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64. CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVŘINECKÁ POUŤ

Sobotní mši svatou celebroval arcibiskup pražský, Dominik kardinál Duka. Ten byl uprostřed kázání dokonce odměněn
hlasitým potleskem. 
Foto: Kristýna Bublová
64. Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
se letos mimořádně vydařily. Pomohlo
k tomu i vlídné počasí. Do města přijely desetitisíce lidí z celé České republiky
i ze zahraničí a akce se obešla bez větších komplikací.
V pátek byl program zahájen pořadem
Ozvěny folkloru. Rytmická hudba rozpohybovala náměstí a lidé se velmi dobře

bavili. Letos poprvé fungovaly stánky na
náměstí právě už v pátek.
V sobotu už centrum města zaplnily davy
lidí, na pěti scénách se střídaly folklorní
soubory z různých koutů republiky, především ale z Chodska samotného. Velký
úspěch měla mše pod širým nebem na
Vavřinečku, kterou celebroval Dominik
kardinál Duka. Odpoledne byli na domaž-

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční
24. září od 14:00 v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se koná ve středu 26. září od 16:00
v malém sále MKS.

lické radnici přijati starostou města Miroslavem Machem vzácní hosté.
V neděli bohatý program pokračoval. Vyvrcholil potom odpoledne v letním kině,
kde v jednom pořadu účinkovaly všechny
soubory a kapely z Chodska.
Pořadatelům a všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli, patří velké
poděkování.Další fotografie na straně 10

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice
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Opravy ulic a chodníků v Domažlicích
Výsledky několika veřejných zakázek
malého rozsahu vzali v srpnu na vědomí
domažličtí radní a souhlasili také s jejich
přidělením nejvýhodnějším nabídkám.
Jedná se zejména o projekty zahrnující
opravy ulic a také chodníků v Domažlicích.
První veřejná zakázka malého rozsahu
se týká rekonstrukce celé Baarovy ulice.
Město v tomto případě oslovilo několik
firem, do výběrového řízení se přihlásily
tři. Nejvýhodnější nabídku podala firma

Silnice H. Týn, která práce provede za
3 599 750 Kč Stavba by měla být hotová
do 9. listopadu. Další veřejná zakázka malého rozsahu se týká rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici. Finančně nejvýhodnější nabídku podala firma Lesní stavby
- Nýrsko (1 810 312 Kč).
Rada města schválila také provedení
opravy dalších chodníků na sídlišti Kozinovo pole (Mánesova ulice) za zhruba
(bub)
360 tisíc korun.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE

Rada města schválila pronájem části chodníku před budovou domažlických
zahrádkářů. Ti budou v letošním roce opět moštovat ovoce, a to v termínech:

8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11. 2018

Oprava pivovaru, revitalizace bytových
domů a rekonstrukce prodejny v Havlovicích
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KRÁTCE:
Oprava hlavního průtahu Domažlicemi
od výpadovky na Draženov až po železniční přejezd na konci města ve směru na Kdyni proběhne až na jaře 2019.
„Ředitelství silnic a dálnic ČR a město
Domažlice se jako investoři opravy průtahu silnice I/22 Domažlicemi vzhledem
k probíhajícím uzavírkám na silnici I/26
ve Stodě a na silnici II/184 ve Všerubech
dohodly se zhotovitelem této stavby na
posunutí termínu realizace opravy na
jaro 2019,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.
Město Domažlice v srpnu obdrželo od
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky coby poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace
na projekt pod názvem „Modernizace
odborných učeben a bezbariérovost na
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice“.
Celkové náklady projektu jsou 15, 9 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město
Domažlice je 14,3 milionu Kč, což je 90%
celkových nákladů projektu. Samotné
město bude z vlastních finančních prostředků financovat 10% výše nákladů
projektu, konkrétně 1,6 milionu Kč.
Zastupitelé schválili ztrátu, kterou bude
třeba doplatit na provozování Městské
autobusové dopravy, ve výši 1 659 853
Kč (pro rok 2018).
(bub)

Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Rekonstrukce pivovaru je úspěšně v realizační fázi. Společnost METROSTAV a.s.,
jako generální dodavatel stavby „Dostavba Pivovaru - Kulturní centrum Domažlice“, v současné době provádí stavební
práce v prostorách západního a jižního
křídla objektu.
Vzdělávací centrum knihovna, které bude
po rekonstrukci umístěné v západním
křídle Pivovaru, společně s Komunitním
centrem v jižním křídle, jsou projekty spolufinancované Evropskou unií v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu.

Město Domažlice v současné době realizuje také akci „Revitalizace bytových
domů v Domažlicích“. Jedná se o stavební úpravy 12 bytových domů pro snížení energetické náročnosti v několika lokalitách na území města. Předmětem úprav
je zateplení obvodového pláště a dílčí
výměna oken. Souběžně práce úspěšně
probíhají na několika místech – v ulici Kunešova, Michlova, Kozinova a 17. listopadu. V další fázi začnou také stavební úpravy na bytovém domě v ulici Kovařovicova.
Na realizaci akce byla poskytnuta finanční
podpora z EU.

Dokončen byl také projekt „Rekonstrukce prodejny v Havlovicích“.
V rámci něj bylo provedeno zateplení
objektu, částečná výměna oken a dveří a oprava střechy a komínu. Celkové
náklady akce činily 357 199 Kč vč. DPH.
Plzeňským krajem byla poskytnuta dotace ve výši 220 000 Kč. Zbývající náklady
byly hrazeny z rozpočtu města Domažlice. Tento projekt je spolufinancován
z programu Plzeňského kraje – Program
stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje 2018.
MěÚ Domažlice, odbor správy majetku

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

MěÚ Domažlice / CHVaK
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SLUŽBY, KTERÉ POMÁHAJÍ LIDEM V TÍŽIVÝCH SITUACÍCH
- POZVÁNKA NA VEŘEJNÁ SETKÁNÍ

Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci
a potřebujete pomoc? Máte pocit, že na
Domažlicku chybí služba, která by pomáhala lidem v tíživých životních situacích,
ať již seniorům, rodinám či samoživitelům
s dětmi nebo lidem na okraji společnosti? Máte nápady či podněty pro zlepšení
těchto služeb?
Přijďte na setkání „u kulatého stolu“, které
se koná 26. 9. 2018 v zasedací místnosti
Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Prokopa Velikého 689, Domažlice. Na setkání

budeme společně diskutovat nad chybějícími službami a nad tím, jaké služby
bychom si pro občany Domažlicka v budoucnu přáli. Setkání je určeno zástupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů,
poskytovatelům a uživatelům sociálních
služeb, spolkům a dalším institucím a občanům z řad široké veřejnosti. Od 13:00
bude řešena problematika seniorů a osob
se zdravotním postižením, od 15:00 bude
pozornost zaměřena na osoby ohrožené
sociálním vyloučením a na děti, mládež a
rodiny s dětmi.
Zářijová setkání budou první z řady setkání, která budou pořádána až do léta
roku 2019. Na dalších setkáních budeme
společně hledat možnosti, jak chybějící

služby v regionu zajistit. Účast na setkání
není nijak závazná, zájemci mohou přijít
na libovolné setkání dle svého času a zájmu. Bližší informace o jednotlivých setkáních je možné získat na webové stránce
města Domažlice, v sekci Městský úřad,
Sociální služby, Komunitní plánování sociálních služeb, Aktuálně, kde budou uveřejněny pozvánky na setkání, nebo také
u Mgr. Ondřeje Raffela z Centra pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: ondrej.
raffel@cpkp.cz, tel. 775 764 418. Pokud
byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání
vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte a obraťte se na uvedené kontakty.
Městský úřad Domažlice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OTEVŘENÝ DOPIS DOMAŽLICKÝM ZAHRÁDKÁŘŮM
Při procházce kolem domažlických zahrádkářských oblastí nelze přehlédnout
v těchto místech neustálý výskyt biologicky rozložitelného odpadu (BRO) pocházejícího z těchto zahrádek. Je to už takový
kolorit, ať už v rokli Na Hvízdalce, v lokalitě
U Tří stromů v Pelnářově ulici nebo v lesíku u vodárny, popř. přímo u břehů Zubřiny
nebo jinde. Zdá se, že nerozumný trend
tzv. „uklizených zahrádek“ se ničivě prosadil prakticky ve všech domažlických lokalitách. Čestnou výjimkou je Vlčí hrdlo, kde
má naprostá většina zahrádkářů vlastní
kompost a o zahradu se stará s citem k
přírodnímu charakteru. Všem ostatním,
kteří do úmoru vysekáváte zahrádky na
krátko od rohu do rohu, doporučujeme
tento postup přehodnotit. Inspiraci najdete
např. na www.prirodnizahrada.eu nebo na
www.zivazahrada.cz.
Myšlenka „Přírodní zahrady“ pochází z
Rakouska a její hlavní zásady jsou nepou-

žívání umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny,
jakožto přírodního neobnovitelného zdroje. Samozřejmostí je rozmanitost a vlastní
kompost. Ti, které tato idea nadchne, se
mohou dopracovat až k certifikaci a získat keramickou plaketu ježka. Můžete se
zapojit i do soutěže o titul „Živá zahrada“,
kterou organizuje Český svaz ochránců
přírody (www.zivazahrada.cz). Kritériem je
druhová rozmanitost živočichů, kteří v zahradě žijí. Kdo přestane vyvážet cennou
surovinu v podobě BRO a založí si na zahrádce vlastní kompost, může se příští rok
přihlásit do soutěže Miss kompost (www.
kompostuj.cz/zapojte-se/soutez-miss-kompost/), kterou pořádá ve spolupráci s
dalšími subjekty sdružení Ekodomov. Můžete se též domluvit a založit si společné
komunitní kompostování na vhodném pozemku se souhlasem jeho vlastníka.
A co s vámi ostatními, notoricky ignorujícími zdravé trendy? Využívání hnědých

Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných
celků, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa

úředník – správní referent/ka
pro úsek územního plánování

Bližší informace: Ing. Ivana Sladká, ved. odboru správy majetku, tel. 379 719 184,
Přihlášku zaslat nejpozději do 20. 9. 2018
Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice:
www.domazlice.eu v sekci volná místa.

nádob na bioodpad je v naprosté většině
zahrádkářských oblastí nemožné vzhledem k jejich nedostupnosti těžkou technikou, která se na jejich svoz používá.
Nicméně každý z vás má možnost odvážet BRO do sběrného dvora. Domažličtí
občané jej tam mohou odkládat zdarma.
Pokud zmíněných možností nevyužijete,
je třeba vám připomenout, že odkládání odpadů (což zahrnuje i BRO) mimo
vyhrazená místa je v rozporu s obecně
závaznou vyhláškou města Domažlice č.
2/2015. Za porušení vyhlášky lze podle
zákona o některých přestupcích uložit
pokutu do výše 100 000 Kč. Též je tato
škodlivá činnost v rozporu se zákonem o
odpadech, podle něj může česká inspekce životního prostředí udělit pokutu do
výše 50 000 Kč. S pomocí kamer nebude
nemožné viníka usvědčit. 

Městský úřad Domažlice,

Odbor životního prostředí

CHVaK a.s. Domažlice

oznamuje, že během měsíce října
proběhne plánovaná oprava armatur
na vodovodní síti na sídlišti „Kozinovo
pole“ v Domažlicích. Předpokládaná
délka přerušení dodávky pitné vody
je 48 hod. Během této doby bude
zajištěno náhradní zásobování. Přesný
termín bude uveřejněn 14 dní před
plánovanou akcí.

