s lidmi a pro lidi, které měla ráda. Čtenáři si jí vážili, knihovníci ji měli rádi.
Měli jsme vás rádi, pani Skalová…
Za domažlickou knihovnu Mgr. Hana Mlnáříková
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Rekonstrukce bazénu

Radnice znovu podala žádost na rekonstrukci a přístavbu plaveckého bazénu a ubytovny do další výzvy z ROP – podpora rozvoje cestovního ruchu. „V současné době je
dokončen projekt pro stavební povolení a probíhá stavební řízení,“ říká starosta Miroslav
Mach a pokračuje, „už je provedeno nové vstupní schodiště s bezbariérovým nájezdem.
Zbylé schody hůře pohybliví spoluobčané překonají za pomoci plošiny, která zde bude
osazena. Vlastní vstupní dveře budou později nahrazeny novou prosklenou stěnou nové
vstupní haly. V době letní odstávky je naplánovaná výměna technologického zařízení na
úpravu a ohřev vody. Uskutečnit by se měla i oprava střechy, eventuálně nástavba ubytovny. Další práce jsou však závislé na získání dotace.
V dnešní době klesajících příjmů státu i měst musíme zvlášť pečlivě zvažovat každou
investici, ale věříme, že se rekonstrukce a dostavba našeho bazénu v maximálně možné
míře podaří,“ uzavírá M. Mach.
(toš)

Největší akce v historii
města – Čisté Domažlice

Jak již byli čtenáři Domažlického zpravodaje několikrát informováni, na přelomu
roku bude zahájena největší investiční akce
v historii města – rekonstrukce kanalizace,
vodovodu a čistírny odpadních vod. Náklady akce jsou předpokládány ve výši 557
mil. Kč, dotace z fondů EU je potvrzena ve
výši 432 mil. Kč.
„Máme veškerá povolení, připravenu zadávací dokumentaci k výběrovému řízení
dodavatele a čekáme na odsouhlasení této
dotace fondem životního prostředí. I když
jsme odeslali dokumentaci 4. července, do
20. 9. 2009 jsme bohužel neobdrželi žádné
vyjádření,“ říká starosta Miroslav Mach,

a pokračuje, „v době, kdy čtete tyto řádky,
snad již bude vypsána soutěž tak, aby v listopadu mohly začít stavební práce. Vypadá
to, že se obě náročné stavební práce - Čisté
Domažlice a Zkapacitnění Zubřiny - sejdou
v jednom termínu. Jejich koordinace bude
o to náročnější, ale způsobené dopravní
komplikace tak budeme mít alespoň o to
rychleji za sebou. Zároveň již probíhá soutěž na dodavatele stavby vodovodu a kanalizace v naší městské části Havlovice. Pro
tuto akci je připravena dotace 55 mil. Kč,
přesnou cenu díla zjistíme v nejbližší době
a práce pak budou zahájeny na přelomu
října a listopadu letošního roku.“ (red)

Protipovodňová opatření v Domažlicích

Přesto, že město Domažlice už tři roky intenzivně pracuje na zkapacitnění Zubřiny,
stále není možné tuto protipovodňovou stavbu provést.
Starosta Miroslav Mach komplikovanou akci popisuje: „Dotace na tuto akce ve výši
15 milionů korun je už zajištěna, podmínky, které jsme pro přijetí dotace museli splnit,
jsou nesmírně komplikované a mění se v době projednávání. Proto přes veškerou snahu
akce nezačne do října letošního roku, ale bude zahájena až na jaře. Město už zajistilo
projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí, stavební povolení, finance na přeložky sítí,
projekt i stavební povolení na opravu mostu v ulici npor. O. Bartoška, smlouvu s majiteli
pozemků dotčených rozšířením koryta, smlouvy s Povodím Vltavy na údržbu a vlastnictví stavebního díla. Toto vše jsme předali na povodí, které je nositelem dotace a zároveň
bude vlastní stavbu zadávat a kontrolovat. Jedná se totiž o trojstranný vztah mezi městem,
povodím a ministerstvem životního prostředí. V tomto programu jsme nejdále v celé republice, a tak vlastně vyšlapáváme cestičku i ostatním.“
Akce se z výše popsaných důvodů přesouvá na jaro. V potoce totiž navíc žije chráněná
mihule potoční, která velmi omezuje možnost prací v korytě řeky na 2 měsíce v roce
(duben, říjen). Náklady akce jsou odhadnuty na 18,8 mil. Kč, dotace je zajištěna ve výši
15,1 mil. Kč.
(toš)

Jak je to se střelnicí

V tisku se objevila zpráva, že město Domažlice podporuje výstavbu areálu pro držitele střelných zbraní ve výrobní zóně v Masarykově ulici. Jak nám řekl starosta města
M. Mach, rada se k tomuto podnikatelskému záměru skutečně vyjádřila, ale to neznamená, že by se jednalo o investici, na které by se město finančně podílelo. Podpora města je
v tomto případě pouze v symbolické rovině.
(red)
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l Celá strana 18 x 25 cm

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ
FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 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%

Česká komedie

1.
čtvrtek

MUŽI V ŘÍJI

2.–3.

Česká komedie

pátek–sobota

Ruské válečné drama s titulky

7.–8.

www.domazlice.info

m Vstupné 60,– Kč 95 min.

4.

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude přiúčtována 19% DPH!

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Kino Čakan pro děti v českém znění

Neděle

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

r Vstupné 65,– Kč 119 min.

4.
Neděle
zač. ve 14:00 hod.

l Při opakování sleva – 10%

1. 10. Prodej, 2. 10. MANŽELSTVÍ NA
DRUHOU ANEB BARILLONOVA
SVATBA, Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn, 5. 10. Klubová scéna – ELISABETH LOHNINGER QUARTET,
6. 10. divadelní představení v rámci předplatného ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ - DIVADLO SEMAFOR,
7. 10. Kurz společenské výchovy a tance,
9. – 11. 10. Zahrádkářská výstava ÚZ
ČZS, 12. 10. Karel Plíhal – písničkář,
13. 10. Prodej, 14. 10. Kurz společenské
výchovy a tance, 15. 10. O DOBRU
A ZLU Divadlo pro žáky ZŠ a děti z MŠ,
16. 10. O DOBRU A ZLU Divadlo pro
žáky ZŠ a děti z MŠ, 16. 10. RŮŽENKA
ŠÍPKOVÁ - Ochotný divadelnický spolek
Karel – derniéra, 18. 10. Kurz společenské
výchovy a tance – I. prodloužená, 19. 10.
Prodej, 20. 10. Kurz společenské výchovy
a tance, 21. 10. Zasedání zastupitelstva
města, 22. 10. III. ročník prezentační akce
– OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ
– Hospodářská komora, 23. 10. Prodej,
23. 10. OPERETNÍ KONOPĚNÍ, 24. 10.
Áda Školka – koncert Valdaufinky, 26. 10.
Kurz společenské výchovy a tance, 27. 10.
Prodej, 29. 10. STAMICOVO KVARTETO – VI. abonentní koncert KPH, 30. 10.
OTYLKA – Ochotnický divadelní soubor
MKIS Poběžovice.