Organizace a spolky
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 1. 9. Turistická vycházka. Sraz na
rozcestí tur. tras u kláštera na náměstí Míru
v Domažlicích ve 13 hodin. Trasa: Naučná
stezka Zelenov (12 km). Vede M. Ryšánek.
Středa 5. 9. Výlet na Šumavu. Odjezd
z nádraží ČD v 6.12 hodin do Železné
Rudy. Trasa: Železná Ruda, Debrník,
Schwellhäusl v SRN, Alžbětín (12 km).
Vede M. Senohrábková.
Sobota 8. 9. Zájezd na Rakovnicko a Berounsko. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 7 hodin do Pavlíkova u Rakovníku. Návštěva rozhledny (1,4
km), Muzea motocyklů a dětských kočárků a Galerie Anderle (expozice světově
uznávaného výtvarníka Jiřího Anderleho).
V Pavlíkově oběd. Odjezd do Hudlic – rodný dům Josefa Jungmanna. Pak rozhledna
Máminka na Krušné hoře (3,4 km) a naučná stezka Hudlický vrch (7 km): Cena pro
členy KČT a Sokola Domažlice 400 Kč,
ostatní 450 Kč (v ceně jízdné a oběd). Při-

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

hlášky a peníze přijímá M. Senohrábková,
tel. 723 331 714 nebo 379 724 113. Vede
P. Matějka.
Sobota 15. 9. Vzpomínková pěší pouť
Klenčí pod Čerchovem – Furth im Wald, 26.
ročník. Odjezd z autobusového nádraží ve
13 hod. do Klenčí pod Čerchovem. Jízdné
20 Kč. Trasa: Klenčí, Chodov, Pec pod Čerchovem, Köglerovo zastavení, Ovčí vrch,
Furth im Wald (18 km). V 19 hod. mše ve
hřbitovním kostelíku. Ve 20 hod. společné
posezení. Návrat ve 22 hod. Zpáteční jízdné 20 Kč. Vede P. Matějka.
Čtvrtek 20. 9. Pro seniory. Městská rada
seniorů za finanční podpory města Domažlice, které v rozpočtu pamatuje na své seniory a hradí jim dopravu, pořádá ve čtvrtek
20. 9. výlet do Kladrub (klášter) a Stříbra
(prohlídka města a muzeum). Odjezd z autobusového nádraží v 9 hodin. Cena 300 Kč
(vstupy a oběd) Přihlášky a peníze přijímá
p. Matějková (tel. 724 964 734).
Neděle 23. 9. Turistická vycházka. Sraz
ve 13 hodin na rozcestí turistických cest u
kláštera na náměstí Míru. Trasa: Vavřinec,
U Panenky Marie, U Václava, Domažlice
(8 km). Vede S. Doubek.

Výstavy:
Ladislav Lešický – ANTARKTIDA
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Pátek 28. 9. Účast na Senior pochodu k
Mezinárodnímu dni seniorů. Start na nádraží ČD od 8.30 do 10 hodin. Trasa 8, 15
a 24 km vede v okolí Domažlic a Trhanova.
Cíl v Trhanově v restauraci U Jána od 11
do 15 hodin. Pořádá Optimist Plzeň a odbor
Aktivní stáří Rozvoj Plzeň. Informace: Jindřich Kolář, tel. 726 678 734.
Sobota 29. 9. Pochod pro rodiče a děti
Toulky zlatem podzimu, 30. ročník. Start od
13.30 do 14.30 hod. ze ZŠ Msgre B. Staška.
Trasa: ZŠ, sv. Anna, rozcestí pod Vavřincem,
bývalý skokanský můstek pod Dmoutem, vodárna pod Dmoutem, hřiště baseballového
oddílu na bývalém vojenském cvičišti. V cíli
občerstvení, pamětní list a možnost opékání
donesených uzenin. Na trase zastávky s poznáváním přírodnin. Délka trasy 5 km.

.................................................................
Připravuje se:

Čtvrtek 11. 10. Pro seniory. Městská
rada seniorů za finanční podpory města
Domažlice, které v rozpočtu pamatuje na
své seniory a hradí jim dopravu, pořádá ve
čtvrtek 11. 10. výlet do Čečovic a Svržna.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hodin. Cena (vstupné
a oběd) 130 Kč.

ČČK DOMAŽLICE

Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům i mírně pokročilým.
Přihlášky na tel. 379 723 041 nebo 379 723 042.

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

TRADIČNÍ SETKÁNÍ CB A RADIOAMATÉRŮ

OBSAZENÍ SÁLU MKS

Po několika letech se CB klub Domažlice, z.s. opět vrací k tradičnímu setkání CB a
radioamatérů. Všichni příznivci radiových kmitočtů jsou srdečně zváni 22. září 2018
na Baldov u Domažlic. Můžete se těšit na ukázku provozu při vysílání FT8, ukázku
monitorování leteckého provozu, Expedici Radegast, výstavu historie CB klubu, burzu, provoz CB, amatérský provoz. Možnost příjezdu v pátek a přespání ve vlastním
stanu do druhého dne. Kontakt: Roman Holub 774 092 819 nebo Standa Hůla 602
221 845, e-mail: cbklub@cbklub.cz, Bližší informace najdete také na facebooku a
webových stránkách CB klubu. 
Alena Marcelová, CB klub Domažlice

6. 9. Seniorské odpoledne, 13. 9. Divadlo
v rámci předplatného „ZELŇAČKA“, 15.
9. Svatba, 18. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 19. 9. Divadelní představení
SUDÍ, 24. 9. Kurz společenské výchovy
a tance, 25. 9. Klubová scéna - CHRIS
BERGSON TRIO, 26. 9. Zasedání zastupitelstva města.
 (mks)

Na fotografiích navštívíme nejjižnější město světa
Ushuaia, mys Horn i Jižní Šetlandy. Dále si můžete
prohlédnout neopakovatelnou říši živočichů a rostlin
tohoto kontinentu. To vše můžete zhlédnout na výstavě
ve vestibulu knihovny od 3. do 27. září v provozní době.

Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny

Školení internetové studovny:
v úterý 11. září 2018 8:00 hodin

NEBOJTE SE INTERNETU
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STRÁŽNÍCI BĚHEM SLAVNOSTÍ ŘEŠILI NA 150 UDÁLOSTÍ
Domažličtí strážníci během Chodských
slavností řešili zejména přestupky na
úseku dopravy a veřejného pořádku.
Z důvodu umožnění výjezdu hasičských
vozů, příp. jiné techniky složek integrovaného záchranného systému, bylo důležité zachovat volný průjezd v ulici Havlíčkova, Břetislavova, Husova a JUDr.
A. Žlábka, kde bylo z tohoto důvodu
umístěno přenosné dopravní značení zakazující zastavení. U vozidel, která zde
tvořila překážku provozu na pozemních
komunikacích a znemožňovala průjezd
složkám IZS, byl nařízen odtah.