říjen 2009

ŘÍJEN 2009

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

číslo 10

Středa–čtvrtek
9.–11.
Pátek–Neděle

VZHŮRU DO OBLAK

r Vstupné 75,– Kč 102 min.

ADMIRÁL

m Vstupné 70,– Kč 124 min.
Americké drama s titulky

PROROCTVÍ

m Vstupné 70,– Kč 121 min.
Romantická komedie z golfu

VENI, VIDI, VICI

m Vstupné 70,– Kč 105 min.

11.
Neděle
zač. ve 14:00 hod.

Kino Čakan pro děti v českém znění

14.

Český thriller

Středa
15.–16.

G-FORCE

r Vstupné 75,– Kč 89 min.

KLÍČEK

m Vstupné 60,– Kč 69 min.
Americký akční film s titulky

Čtvrtek–pátek

HANEBNÝ PANCHARTI

17.–18.

Americký akčním thrilleru s titulky

Sobota–neděle

l Vstupné 65,– Kč 145 min.

ÚNOS VLAKU 1 2 3

m Vstupné 65,– Kč 120 min.

18.
neděle
zač. ve 14:00 hod.

Kino Čakan pro děti v českém znění

21.

Americká komedie s titulky

Středa
22.
Čtvrtek
23.–25.
Pátek–neděle

NOC V MUZEU 2

r Vstupné 60,– Kč 105 min.

ZAŽÍT WOODSTOCK

m Vstupné 70,– Kč 120 min.
České milostné drama

PROTEKTOR

m Vstupné 75,– Kč 100 min.
Česko-slovenské drama

HODINU NEVÍŠ

m Vstupné 75,– Kč 95 min.

25.
Neděle
zač. ve 14:00 hod.

Rodinná romantická komedie v českém znění

28.

Americko anglická komedie s titulky

Středa
29.
Čtvrtek

HANNAH MONTANA

r Vstupné 65,– Kč 102 min.

VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA
m Vstupné 70,– Kč 97 min.

Animovaný film pro dospělé s titulky

MARY A MAX

m Vstupné 70,– Kč 92 min.

30. 10.–1. 11.

Historický film

Pátek–neděle

l Vstupné 75,– Kč 140 min.

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE

Mouřínov je malá moravská díra. I silnice tam končí. A protože Mouřínováci chtějí být „průjezdní“, musí vymyslet plán, jak sehnat větší než
malé množství asfaltu na její pokračování. Klíčem k úspěchu má být Franta, introvert, mudrlant a zmatkař. Ale především mistr republiky
ve vábení jelenů. A tak nápad uspořádat v Mouřínově mistrovství Evropy ve vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou možnou cestou
k vysněné silnici.
Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná, a hlavně nebezpečná.
Už popáté se objeví v kinech film podle jednoho z bestsellerů asi nejpopulárnějšího českého spisovatele současnosti, Michala Viewegha.
Vzhůru do oblak je příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi Fredricksenovi, který si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když
na svůj domek přiváže tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní Ameriky. Až příliš pozdě ale zjistí, že se k němu potají připojil i původce
jeho nejhorších nočních můr: nadšený osmiletý průzkumník divočiny jménem Russell.
Alexandr Vasiljevič Kolchak (Kostantin Khabenskiy) je pravý hrdina svého národa, milovaný manžel a otec, který má jenom jednu slabost
- okolím tiše tolerovanou zálibu v krásných ženách. Když potká ženu svého nejlepšího přítele Annu Timirevu (Elizaveta Boyarskaya), revoluce
v krajině se setká s revolucí v jeho srdci. Na pozadí I. světové války se Alexandr a Anna snaží překonat nepřízeň osudu, ale zpřetrhat jeho
okovy nebude snadné.
V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové základní školy požádána skupina studentů, aby nakreslila obrázky, které budou
uloženy do zvláštního pouzdra a uschovány pro budoucí generace. Ale jedna záhadná dívka místo kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě
náhodných čísel.
Po tragické smrti svého otce, vášnivého golfisty, vyrůstá Honza pouze s maminkou a malým bráškou Lukášem. Rodina se se smrtí otce
těžce vyrovnává a hrozí jí existenční problémy. Zrovna ve chvíli, kdy se Honza dozvídá o svém přijetí na vysokou školu, přichází majetková
exekuce.
Rodinný film. Svět potřebuje chlupaté hrdiny. Strhující podívaná vypráví o tajném programu americké výzvědné služby zaměřeném na výcvik
zvířat pro armádní a špionážní účely. Jeho hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během filmu zjistí, že
mají osud světa ve svých packách. Týmu G-Force velí Darwin, odpovědné a cílevědomé morče, rozhodnuté za každou cenu uspět.
„Tak kde, u mě ani u tebe doma to nejde, tak kde?“ zlobí se lehce namachrovaný Jakub na svou přítelkyni. Ještě neví, že dnes opuštěné
vězení v centru Uherského Hradiště, do kterého vlezou, aby si trochu užili, není tak úplně prázdné. „Co sakra chcete vědět?!“ řve Jakub při
výslechu na policii o několik hodin později.
Hanebně zpanchartělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Vítejte ve Druhé světové válce
podle Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverznějších režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že se poetika Hanebných panchartů asi nejvíc přiblížila náladě filmu, který mu udělal
jméno - násilnické černočerné komedii Pulp Fiction - Historky z podsvětí.
Denzel Washington a John Travolta. Ve snímku Únos vlaku 1 2 3 si Denzel Washington zahrál dispečera newyorského metra Waltera Garbera,
jehož rutinní pracovní den je neočekávaně narušen odvážným zločinem - únosem jednoho z vlaků. Ten má na svědomí John Travolta coby
Ryder, zločinec, který hrozí popravováním cestujících vlaku, pokud do hodiny nedojde k zaplacení vysokého výkupného.
Světla zhasla, dobrodružství začíná. Příběh začíná ve chvíli, kdy Larry opustil bídně placenou práci hlídače v muzeu a stal se žádaným
vynálezcem. Zdá se, že má konečně vše, po čem touží, přesto mu v životě něco schází. Cosi jej táhne zpět do muzea, tam kde to měl rád, kde
kdysi zažil neopakovatelnou magickou noc.
Šedesátá léta se chýlí ke konci a ve vzduchu je cítit změna. I když to tak zatím v ospalém městečku Woodstock vůbec nevypadá, všechno
začne tady. Elliot Tiber (Demetri Martin), jeho autoritářská matka a slabošský otec vedou polorozpadlý penzion, ve kterém se hosté objevují,
jenom když opravdu nemají na výběr. Najednou se kolem začnou psát dějiny a největší nejenom hudební událost té doby přivádí do městečka
Woodstock tisíce lidí.
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Rozhlasový reportér Emil Vrbata
a herečka Hana jsou manželé. Píše se rok 1938, atraktivní Hana slaví první úspěchy ve filmu, je obletována ctiteli. Emil žárlí. Německá
okupace a začátek války obrátí jejich životy naruby. Hana je konfrontována se svým židovským původem, z výšin nadějně rozběhnuté kariéry
padá na dno společenského žebříčku.
Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení heparinový vrah. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli
mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá dobrou věc? Co nutí nadějného
a inteligentního adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo? Je hrozná, ta představa, že vraždí člověk, kterého dobře
znáte, kterého denně vídáte, máte ho vlastně rádi a který je všem nápomocný, ochotný a obětavý, i na úkor vlastního pohodlí.
Fenomenálně úspěšný seriál stanice Disney Channel zamířil konečně i na plátna kin. Miley Stewart (Miley Cyrus) se zoufale pokouší zvládat
svůj náročný dvojí život. Přes den je obyčejnou středoškolačkou, která stále více zanedbává své přátele a školu, protože jí život víc a víc ovládá
její druhá tajná identita, popová hvězda Hannah Montana.
Oscarový tvůrce legendárního filmu Americká krása (1999) Sam Mendes ve svém novém projektu dokazuje pravdivost známé lidové moudrosti o tom, že těhotenství je dřina. V případě mladé dvojice Burt (John Krasinski) a Verona (Maya Rudolph) to platí dvojnásobně. Nalezení
vhodného „hnízda“ jim zrovna nejde, a než se dítě přihlásí o slovo, mají před sebou ještě dlouhou cestu.
Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento cool animovaný film pro dospělé. Příběh dvou osamělých duší - osmileté
holčičky Mary a osamělého Maxe. Mary Daisy Dinkle žije v Austrálii. Je jí osm let, tři měsíce a devět dní. Ze všeho nejvíc miluje sladké
kondenzované mléko a čokoládu...
Příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu, nad kterým se jen těžko dá vyhrát. Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral
a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi.
Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC LISTOPAD 2009: Jánošík. Pravdivá historie, Návrh, Zataženo – občas trakaře, Náhradníci,
2012, Julie a Julia, Chceš mě, chci tě, G. I. Joe, Sin Nombre, Lištičky a další.
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Neděle 18. října 2009 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – I. PRODLOUŽENÁ