Výjimkou nebyly ani přestupky spáchané
osobami pod vlivem alkoholu – nejčastěji
se jednalo o močení na veřejnosti či znečišťování veřejného prostranství. Strážníci
řešili také několik případů ztracených dětí,
jejichž rodiče se vždy podařilo brzy dohledat a děti jim byly předány.
Během sobotní noci hlídka městské policie
zastavila vozidlo, u jehož řidiče měla podezření, že je pod vlivem alkoholu. Toto se
po provedení orientační dechové zkoušky
potvrdilo – 32letý cizinec měl v dechu 1,97
promile alkoholu. Řízením pod vlivem alkoholu se dopustil trestného činu a na místo

Kurz společenské výchovy a tance
podzim 2018
Volná místa do tanečních pro dívky
i chlapce hlásí za organizátory Městské
kulturní středisko v Domažlicích. Vyučujícími pro kurz společenské výchovy
a tance - podzim 2018 (září a listopad)
budou taneční mistři manželé Kociánovi

z Klatov. Prodloužené a závěrečnou lekci
doprovází živá hudba - Music z Klatov.
Kompletní
informace
najdete
na
www.idomazlice.cz v sekci Kurzy. Hlásit
se můžete prostřednictvím e-mailu Pejsarova@idomazlice.cz.
(mks)

byla proto přivolána také hlídka Policie ČR,
která si událost převzala k dalšímu šetření.
V nočních hodinách řešili strážníci převážně oznámení týkající se rušení nočního
klidu, potyček a drobných výtržností. Provozovatelé gastrostanů a dalších doprovodných akcí byli v letošním roce o poznání zodpovědnější a dobu nočního klidu od
2:00 do 6:00 hod. většinou dodržovali, příp.
produkci hudby ukončili ihned po upozornění ze strany strážníků.
Od pátku do neděle domažličtí strážníci zaevidovali více než 150 událostí.

Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

Městská rada seniorů
Domažlice vyzývá žadatele
o Senior pas, aby si jej vyzvedli v sídle kanceláře Centra pro zdravotně postižené
v budově vedle spořitelny.

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ VALCHA

V Záchytné stanici psů Valcha čekají pejsci na
nový domov. Je to například zatoulaný pejsek
malého vzrůstu, který byl v srpnu nalezen u domažlického bazénu a dostal jméno Maxík (vlevo
nahoře), fenka Tara (dole) nebo kříženec Rufík
(vpravo nahoře), který je v útulku už opravdu hodně dlouho
a smutně vyhlíží nového pána. Kompletní informace a všechny další pejsky k adopci najdete na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů nebo na telefonu 774 294 049 (Andrea Ďurišová). 
Foto: 3x ZSP
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ZÁŘÍ V DOMAŽLICKÉM MUZEU
V Chodském hradu můžete navštívit výstavu „Domažlické osmičky“, která reflektuje přelomové roky 1918 – 1968 a události
v regionu v těchto letech. Dále je věnována
stavebním proměnám města Domažlice
do roku 1968. Výstavy se můžete „dotýkat“
– navštívit dobovou domácnost, převléknout se do retro oblečení a vyfotit se v obýváku… K výstavě jsou pořádány prohlídky
a výtvarné dílny, na které je nutné se
předem objednat. Komentovaná pro-

Přednášky a filmy
k výročí vzniku
Československa
Po prázdninách v loutkovém sále MKS
pokračuje cyklus přednášek, konkrétně
12. září od 18 hodin přednáškou Davida
Pinkra, která nám přiblíží rok 1968 na
Domažlicku. O týden později, 19. září, se
můžete těšit na Menzelův film Skřivánci
na niti, který s úvodem začíná ve 20 hodin.
(pink)

SENIORSKÉ
ODPOLEDNE

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. okresní organizace Domažlice vás srdečně zve
na Seniorské odpoledne konané 6. září od
14:00 v sále MKS v Domažlicích. K tanci a
poslechu hraje Malá česká dechovka Pepi
Vinklárka. Těší se na vás výbor OkO STP
Domažlice. 
(red)

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ
Žáci z ročníku 1946, kteří naplnili šest tříd
na chlapecké a dívčí škole v Domažlicích,
se vídají často. Poprvé měli sraz v roce
1996 a potom ještě mnohokrát. V posledních letech už každý rok. Také letos se
chystá sraz ročníku 1946, a to v pátek 21.
září od poledních hodin poprvé mimo Domažlice. Sejdeme se v Podveském mlýně
u Mrákova. Je možné využít autobusové
linky na cestu tam i zpět. Těšíme se na
setkání. 
Za svolavatele,

A.Kundrát a M.Šrankotová

Aktuality z Domažlic
najdete na
www.domazlice.eu

hlídka výstavy se koná v pátek 21. září
od 18 hodin. Zároveň v rámci výstavy
běží výtvarná soutěž, která je určena
pro žáky i širokou veřejnost, technika
je volná. Vybrané práce budou vystaveny od října v Chodském hradu. Další
výstava ART CERAMICS 2018 představuje současnou keramickou plastiku
a design porcelánu z ČR. Výstava je ke
zhlédnutí v galerii „Ochoz“ chodského
hradu. Výstava malířské, grafické i literár-

ní tvorby Vladimíra KOMÁRKA – „Všední
zázraky“ v Galerii bratří Špillarů se koná u
příležitosti nedožitých 90. narozenin umělce. Rodina autora zapůjčila na tři desítky
obrazů a grafik.
Ve filmovém klubu 21. září promítáme film
„Valčík s Bašírem“ a hned v pátek 5. října
se od 19 hodin můžete těšit na vystoupení
Poetického divadla z Plzně s pořadem Pocta TGM a první republice.
 Mgr. K. Pinkrová, Muzeum Chodska

PRODEJ POZEMKŮ VE VRBOVĚ ULICI
Prodej pozemků v lokalitě nové obytné
zóny ve Vrbově ul. formou výběrového
řízení s aukcí.
Město Domažlice vyhlásilo dne 3. 7. 2018
výběrová řízení s aukcí na prodej pozemků nacházejících se v lokalitě nové obytné
zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích a zřízení
práva stavby k těmto pozemkům.

Jedná se o výběrové řízení na:
• prodej části pozemků p. č. 2382/22, 2382/23
a 2382/24 označené dle geometrického plánu
č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem
2382/24, druh pozemku ostatní plocha o výměře 770 m2 (dále jen „Pozemek 01“) a zřízení
práva stavby k Pozemku 01, s minimální kupní
cenou 1.386.000 Kč,
• prodej části pozemků p. č. 2382/22, 2382/23
a 2382/24 označené dle geometrického plánu
č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem
2382/23, druh pozemku ostatní plocha výměře
738 m2 (dále jen „Pozemek 02“) a zřízení práva stavby k Pozemku 02, s minimální kupní
cenou 1.328.400 Kč,
• prodej části pozemků p. č. 2382/22, 2382/23
a 2382/24 označené dle geometrického plánu
č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem
2382/22, druh pozemku ostatní plocha o výměře 692 m2 (dále jen „Pozemek 03“) a zřízení
práva stavby k Pozemku 03, s minimální kupní
cenou 1.245.600 Kč,
• prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené
dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018
novým parcelním číslem 2382/33, druh pozemku orná půda o výměře 800 m2 (dále jen
„Pozemek 04“) a zřízení práva stavby k Pozemku 04, s minimální kupní cenou 1.440.000
Kč,
• prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené
dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018
novým parcelním číslem 2382/34, druh pozemku orná půda o výměře 702 m2 (dále jen
„Pozemek 05“) a zřízení práva stavby k Pozemku 05, s minimální kupní cenou 1.263.600
Kč,
• prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené
dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018
novým parcelním číslem 2382/35, druh pozemku orná půda o výměře 837 m2 (dále jen

„Pozemek 06“) a zřízení práva stavby k Pozemku 06, s minimální kupní cenou 1.506.600
Kč,
• prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené
dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/36, druh pozemku
orná půda o výměře 773 m2 (dále jen „Pozemek
07“) a zřízení práva stavby k Pozemku 07, s
minimální kupní cenou 1.391.400 Kč,
• prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené
dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novým parcelním číslem 2382/37, druh pozemku
orná půda o výměře 808 m2 (dále jen „Pozemek
08“) a zřízení práva stavby k Pozemku 08, s
minimální kupní cenou 1.454.400 Kč,
• prodej části pozemku p. č. 2382/1 označené
dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018
novým parcelním číslem 2382/38, druh pozemku orná půda o výměře 688 m2 (dále jen
„Pozemek 09“) a zřízení práva stavby k Pozemku 09, s minimální kupní cenou 1.238.400
Kč.
Vyhlášené minimální kupní ceny odpovídají
ceně 1.800 Kč/m2 výměry pozemku a zahrnují
již daň z přidané hodnoty a hodnotu přípojek
inženýrských sítí.

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení je stanovena do 14:00 dne 7.
9. 2018. Přihlášky budou doručovány na
adresu Město Domažlice, Městský úřad
Domažlice - podatelna, náměstí Míru 1,
Domažlice, PSČ 344 20, součástí přihlášky musí být doklad o úhradě kauce,
ta je stanovena ve výši 50.000 Kč. Aukce
pro všechna výběrová řízení se uskuteční v pondělí dne 10. 9. 2018 v zasedací
místnosti budovy MěÚ, náměstí Míru 1,
Domažlice. Aukce bude zahájena v 16:00,
prezence účastníků začíná v 15:00 a končí
v 16:00. Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města
v podsekci městský úřad - úřední deska v
oznámení záměru města prodat nemovitý majetek a zřídit k němu právo stavby č.
33/2018 a v podsekci rozvoj města.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

Kino Domažlice - září 2018
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KULTURNÍ AKCE
Září - přesný termín nebyl interpretkou dodán, co nejdříve
upřesníme na www.idomazlice.cz a na plakátech
velký sál MKS Domažlice
V. abonentní koncert

VERONIKA
HAJNOVÁ
- MEZZOSOPRÁN

Mezzosopranistka Veronika
Hajnová vystudovala konzervatoř a VŠMU v Bratislavě
u profesorky Ľuby Baricové.
Zúčastnila se také několika mistrovských kurzů v
Čechách a v Německu. V
r. 2002 byla semifinalistkou Belvedere International
Singing Competition ve Vídni,
kde získala cenu CNIPAL.
Dvakrát byla nominována na
cenu Thálie – v roce 2003
za postavu Dalily v Saint-Saënsově opeře Samson a
Dalila a v roce 2010 za Johanku v Čajkovského Panně
orleánské. Již během studií
působila v operním souboru
Divadla Josefa Kajetána Tyla
v Plzni, od roku 2004 byla
sólistkou Státní opery Praha
a v současnosti je angažována v Národním divadle v
Praze a v Národním divadle v
Brně, kde je představitelkou
zejména dramatických rolí.
V roli Amneris i jako Carmen se představila také na
několika turné v zahraničí, a
to v Japonsku, Španělsku,
Portugalsku, Francii, Maďarsku, emirátu Abu Dhabi nebo
v jihokorejském Soulu.
Veronika Hajnová vystupuje
na mezinárodních i domácích
hudebních festivalech (Festival Internazionale della Musica v Miláně, Pražské jaro,
Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj, Chopinův festival
aj.), je zvána ke spolupráci s
významnými orchestry, jako
je Česká filharmonie, Filharmonie Brno a další.