K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov, večerem provází manželé Kociánovi - učitelé tance.
Pátek 23. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

OPERETNÍ KONOPĚNÍ

Pátek 2. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

V sále MKS v Domažlicích si dá dostaveníčko velice pestrá společnost: z ciziny zavítají např. Princ Su-Čong, Cikánský baron, Niccolo Paganini, Liza Doolitlová či Čardášová princezna. Jejich písněmi
společně s domácími od pánů Oskara Nedbala nebo Karla Hašlera vám zpříjemní páteční večer Zuzana a Petr Horákovi za klavírního doprovodu pana dirigenta Iva Pavelky. Toto setkání s operetou
si klade za cíl přinést dobrou náladu a amputovat tu špatnou. Jako za každý jiný lékařský zákrok tak zaplatíte pouze manipulační poplatek ve výši 30,– Kč. Těšíme se na Vás!

Divadelní představení mimo předplatné

Divadelní soubor MKZ Horšovský Týn
Georges Feydeau a Maurice Desvalliéres

Sobota 24. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB BARILLONOVA SVATBA

Galakoncert VALDAUFINKY Ády Školky

Překlad a úprava Zuzana a Drahomíra Mošovy, pro soubor upravil Václav Kuneš
V režii Václava Kuneše účinkují: Hana Žáková, Filip Vrba, Michal Pivoňka, Jan Lengál, Jan Večeřa, Václav Kuneš, Václav Šafařík, Kristýna Mothejzíková, Miluška Baxová, Vlasta Langová, Roman Denk, Miroslav Elgr, Markéta Žáková
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky

50 let kapelníkem Valdaufinky (24. 10. 1959–24. 10. 2009). Zpěváci: Helena Hýnová, Eva Válová, Jiří Vondrák.

Pondělí 5. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Jindřich Pazdera – housle, Josef Kekula – housle, Jan Pěruška – viola, Petr Hejný – violoncello

Klubová scéna

ELISABETH LOHNINGER QUARTET

(USA/Rakousko/CZ, modern vocal jazz)

Elisabeth Lohninger – zpěv, Walter Fischbacher – klavír, klávesy, Petr Dvorský – kontrabas, Martin Novák – bicí
Mnoha cenami ověnčená americká zpěvačka rakouského původu Elizabeth Lohninger je provázena přívlastky jako emotivní, vzrušující, oslnivá či inspirující.
S pianistou Walterem Fischbacherem spolupracuje již 15 let a kromě pravidelného vystupování v prestižních newyorských hudebních klubech navštěvuje často
i Evropu. Pro nynější turné po krajích českých a moravských se Fischbacher společně s Elisabeth Lohninger obklopili místní jazzovou elitou. Přirozeně – vždyť
hudební komunikaci na úrovni Fischbacherova klavírního umění zvládají jen nejpovolanější. Jak kontrabasista Petr Dvorský, tak bubeník Martin Novák mezi
takové patří. Pomáhají leaderům zhmotnit jejich hudební ideje do tvaru, jenž osloví posluchače z rozmanitých krajin hudby. Více viz: www.lohninger.net +
www.myscape.com/lohninger.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky

Čtvrtek 29. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VI. abonentní koncert Kruhu přátel hudby

STAMICOVO KVARTETO

V prosinci roku 2005 oslavilo Stamicovo kvarteto významné jubileum svého působení. Od inauguračního koncertu v Zrcadlové kapli pražského Klementina v září roku 1985, dosáhlo kvarteto
mnoha vynikajících úspěchů doma i na mezinárodních pódiích, představilo se na téměř 70CD tuzemských i zahraničních nahrávacích společností, jeho členové působili jako lektoři na mistrovských
kurzech v Evropě a Americe a počet koncertních vystoupení vysoko přesáhl počet 2000. Stalo se tak díky vítězství v mezinárodní soutěži EBU/OIRT v roce 1986 v rakouském Salcburku, které
získal soubor záhy po svém založení. Toto ocenění přineslo kvartetu mnoho nových příležitostí po celém světě a mladé nositele české kvartetní tradice poznali posluchači i v zemích s odlišnou
hudební kulturou. Kromě Kuby, Maroka, Indonésie, Macaa nebo Tchaj-Wanu kvarteto vystoupilo ve více než 50 zemích světa.
Pátek 30. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné

Ochotnický divadelní soubor MKIS Poběžovice
Jaromír Břehový: OTYLKA

Účinkují: Markéta Martínková, Michal Mráz, Věra Táborská, Jan Doktor, Zdeněk Doktor, Nikola Böhmová, Jana Vobrubová,
Jiří Teplý. Režie: Věra Táborská.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

Úterý 6. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

DIVADLO SEMAFOR

ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ

Účinkují: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Olina Patková, Dagmar Zázvůrková nebo Irena
Pospíšilová, Vanda Hauserová, Jolana Smyčková, Jana Fabiánová, Václav Kopta, Jiří Štědroň, Michal Stejskal. Režie: Jiří Suchý
Tento titul, který byl na repertoáru už v poslední „předpovodňové“ sezoně, byl 26. listopadu 2003 uveden v obnovené premiéře, aby
diváci mohli znovu vychutnávat písně dvou geniálních skladatelů – Jaroslava Ježka a Jiřího Šlitra. Inscenace je označena jako muzikálové
leporelo a měla by divákům přiblížit písně, které skládala nepřekonatelná trojice Ježek-Voskovec-Werich, ale také ty, které o několik
desítek let později vytvořila dvojice jejich nadšených obdivovatelů a více než pilných žáků - Jiří Šlitr a Jiří Suchý.
Pondělí 12. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

KONCERT PÍSNIČKÁŘE KARLA PLÍHALA

Český folkový kytarista, zpěvák, skladatel, textař, klávesista a aranžér.
Složil hudbu k řadě inscenací Moravského divadla Olomouc, mimo jiné Zlatovláska, Sluha dvou pánů, Don
Perlimplín, Manon Lescaut, Cyrano, Zimní pohádka, Pašije, Giroflé-Giroflá atd. Zhudebnil některé Kainarovy
básně, režíroval nahrávání alb, např. Jarka Nohavici, Petra Fialy, bratří Ebenů či Bokomary.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky
Čtvrtek 15. října a pátek 16. října 2009 v dopoledních hodinách ve velkém sále MKS

3 divadelní představení

O DOBRU A ZLU

pro žáky ZŠ a děti z MŠ v nastudování Divadelní společnosti Julie Jurištové Praha
Pátek 16. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Ochotný divadelnický spolek Karel

d e r n i é r a pohádkové hry se zpěvy zejména pro dospělé

RŮŽENKA ŠÍPKOVÁ

Účinkují: Zbyněk Altman, Tereza Poórová, Josef Kuneš, Igor Šlechta, Jaroslav Jiřinec, Jaroslav Chloupek, Jana Janečková,
Jaroslava Šťastná, Jitka Hartlová, Emil Hofman, Věra Dojčarová. Režie: Emil Hofman.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 25 % slevu po předložení abonentní vstupenky

Čtvrtek 5. listopadu 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného

BRAHMS TRIO PRAGUE
Ondřej Vrabec – lesní roh, Monika Vrabcová – housle, Daniel – Wiesner
Sobota 7. listopadu 2009 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

DIVADELNÍ BÁL
K tanci a poslechu hraje ORIENT EXPRES
O zábavu návštěvníků se postarají ochotnické divadelní spolky. Večerem provází Marta Skarlandtová. Vstupné: 80,– Kč / k stání 60,– Kč.
Neděle 8. listopadu 2009 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – II. PRODLOUŽENÁ
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi - učitelé tance.
Pátek 13. listopadu 2009 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

RUDY LINKA TRIO (New York)
Pondělí 23. listopadu 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Vánoční koncert - Agentura Country DJ Aleš Trdla

JAKUB SMOLÍK s doprovodnou skupinou
Čtvrtek 26. listopadu 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného - DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ

Ken Ludwig DNES HRAJEME CYRANA

Komedie o všedních trampotách nevšedního hereckého života. V alternacích hrají: Jana Šulcová, Ivana Andrlová, Olga Želenská, Lucie Zedníčková, Adéla Gondíková, Ludmila Molínová, Jana
Birgusová, Hana Kusnjerová,Vladimír Čech, Viktor Limr, Filip Tomsa, Michal Hruška, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Peter Pospíchal a Lumír Olšovský Režie: Lumír Olšovský.
Neděle 29. listopadu 2008 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – ZÁVĚREČNÁ LEKCE
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi - učitelé tance.
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Turistické akce
v ŘÍjnu
Sobota 3. 10.
Autobusový zájezd do Manětína a okolí.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6.00 hod. Zastávky: Příšovská homolka (sopka), Manětín – zámek
a město, Plasy – klášter (oběd). Býkov
– selské muzeum, Hromnické jezírko,
Zruč – muzeum letecké techniky (vstupné 100,– Kč). Návrat do 19 hod. Vede
K. Bílek.Cena: pro členy KČT 250,– Kč,
ostatní 300,– Kč. Přihlášky a peníze příjímá M. Senohrábková, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714. Místa rezervujeme až
po zaplacení jízdného.
Neděle 4. 10.
Turistická vycházka okolo Loučimi. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod do Loučimi. Trasa:
Loučim, židovský hřbitov, osada Modlín,
okolo studánky zpět do Loučimi. Zde kostel a hřbitov (6 km). Návrat do Domažlic
v 16.38 hod autobusem nebo v 16.47 hod
vlakem. Vede K. Bílek.
Sobota 10. 10.
Účast na pochodu Prazdrojský Korbel.
Odjezd z Domažlic z nádraží ČD v 7.31
hod do Plzně. Start v Pivovaru Prazdroj od
7.30 do 10 hod. Trasy 6, 12, 24 a 36 km.
Cíl zde do 16 hod. Startovné 10,– Kč. Informace: Ing. Votava, tel. 604 157 130.
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Sobota 10. 10.
Účast na pochodu Smyčka Radbuzy.
Odjezd z Domažlic v 7. 31 hod do Staňkova. Start v Sokolovně od 7 hod. Trasy 10,
15, 25 30, a 50 km, cykloturisté 30 a 50
km. Cíl do 17 hod. Informace p. Navrátil,
tel. 723 237 675.
Pátek 16. 10.
Účast na pochodu Podzim pod Zelenou
Horou – memoriál Jiřího Sedláčka, Světový den chůze. Start v Sokolovně v Nepomuku, trasa 8–10 km. Informace M. Senohrábková, tel. 379 724 113 a 723 331 714.
Neděle 25. 10.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.30 hod do České Kubice. Trasa:
Česká Kubice, Spáleneček, Filipova Hora,
Pelechy, Zadní skála, Vavřinec, Domažlice
(13 km). Vede M. Janutková.
Připravujeme
Sobota 7. 11.
Zamykání České studánky. Odjezd ze
zastávky ČD v 8.30 hod do České Kubice.
Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká studánka. Zahájení v 10.
30 hod. Po skončení návrat do Chodova.
Zde v kulturním domě oběd a společné
posezení. Odjezd z Trhanova v 16.17 hod.
Neděle 8. 11.
Zájezd do divadla v Plzni na hru „Řek
Zorba“. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici ve 12. 30 hod.. Vede
E. Nosková.

JÁ SLYŠÍM, ALE NEROZUMÍM!

Sluchové potíže se objeví nejdříve v nepříznivých poslechových
podmínkách. Začátek sluchových problémů je, že hůře slyšíme, jestliže je v okolí rušivý hluk, neslyšíme zvonek v bytě nebo telefon. Často
si rodina sluchově postižené osoby všimne, že si dotyčný
pouští příliš hlasitě televizi. Při zhoršení nedoslýchavosti
však začne špatně slyšet i při běžné konverzaci doma, musí
si nechat otázku opakovat, nerozumí prodavačům v obchodě atd. Na koho se obrátit?
Nejprve můžete jít na vyšetření k ORL lékaři nebo se
hned objednat na odborné vyšetření na foniatrii, kde vám
vyšetří sluch a případně doporučí sluchadlo. Pro náš region je nejbližší foniatrie v Klatovech nebo v Plzni. V případě sluchové
ztráty u dětí (až do 18 let věku) ve výši od 30 dB a u dospělých ve výši
od 40 dB vám bude doporučena korekce sluchové vady sluchadlem.
Sluchadlo může být vydáno pouze lékařem-foniatrem s příslušným
atestem. Na základě audiovyšetření sluchu vám lékař určí, jak vysoký finanční příspěvek můžete dostat od zdravotní pojišťovny. Záleží
vždy na typu sluchové vady – jsou 3 skupiny - středně těžká nedoslýchavost, těžká nedoslýchavost nebo velmi těžká nedoslýchavost
(tzv. praktická hluchota). Pro děti je úhrada pojišťovny je ve výši
5.300,– Kč až 5.800,– Kč; pro dospělé je příspěvek ve výši 2.700,– Kč
až 5.100,– Kč. Sluchadlo je poskytováno jednou za 5 let.
Sluchadlo je pro každého sluchově postiženého velmi hodnotnou
pomocí, ale každý jeho nový uživatel potřebuje čas, aby si na sluchadlo zvykl. Veškeré zvuky okolního světa slyší najednou jinak, jejich
vlastní hlas jim zní odlišně, a hlavně opět zaslechne zvuky, které
léta vůbec už nevnímal. Přivyknutí na sluchadlo zabere čas – může
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AUTO-PNEU SERVIS
opravy osobních
automobilů

ROHOVA 124
(vedle sklenářství Ledvina)

Domažlice 344 01

ZIMNÍ AKCE:

Přezutí celého vozu
za 400,– Kč
Jaroslav Růžek
( 728 558 102
Jiří Hála
( 604 189 559

to trvat několik týdnů, většinou až tři měsíce. Podpora členů rodiny
a přátel může významně pomoci. Vaše okolí jistě přivítá, že už na vás
nemusí zvyšovat hlas nebo opakovat informace, které vám unikly při
hovoru, či jste jim nerozuměli. Nedoslýchavost a potíže v rozumění
může u některých lidí vést k izolaci, osamělosti nebo depresím. Někteří nedoslýchaví lidé zápasí s pocitem studu nebo viny
při neporozumění tomu, co jim bylo řečeno, a nevhodně
odpověděli. Člověk se sluchovými obtížemi často vynaloží
velkou energii jen na to, aby slyšel a porozuměl, což vede
k únavě a stresu. Velký význam proto mají lidé okolo,
když nedoslýchavého podpoří nebo „dotlačí“ k vyhledání
odborné pomoci.
V rámci vyhlášené celostátní akce „Týden sociálních
služeb ČR“ v měsíci říjnu organizujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 7. října 2009 od 8.00 do 17.00 hod.
Tímto vás zveme do našeho Poradenského centra v Jindřichově
ul. (v areálu zahrady MŠ nad „starou hasičárnou“), kde probereme
váš problém. Problémy jsou od toho, aby se řešily, a my vám velice
rádi pomůžeme. Poskytneme vám informace pro získání sluchadla
a kontakty na foniatrická pracoviště, poradíme ohledně kompenzačních pomůcek (domovní zvonek, budík, telefon, poslech televize atd.)
a možností získání finančního příspěvku na jejich pořízení, zajistíme
veškeré příslušenství ke sluchadlům (baterie, čisticí a odvlhčovací
tablety, zvukovodové koncovky atd) vyměníme hadičku k závěsnému
sluchadlu.
Naše provozní doba je: PO–ÚT–ČT 8,00–12,00 hod; ST 8,00–
12,00 a 13,00–16,00 hod.
Martina Přibková, ředitelka Poradenského centra Domažlice,
Jindřichova 214, tel. 379 722 917
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AKCE BABYLONSKÝ RYBNÍK

V těchto dnech byla zahájena náročná investiční akce – odbahnění Babylonského rybníka. Než k němu přijede těžká technika,
musejí specialisté vylovit chráněné živočichy – především raky a škeble. „Tento odlov v současné době již probíhá a odborníci
jsou velmi překvapeni obrovským počtem těchto živočichů. I výskyt těchto tvorečků dokládá dlouhodobou čistotu vody v koupališti. Do konce října proběhne výběr dodavatelské firmy a budou zahájeny vlastní stavební práce. Vše směřuje k tomu, aby
odbahnění bylo provedeno do nové sezóny. Počítáme s úpravou pláže, části vyhrazené pro koupání dětí a dalším zatraktivněním
koupaliště,“ říká starosta Miroslav Mach a dodává, „chtěl bych také reagovat na fámy, že město chce koupaliště rozprodat. Mohu
občany ubezpečit, že město chce babylonské koupaliště nadále provozovat. Ať by byla forma jakákoliv, vždy si zachová k areálu
vlastnický vztah a vliv na zdejší provoz.“
(red)

Oprava hráze rybníka U Hrubých

Jak jistě víte, rybník U Hrubých, který se nalézá nedaleko Draženova při silnici směrem ke Klenčí pod Čerchovem, a je v majetku města Domažlice, zkomplikoval zdejší dopravu. Na hrázi se propadla výpusť a odbor dopravy i dopravní policisté označili
vzniklou situaci za nebezpečnou, a tak byla silnice směřující ke státní hranici uzavřena.
„I když jsme se snažili jednat rychle, zpracování projektové dokumentace, vydání povolení a výběr firmy zabralo osm týdnů.
Další komplikací byl odlov násadových ryb, které zde chovají naše Městské lesy. Při vysokých teplotách v letních měsících hrozilo nebezpečí úhynu. Odlov dopadl dobře, za to děkujeme pracovníkům ML, rybářům z Chocomyšle i dobrovolným hasičům
z Domažlic, kteří nám vyšli vstříc a v pět hodin ráno za příznivých teplotních podmínek odlov provedli bez ztrát „na životech,“
přibližuje nám starosta M. Mach celou akci, která by měla být do konce října dokončena. Zároveň využijeme vypuštěného rybníka k jeho vyčištění.
(toš)

Aby nás chřipka nepřekvapila…. buďme vždy o krok napřed!