Morysková, Josef Stočes a
když ufonům zachutná pravá
Kamil Jindřich, učitelé Základní
francouzská zelňačka?
umělecké školy J. Jindřicha v
Autor se v poutavém příběDomažlicích, kolegové, kteří
hu vrací ke krásám prostého
spolu rádi hrají, příležitostně
života na panenském venkově,
který postupem času mění svůj společně vystupují a zpříjemcharakter a trpí díky necitlivému ňují si tak svoji pedagogickou
činnost.
pokroku a honbě po penězích.
Předplatitelé koncertní a divadelPříběh se odehrává na společní sezony mají 20,- Kč slevu po
ném dvorku dvou věčně připipředložení abonentní vstupenky.
tých vesnických prďolů, kteří by
OLDA ŘÍHA - 70 let života
Předprodej vstupenek v Městském
rádi zastavili čas pod nekonečvzhůru nohama. Katapult - 40
informačním centru v Domažlicích
nou oblohou plnou hvězd. A
let od vydání Stříbrného alba. právě tam někde v nekonečnu
Úterý 25. září 2018 od 20:00
Předprodej vstupenek v Městském
potřebují to nejlepší, co lidstvo
velký sál MKS
informačním centru v Domažlicích
vytvořilo. Není divu, že za stoKlubová scéna
dolou zaparkuje létající talíř.
Pátek 7. září 2018 od 18:00
Francouzský venkov, víno,
aleje u náměstí Míru
muzika, přátelství, polívka,
hvězdná obloha a UFO. To jsou
Chris Bergson byl uveden
hlavní atributy této komedie.
v
roce 2015 do newyorské
Předprodej zbylých vstupenek od 3.
bluesové
síně slávy (New York
září 2018 v Městském informačním
Když nemůže muzikant do New
Blues
Hall
of Fame) jako „Mistr
centru v Domažlicích
Orleans, musí New Orleans
SuperBlues“. Další významná
k muzikantovi. The Dixie Hot
ocenění: nejlepší bluesové
Pátek 14. září 2018 od 18:00
Licks je plzeňská dixielandoalbum
roku 2008 dle Mojo Masraz u Dolní brány
vá kapela s repertoárem těch
gazine (Fall Changes), druhé
nejlepších, nejveselejších i
nejlepší bluesové album roku
nejsmutnějších, nejrychlejších
2011 (Imitate the Sun) a třetí
i nejpomalejších, nejintelinejlepší bluesové album roku
Putování po zbytcích opevnění
gentnějších i nej(s)prostších,
2014 (Live at Jazz Standard).
královského města Domažlic
nejdurovějších i nejmollovějSkvělý newyorský kytarista a
ších, nej... i nej... skladeb, jež přednášející: Zdeněk Procház- vynikající zpěvák Chris Bergson
vás přenesou do Basin Street, ka. Procházka města bude mít se etabloval na americké blueBourbon Street, na Royal Gar- svůj počátek v Dolní bráně, jejíž sové scéně jako „jeden z nejininteriér bude zpřístupněn. Zde venčnějších skladatelů v historii
den, ale i do Moskvy, Arábie,
do Číny i Indie. Tradjazzový říz si účastníci prohlédnou veduty
moderního blues“ (citace z All
města se zachovalým opevněje prostě zaručen!
Music Guide). Vytváří vlastní
VSTUP ZDARMA!
ním a seznámí se se staveboriginální směs blues, dřevní
ním vývojem brány. Dále bude
roots music kořenů a soulu.
Čtvrtek 13. září 2018 od 19:30
prohlídka pokračovat návštěChris Bergson doprovázel nebo
velký sál MKS Domažlice
vou zbytků městských hradeb v sdílel pódium s takovými veličiDivadlo v rámci předplatného místech, kde probíhal archeolo- nami jako jsou BB King, Norah
gický výzkum a komentovanou
Jones, John Hammond, Etta
Agentura Familie
prohlídkou míst, kde stávaly
James, Bettye Lavette, Hubert
Hořejší brána, Týnská brána a
Sumlin, Levon Helm
Branské uličky.
Předprodej vstupenek v Městském
Sobota 1. září 2018 od 20:00
letní kino
Koncert

KATAPULT

- TURNÉ 2018 ŠŤASTNÉ
NAROZENINY!

CHRIS
BERGSON TRIO

THE DIXIE
HOT LICKS

DOMAŽLICKÁ
ZASTAVENÍ

René Fallet
ZELŇAČKA

Režie: Oldřich Vízner, hudba:
Ondřej Brousek
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar
Brousek ml., Vojtěch Záveský, Barbora Jánová/Barbora Hrušková, Jan Szymik
K čemu vylepšovat svět, když
Předprodej zbylých vstupenek v MIC
to nejlepší bylo již dávno
v Domažlicích
vymyšleno? A co se stane,

VSTUP ZDARMA!

informačním centru v Domažlicích

Čtvrtek 20. září 2018 od 19:30
klášterní kostel

Úterý 2. října 2018 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Divadlo v rámci předplatného

POCTA
VARHANÁM

Martina Morysková – varhany, Josef Stočes - klarinet,
Kamil Jindřich - zpěv, Martina

Divadelní spolek
Kašpar

William

Městské kulturní středisko v Domažlicích

Shakespeare
RICHARD III.

dnešní doby. Během poslední
cesty se vydáme na dvoutýdenní trek po odlehlém
poloostrově
Hornstrandir.
Režie: Jakub Špalek, překlad:
Je
to
místo,
o
kterém sami
Břetislav Hodek, úprava a
Islanďani
usoudili,
že se tam
dramaturgie: Milan Lukeš,
nedá
žít.
Místo,
kde
dávají
scéna: Ondřej Nekvasil, kostýpolární
lišky
dobrou
noc.
Sám
my: Vlaďka Prudičová, hudba:
stopem
neobydleným
vnitroPetr Malásek
zemím Islandu. Severskou
Hrají: Jan Potměšil, Milena
trilogii
uzavírá zimní návštěva
Steinmasslová, Eva Elspohádkového
Grónska a dranerová, Monika Zoubková,
matické
souostroví
norských
František Kreuzmann, Marek
Lofot
v
podzimních
barvách.
Němec, Miloslav Tichý,
Večer
pro
milovníky
drsného
Tomáš Stolařík, Daniel Ondseveru!
ráček, Štěpán Coufal, Pavel
www.photo-svoboda.cz
Lagner
Předprodej vstupenek v MIC.
Koně, koně, království za
koně! Vzestup a pád krvavého
Čtvrtek 11. října 2018 od 19:30
krále…
velký sál MKS Domažlice
Shakespearovo drama o
VI. abonentní koncert
hroudě lidské nestvůrnosti,
překvapivě současný historický
PRAŽSKÉ
příběh. Cesta k trůnu a moci je
SMYČCOVÉ DUO
lemovaná potoky krve. A ostatMiloš
Černý - housle, Eva
ní? Přihlížejí, bojí se, slouží
Šašinková
- kontrabas
nebo pomáhají - a pak se diví!
Předprodej zbylých vstupenek v
„ ... Jan Potměšil se úzkostlivě
Městském informačním centru v
vyhýbá démonizaci zrůdDomažlicích
né postavy. Bez bombastu
a křivých pohledů, s naivní
Pátek 12. října 2018
přesvědčivostí prosazuje a s
od 19:30
krutým humorem komentuje
velký sál MKS
své zločinné záměry. Pouze v
Koncert
monolozích adresovaných do
hlediště úšklebkem poodhaluje
MANDRAGE
svou pravou tvář. Zlo se tu
TOUR
2018 PART II
představuje jako samozřejmost
Po úspěšné jarní šňůře
pragmatického myšlení bez
vyjede kapela Mandrage na
zábran a mezí. O to je jeho po- podzimní turné. Během dvou
dobenství varovnější.“ (Zdeněk
měsíců navštíví šestnáct
Hořínek/ Lidové noviny)
měst. Jedna z nejúspěšnějPředprodej zbylých vstupenek od
14. září 2018 v Městském informačním centru v Domažlicích

Úterý 9. října 2018 od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

PAVEL SVOBODA ISLAND SEVERSKÁ TRILOGIE

Nová přednáška fotografa
Pavla Svobody ze tří cest na
Island, během kterých strávil
na tomto magickém ostrově
úžasných osm měsíců. Sopky,
ledovce, vodopády, termální
koupele, horské túry, papuchálci, zimní Island s polární
září. Island je symbolem divoké
exotické přírody, fenomén

ších domácích kapel, Mandrage, vyrazí na začátku října
na své podzimní turné. Během dvou měsíců, při nichž
navštíví patnáct tuzemských
měst a slovenskou Bratislavu,
zahraje posluchačům nejen
novinky z letošní desky Po
půlnoci, ale i jejich největší
hity. „Na jaře jsme odehráli
koncertů jen málo, tak se těšíme, že si to teď na podzim
vynahradíme. Písničky z
posledního alba hrajeme moc
rádi, turné si užijeme,“ shoduje se celá kapela, jejíž jarní
turné bylo zcela vyprodané a
i nyní chystá velkolepou show
s bohatými vizuálními efekty.
Vstupenky zakoupíte v MIC Domažlice a v síti Ticketstream.
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Pondělí 22. října 2018 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
II. abonentní koncert - NÁHRADNÍ TERMÍN!

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

Předprodej zbylých vstupenek v
Městském informačním centru v
Domažlicích

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

OK PERCUSSION DUO

Středa 31. října 2018 od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

MARTIN LOEW
- MADAGASKAR

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

Středa 12. listopadu 2018
od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

JIŘÍ KOLBABA - NEPÁL
- HIMÁLAJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

Ještě nedávno putovali Himálajem pouze poutníci a pašeráci.
Nyní je tradiční asijská země
otevřená všem sportovně naladěným srdcařům.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

Čtvrtek 15. listopadu 2018
od 19:30
velký sál MKS
Koncert

JAKUB SMOLÍK

Koncert věčného romantika s
doprovodnou skupinou, opět v
Domažlicích.

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

Pondělí 19. listopadu 2018
od 19:30
velký sál MKS
Koncert

RADŮZA

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

Čtvrtek 29. listopadu 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Pořadatel: Sapporo My s.r.o
Koncert

BABOUCI

Koncert nejstarší jihočeské
dechovky v Domažlicích

Předprodej vstupenek od 4. 9. 2018 v
MIC v Domažlicích

NEZMAŘI
- 40 LET NA CESTĚ

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

PETR KOLÁŘ
- DARUJ MI CHVÍLI
Předprodej vstupenek v MIC.

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

JANEK LEDECKÝ
– VÁNOČNÍ TURNÉ
2018

Letos po dvaadvacáté se
Janek Ledecký s kapelou vydá
na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní
desky Sliby se maj plnit o
Vánocích i své největší hity. K
sváteční atmosféře přispěje i
M. Nostitz Quartet a doposud
největší světelný park, s jakým
kdy zpěvák na koncerty vyrazil.
Předprodej vstupenek od 4. 9. 2018
v Městském informačním centru v
Domažlicích

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

LENKA NOVÁ &
PETR MALÁSEK –
VE DVOU TOUR

Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem Lenka Nová navázala spolupráci
s klavíristou a skladatelem
Petrem Maláskem. Hudební
spojení těchto dvou osobností
hned zaznamenalo velkou
pozornost. V písních se prolínají příběhy ženy, která vedle
krásného hlasu, profesionality
a noblesy na pódiu zůstává
duší a srdcem především obyčejnou holkou. Vynikající Petr
Malásek pak velmi zkušeně a
instinktivně doprovází na klavír
jednotlivé písně.

Fotogalerie - Chodské slavnosti
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Arcibiskup pražský, Dominik kardinál Duka při podpisu do pamětní knihy města Domažlice. Před mší na Vavřinečku se zúčastnil setkání, které se každoročně koná v kanceláři domažlického starosty. 
Foto: Kristýna Bublová

Od vedení města přijal Dominik kardinál Duka dárek. 
Foto: (bub)

Mše pod širým nebem na Vavřinečku.

Foto 2x: (bub)

Hlavním mediálním partnerem byla Česká televize. Nechyběl ani Večerníček.

Vystupovalo se na pěti různých scénách po celém městě. 
Foto: (bub)

Do Domažlic přijelo na 80 tisíc návštěvníků. 
Foto: (bub)

Starosta Miroslav Mach přivítal vzácné
hosty na radnici. 
Foto: (bub)

DOMINO - Dům dětí a mládeže

číslo 9
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

V letošním školním roce 2018/2019 připravil DDM Domino Domažlice pro zájemce
o zajímavé, poučné a zábavné prožití volného času pestrou nabídku kroužků, mezi
kterými letos naleznete novinky pro nejmladší děti a malé školáky. Věříme, že si
z naší nabídky vyberete, a velmi rádi vás v některém zájmovém útvaru přivítáme.
Více informací o jednotlivých kroužcích vám poskytnou pracovníci DDM osobně či na tel. čísle 379 722 811, nebo je naleznete na webové adrese
www.ddmdomazlice.cz. Do jednotlivých kroužků je možno podat přihlášku od 29. 8. 2018 v DDM Domino Domažlice.
Zájmový útvar

Den a čas schůzky
(h.)

1. schůzka a
ukázková hodina

Angličtina pro předškoláky

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

Úterý 14:45 - 15:30

11. 9., 15:30

Angličtina 1

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

Úterý 14:00 - 14:45

11. 9., 15:00

Angličtina 2

Pro začátečníky i pokročilé do 2. tř. Seznámení se se základy Aj a osvojení základní slovní zásoby.