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, charakterizované náhlým začátkem, vysokou horečkou a celkovými příznaky.
Zejména prudký začátek a vysoké horečky ji odlišují od běžných
nemocí z nachlazení provázených rýmou, škrábáním v krku
a teplotami do 38 ºC. Onemocnění začíná prudce z plného zdraví.
Teploty jsou vysoké 38–40 ºC, zimnice, intenzivní bolesti hlavy,
bolesti svalů a kloubů zejména v oblasti zad a dolních končetin.
Nápadná je celková únava a vyčerpanost. Přítomny mohou být
i zažívací potíže. Postupně během 1–2 dnů se objevuje postižení
dýchacích cest: suchý dráždivý kašel, pálení za hrudní kostí a bolesti na hrudníku. Nebývá vzácný zánět spojivek a světloplachost.
Nápadná únavnost může přetrvávat i měsíc.

Nekomplikovaná chřipka vyžaduje klid na lůžku obvykle po
dobu 1 týdne. Nutný je adekvátní pitný režim a příjem vitaminů.
Z léků se podávají medikamenty na teplotu, kašel, rýmu a bolesti kloubů a svalů. V indikovaných případech se užívají cílené
léky vyvinuté přímo proti chřipce – tzv. antivirotika. V rámci
prevence je možnost očkování proti chřipce. Pouze u bakteriálních komplikací se aplikují cíleně antibiotika. Antibiotika jako
taková jsou na primární virové infekce neúčinná a jejich použití
je chybou!
Šetrnou alternativu klasické medicíny představují přírodní
přípravky Energy a snižují rizika někdy i závažných nežádoucích účinků léků.

K prevenci chřipky firma Energy doporučuje:

Vironal – působí proti přenosu infekcí na veřejných místech, ve školách, dopravních prostředcích apod. Je účinný při prevenci nejen chřipky, ale i virózy, rýmy, kašle,
angíny, zápalu plic atd. Posiluje imunitní systém.
Flavocel – je antivirový a antibakteriální prostředek obsahující kombinaci vitaminu C a bioflavonoidů. Podporuje imunitu, celkově osvěžuje organismus, má antioxidační účinky. Preventivně chrání proti infekci.
• Spiron – kombinace éterických olejů ve formě spreje. Je vhodný jako prevence i cílená dezinfekce ovzduší. Působí proti kašli a uvolňuje dýchací cesty.
Při prvních příznacích chřipky je nutné ihned užívat:
• Grepofit – obsahuje komplex účinných látek s velmi silnými antivirovými a antibakteriálními účinky. Stěžejní je obsah výtažku
z grepových semínek. Aktivuje imunitu a zkracuje průběh onemocnění chřipkou.
• Drags Imun – je přípravek obsahující čistou pryskyřici ze stromu Croton lechleri. Má vědecky prokázané antibakteriální, protivirové
a antioxidační účinky. Pomáhá při respiračních onemocněních způsobených viry chřipky, snižuje horečku. Pro přesnější diagnostiku
a správný výběr přípravků doporučujeme absolvovat vyšetření přístrojem Supertronic, který pracuje na bázi EAV.
Toto vyšetření umožňuje odhalení nedostatečné energetické funkce jednotlivých orgánů a vytestování nejvhodnějších přípravků pro
jejich cílenou regeneraci.
Na vyšetření Supertronicem, které se koná 2. 10. a 16. 10. 2009, lze objednat v lékárně U Zlatého jelena v Domažlicích. Produkty
Energy obdržíte tamtéž nebo v KE Blížejov, tel. 721 384 473.
Od 1. 10.–24. 12. 09 nabízí KE Blížejov malé a velké chřipkové balíčky s 10–20% slevou.
P.I.
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ŘÍJEN

Sobota 10. října – Sportovní dopoledne, sraz účastníků je v 9 hodin ráno v Dominu. Na programu je zábavné
dopoledne spojené s bowlingem U Wyllyho. Konec akce je opět v DDM ve 12 hodin.
Středa 21. října – úterý 27. října – J. Š. BAAR „POHÁDKY“, ILUSTRÁTORKA MARIE LACIGOVÁ
výukový program pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin
v galerii.

AKCE O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH

Čtvrtek 29. října – sobota 31. října – PRÁZDNINOVÝ POBYT V TRHANOVĚ „VÝPRAVA ZA MACHEM
A ŠEBESTOVOU“
Čtvrtek 29. října – VÝLET PRO DĚTI DO NOVÉ EXPOZICE MUZEA LOUTEK V PLZNI, odjezd autobusu v 8.45 hodin z Poděbradovy ulice.

Milé děti, vážení rodiče!
Možná jste dosud nestačili postřehnout, že nový školní rok zahájil Dům dětí a mládeže Domino v Domažlicích zápisem do celé řady
zájmových kroužků. Jsou určeny především všem školákům bez rozdílu, kteří chtějí trávit volný čas radostně a bez pocitu nudy. Dovolujeme si tímto oslovit rodiče, kteří jim to umožní. Takže, děti, neváhejte příliš dlouho a najděte si rychle cestu do Domina, ať o nic
nepřijdete. Pomůžeme vám se zorientovat v naší nabídce. Budeme velmi rádi, pokud si k nám najdete cestu pravidelně či k nám přijdete
alespoň ojediněle na určitou akci. Více informací a tiskopis přihlášky lze najít i na internetové adrese http://www.ddmdomazlice.cz/

Střípky z hodnocení Chsl 2009

- program probíhal na 5 pódiích
- vystřídalo se zde ....účinkujících
- programy zajišťovalo cca 300 pořadatelů
- nejnavštěvovanější programy: O Slunovratu (Hradišťan) a Módní
přehlídka - kroje trošku jinak a Struny v srdci
- počet návštěvníků Chsl cca 80 tis. (nejvíce v sobotu)
- v neděli navštívil Chsl prezident republiky ČR Ing. Václav
Klaus
- na staročeském trhu bylo umístěno 225 stánků
- ostatní stánkový prodej v ulici Hruškova a Waldhegerova - 191
stánků
- neosvědčilo se umístění stánků v ul. B. Němcové
- bylo ošetřeno RZS 30 pacientů a LSPP 31 pacientů
- Policií ČR bylo řešeno 66 událostí
- odvezeno a zlikvidováno bylo cca 10 tun odpadu
- problém s výjezdy sanitek od Polikliniky II (přeplněné parkoviště)
- problémy s parkováním taxislužby v zákazech
- projevil se neobvyklý zájem o pivo Purkmistr
- osvědčila se kyvadlová autobusová doprava (nádraží - město
- záchytná parkoviště)

l Hledáme kancelářské prostory
v Domažlicích. Tel. 602 186 171,
e-mail: masceskyles@agakcent.cz.
l PRODEJ - DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ bílá, hnědá
a dekor dřeva. Dále zahradní brány, branky, sloupky a pletivo.
Vše nové z neodebraných zakázek – SLEVY z původních cen.
Doprava zdarma, www.e-dvereokna.cz, tel: 608 169 364
l

AKCE PŮJČKY 724 528 636
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Komunitní centrum FAZOLE – místo pro
slaďování pracovního a rodinného života

V listopadu se v Domažlicích otevře veřejnosti Komunitní centrum FAZOLE, které začíná svou činnost realizací dvouletého projektu Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého.
Projekt nabídne účastnicím a účastníkům komplexní služby, které
jim pomohou zlepšit postavení na trhu práce a lépe sladit rodinný
a pracovní život. Součástí těchto služeb je ucelený vzdělávací
program, podpora spolupráce se zaměstnavateli zejména v oblasti
alternativních forem zaměstnávání, pomoc při uplatnění na trhu práce a doplňkové služby, jako je hlídání dětí nebo pomoc při zajištění
péče o závislou osobu v době vzdělávacích aktivit. Cílem projektu
je přispět ke kvalitě života na Domažlicku a k udržitelnému rozvoji
celého domažlického regionu.
Pro koho je projekt určen? Pro ženy ohrožené nezaměstnaností
(absolventky škol s nedostatkem praxe, zaměstnankyně ve výpovědní lhůtě nebo se smlouvou na dobu určitou apod.), ženy vracející se
po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh
práce, ženy s malými dětmi (do 15 let věku) nebo muže v obdobné
situaci. Dále je určen rodičům samoživitelům/samoživitelkám, ženám v předdůchodovém věku, ženám začínajícím podnikaní a vykonávajícím samostatnou výdělečnou činnost, osobám pečujícím
o závislého člena rodiny, dlouhodobě nezaměstnaným ženám (déle
než 6 měsíců) a ženám se základním vzděláním nebo nízkou úrovní
kvalifikace.
Projekt podporuje vlastní iniciativu a aktivitu klientek a klientů,
je určen pro lidi, kteří chtějí vlastními silami svou situaci změnit,
ne pro ty, kteří pouze čekají na pomoc. Podmínkou vstupu do
projektu bude vypracování vlastního plánu účasti v projektu, který

bude v souladu s osobními a profesními cíli klientky/klienta a jeho
následné naplňování. K tomu napomůže individuální přístup práce
s klientkou/klientem.
Na začátku projektu se zájemci zúčastní motivačního kurzu, kde
budou mít příležitost ujasnit si představy o své budoucnosti a určit si
své osobní cíle. Kurz mj. nabídne přípravu vlastního životopisu, základy asertivního chování, právní minimum, základy práce s počítačem, konzultaci s vizážistou, základní informace o chování šetrném
k životnímu prostředí. Další vzdělávací aktivity zahrnují počítačové
rekvalifikační kurzy, podnikatelské minimum, příp. další profesní
rekvalifikace. V průběhu účasti v projektu centrum poskytne klientkám a klientům možnost individuálních konzultací s odborníky
podle aktuální potřeby, asistenci při hledání zaměstnání či založení
vlastní živnosti, nabídne řadu doprovodných akcí, jazykové kurzy
a další služby.
Co může projekt svým účastnicím a účastníkům dále přinést? Navázání nových přátelství, možnost sdílet své zkušenosti s druhými,
aktivně se podílet na komunitním životě v našem regionu.
Komunitní centrum FAZOLE najdete v „Brance“, na adrese Branská 1, Domažlice – Bezděkovské předměstí, telefon 379 428 320.
Centrum vzniká ve spolupráci několika partnerských organizací:
Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s., občanského sdružení Nové obzory
- RMC Kráčmerka a města Bělá nad Radbuzou. Spolupracujícími
organizacemi jsou město Domažlice a Úřad práce v Domažlicích.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Za realizační tým projektu Martina Přibylová a Marie Koutná
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Prodám střešní latě 6x4 cm

tel. 604 686 981
V Městském centru služeb,
Baldovská 638 – v jídelně,
se 7. 10. od 14.00 hodin koná přednáška
p. Josefa Doubka spojená s promítáním
diapozitivů – Národní parky v USA

21. 10. od 14.00 hodin přednáška
Detoxikace medem p. Eva Hesová

V Břetislavově 84 –
ve společenské místnosti
ve středu! 14. 10. 14.00 hodin
Problémy se zažíváním
p. Věra Pillmanová, vyšetřovací metody

číslo 10

Ve sportovním areálu Střelnice bylo nedávno dokončeno dětské a beachvolejbalové hřiště. To ale neznamená, že by se zde stavební ruch zastavil.
„Do konce roku bude dokončena rekonstrukce šaten v tribuně,“ říká starosta
Domažlic Miroslav Mach a pokračuje, „zanedlouho také začne rekonstrukce
dvou tenisových kurtů. Zahájíme kompletní rekonstrukcí centrálního dvojkurtu.
Dodavatelská firma je již vybrána.“ Dík patří i domažlickým tenistům, kteří si zajistí z vlastních zdrojů dodání škváry na podkladní vrstvy dvorce. „V jarních měsících bychom chtěli dokončit rekonstrukci zbývajících kurtů tak, aby do podzimu
bylo možno dokončit cyklostezku okolo Zubřiny a vybudovat průchod areálem
směrem k letnímu kinu. Projektová dokumentace je již hotová, žádost o dotaci
proběhla kontrolou a je zaregistrována,“ říká starosta Ing. Miroslav Mach. To
ovšem není vše. Další stavbou na Střelnici je plánovaná rekonstrukce kurtů na
odbíjenou.
(red)

9,– Kč/bm,
hoblované trámky na pergolu,
trámy na krov.

Den otevřených dveří

v

Stavební ruch na Střelnici

www.vaskovodrevo.ic.cz

7. 10. od 9.00 do 15.00 hodin
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Prázdninovým snímkem se vracíme k letnímu táboru Pionýrské skupiny Čtyřlístek.
U Újezda se v rámci táborové hry vycházející z pohádkových příběhů Bubáci a hastrmani „vyřádilo“ na 55 dětí. V současnosti členové Čtyřlístku hrají hru Xapatán především
v rámci svých pravidelných úterních schůzek, které se konají od 16 hodin ve Dřeváku.

SOUSTØEDÌNÍ DOMALICKÝCH PLAVCÙ
Prázdniny utekly jako voda a naši plavci opět skočili do vody. Ale ještě předtím, než začali s tréninkem v bazénu,
absolvovali každoroční týdenní soustředění, které se uskutečnilo 17.–23. 8. A znovu si vybrali prostředí kolem Přimdy,
s ubytováním na Nových Domcích. Soustředění každoročně začíná v pondělí a nejstarší skupina se dopravuje do místa
dění „po vlastní ose”, tedy na kolech. Letos tuto trasu 60 km absolvovalo 9 dětí s vedoucími. Ostatní účastníci do tábora
dorazili v doprovodu rodičů. Ve zbytku dne se porozhlédli, jak to v místě pobytu vypadá, a seznámili se s ostatními dětmi.
Od dalšího dne se začalo s pravidelným tréninkem, zahrnujícím jízdu na kole, běhání, posilování atd. Ve čtvrtek následoval celodenní výlet na Přimdu. Zde všichni navštívili bazén, aby si zaplavali časy pro celotáborový triatlon, odpočali ve
vířivce a zajezdili na tobogánu. A večer? To už čekalo na děti překvapení v podobě noční
hry. V sobotu ráno přišel na řadu zbytek triatlonu; každý se s ním popasoval po svém
a všichni jej úspěšně dokončili. Poté přišel čas na zábavu, hry a vyhlášení výsledků soutěží. Poslední den už zbývalo jen uklidit, rozloučit se s kamarády a hurá domů! Ti nejstarší
opět vyrazili vstříc domovu na kole. Zvládli to v pohodě a byli doma včas na oběd. (kb)

Informace Městského centra sociálně rehabilitačních služeb
– domov pro seniory o poskytování pečovatelské služby
Městské centrum soc. rehab. služeb poskytuje pečovatelskou
službu občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována
obyvatelům města Domažlice včetně Havlovic.
Přehled nejběžněji prováděných úkonů pečovatelské služby:
l Poskytnutí stravy
l Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
l Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
l Pomoc při prostorové orientaci(dohled), celková koupel v domácnosti, v zařízení pečovatelské služby, ošetření nohou, dovoz
nebo donáška jídla
l Pomoc při zajištění chodu domácnosti
l Týdenní úklid, čtvrletní úklid, údržba domácích spotřebičů,
malý nákup do 5 kg, velký nákup nad 5kg, pochůzky - lékař,
pekárna, pošta, praní a žehlení ložního a osobního prádla, převlečení ložního prádla.
Pečovatelská služba je poskytována dle individuálních potřeb
klienta v časovém rozmezí od 7–15.30hod. Bližší informace k pečovatelské službě na: www.penziondo.cz
Ceny jsou stanoveny dle vnitřní směrnice městského centra sociálně rehabilitačních služeb. Bližší informace na tel: 379 724 325,
379 725 853.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638
v Domažlicích vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 7. 10.
2009 od 9.00 hod do 15.00 hod. V každou celou hodinu je připraven pro návštěvníky
bohatý program. Přijďte se i vy podívat na to, jak se žije našim seniorům. Máte možnost
si prohlédnout jednotlivé byty, jídelnu, rehabilitaci apod. Rádi vám zodpovíme všechny
dotazy.
V. Klimentová, ředitelka městského centra služeb

Ohlédnutí za pouťovým vystoupením

Již více než 10 let, od samého počátku provozu městského sociálního zařízení v Baldovské ulici (původní název byl domažlický Penzion), každoročně před Vavřineckou
poutí vystupuje Konrádyho dudácká muzika s programem pro seniory. Jedná se o zaběhnutou tradici – senioři a imobilní občané nemají možnost navštěvovat pouťová folklorní
vystoupení a tak jim ta dlouho očekávaná a vítaná „generálka“ s výbornou muzikou
udělá vždy velkou radost.
Chtěli bychom jménem všech, kteří se pravidelně a rádi v týdnu před poutí vystoupení
Konrádyho dudácké muziky zúčastňují, muzikantům mnohokrát poděkovat. Za ta léta je
už radost oboustranná – my známe muzikanty a oni znají nás. My se těšíme na ně a oni na
nás! Vážíme si toho, že nás každý rok potěší svými písničkami. Přejeme jim hodně pevného zdraví a těšíme se opět na tradiční předpouťové posezení s muzikanty Konrádyho
dudácké muziky, neboť jedno lidové přísloví praví: „S chodskou písničkou jde všechno
líp a pomaleji se stárne.“
Za všechny nadšené a spokojené účastníky a seniory
Vendula Klimentová, ředitelka městského centra služeb

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

l špalky a štípané louče pro různé druhy topidel v délkách 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 cm + kotouče ∅ 34 cm
l vaše dřevo mobilním zařízením zpracujeme – i u vás
l příčné dělení kmenů a balíků odpadového dřeva až do ∅ 150 cm
l s použitím nejvýkonnější elektrické pily pracujeme i v klidových zónách
l prořezávání, vyvětvování a kácení lesních a zvlášť nebezpečně rostlých dřevin

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)

l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;

pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

MIROSLAVA HAVELKOVÁ, mob.: 721 053 237
MIROSLAV BLÍHA, mob.: 721 053 273,
DVOŘÁKOVA 240, 344 01 DOMAŽLICE

Přijímáme objednávky na rok 2009/2010!

v

říjen 2009

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ
Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
- (traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu

Nabízíme:
Houpačky dětské
i pro dospělé,
pískoviště, skluzavky,
dětské domky
a další výrobky z frézované
kulatiny: ploty,
kozy na řezání dřeva,
truhlíky na květiny,
zahradní lavice a stoly,
palisády...

Zajistíme:
montáže, nátěr a odvoz

Kontakty:
p. Macháček,
tel. +420 728 081 735
p. Poul
tel. +420 777 954 124

v
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

DROGERIE-PARFUMERIE
nám. Míru 56, ( 379 722 290

Dušičkové
květiny
chryzantémy,
jiřiny, karafiáty

Hřbitovní svíčky,
lampičky
Kadeřavost
broskvoně
na podzim
Přípravky proti plevelům
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Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!
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