Úterý 13:00 - 14:00

11. 9., 15:00

Angličtina 3

Pro pokročilé žáky 2. - 8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, kvízy, křížovky, mluvnice.

Pondělí 15:30 - 16:30

11. 9., 15:00

Pondělí
Dle domluvy

Kdykoliv do
14.9.

Anglický jazyk pro mládež od
15 let a pro dospělé

Výuka anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé.

Němčina hrou pro předškoláky

Němčina hrou pro předškolní děti.

Středa 15:00 - 16:00

12. 9., 15:30

Německý jazyk 1

Němčina hrou pro prvňáčky.

Středa 15:00- 16:00

12. 9., 15:30

Německý jazyk 2

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

Středa 14:00 - 15:00

12. 9., 15.00

Čeština pro cizince

Výuka českého jazyka pro cizí státní příslušníky. Doučování češtiny pro děti i dospělé.

Dle domluvy

Kdykoliv do 14.9.

Předškoláček

Příprava zábavnou formou k zápisu a do 1. třídy. Logopedické básničky, písničky, příprava ke psaní...

Úterý 15:30 - 16:30

11. 9., 16.00

Dovedové

Pro prvňáčky kluky i holky, kteří chtějí mít šikovné ručičky, bystré hlavičky a ve škole uspět na jedničky.

Středa 16:00 - 17:00

12. 9., 16:00

Filípek

Rozumová a pracovní výchova, správná výslovnost, rozvoj motoriky a log. myšlení, komunikace...

Čtvrtek 15:15 - 16:00

13. 9., 15:30

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

Čtvrtek 16:00-17:30

13. 9., 16:00

Wii - fit

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

Pátek 13:00 - 15:00

10. 9., 15.20

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her... programování pro děti

Plastikový modelář

Výroba modelů aut, letadel a lodí.

MaMi klub

Pro maminky s dětmi od 1-3 let. Rytmická cvičení, básničky, drobné, tvoření, volný čas pro hraní...

Zázraky přírody

Pondělí - dle domluvy

10. 9., 15:00

Dle domluvy

Kdykoliv do 14. 9.

Úterý 9:30 - 11:00

11. 9., 10:00

Kroužek pro zájemce o přírodu od 8 let. Ochrana přírody, zoologie, ekologie, environmentální výchova.
Pohyb na čerstvém vzduchu, hry všeho druhu.

Čtvrtek 16:00 - 17:00

13. 9., 16:00

Na stopě záhad

Seznámení hravou a zábavnou formou s taji věd jako jsou chemie, fyzika, biologie, od 6 let.

Pondělí 13:30 - 14:30

10. 9., 15:40

Kynologický kroužek

Pro děti od 10 let se zájmem o psy. Zaměřeno na péči o psa, výcvik poslušnosti, stopování, hledání
osob a předmětů. V kroužku bude možnost složení zkoušek z výkonu, příprava pro práci psovoda
záchranáře nebo psovoda u OS.

Pátek 16:00 - 18:00

Zápis kdykoliv
do 14. 9.

Barvička

Výtvarné tvoření, malování, nenáročné výtvarné techniky, stříhání, lepení, pro děti od 5 - 9 let.

Pondělí 15:15 - 16:45

10. 9., 16:00

Dívčí klub

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k ročním obdobím, batika, šperky, pletení bužírek...

Čtvrtek 13:15 - 14:45

12. 9., 15:00

Šikovné tlapky

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti. (5 - 7 let). Možno i jiný den.

Čtvrtek 16:00 - 17:00

12. 9., 16:00

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo, pletení košíků, linoryt, tisk...

Středa 14:45 - 16:00

12. 9., 15:20

Keramika, glazování a točení
na kruhu

Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, glazování a točení na hrnčířském kruhu. Vhodné pro
děti, mládež i dospělé, dle zájmu rozdělení do skupin.

Čtvrtek 15:00 -16:30

12. 9., 15:40

Pastelka

Zábavné výtvarné tvoření pro malé děti (od 3 let), možno bez i v doprovodu rodičů.

Čtvrtek 16:00 - 17:00

12. 9., 16:20

Šikulové

Zábava pro ruce i mozek - zábavné vyrábění a drobné tvoření po vzoru známého TV pořadu, a dále
pak kvízy, křížovky, doplňovačky pro rozvoj vědomostí dětí, pro 1. a 2. třídu.

Pondělí nebo středa
12:20 - 13:20

10. 9., 16:00

Úterý od 13:30
Dle domluvy

11. 9., 15:00

Čtvrtek od 14:00
Dle domluvy

13. 9., zač. 15.30,
pokr. 14:00

Flétna

Základy hry na flétnu pro začínající školáky + pokročilé.

Kytara začátečníci, pokročilí

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé. Rytmické akordické doprovody
písní lidových, vánočních, trampských i populárních.

Kytara pro dospělé

Doprovody písní lidových, umělých, koled...akordy, základní rytmy.

Čtvrtek - dle domluvy

13. 9., 15:30

Výuka na klávesy pro začátečníky i pokračující + hudební nauka.

Čtvrtek od 14:00
Dle domluvy

Zápis kdykoliv
do 14. 9.

Dle domluvy

13. 9., 15:00

Úterý 15:30 - 17:00

11. 9., 16:00

Klávesy
Pěvecký sbor Domináček

Pro děti od 5 - 8 let. Lidové a umělé písně, hudebně pohybové činnosti.

Bowling

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

Sportovky

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny děti, míčové a sportovní hry...

Pondělí 15:00 - 16:00 Kdykoliv do 14. 9.

Stolní tenis

Pro holky i kluky se zájmem o tuto hru. V případě velkého zájmu rozdělení do dvou skupin.

Čtvrtek 15:30 - 17:00

11. 9., 15:30

Míčové hry

Vhodné pro školáky. Hra různých druhů tradičních i méně tradičních míčových her: vybíjená,
přehazovaná, volejbal, základy basketbalu, florbalu, hry s gymbally.

Dle domluvy

10. 9., 16:20

Městská rada seniorů
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Domažličtí senioři uspěli na celostátních hrách v Olomouci

Slavnostní vyhlašování výsledků - Plzeňský kraj 1. místo. 

Foto: MRS

Snímek ze slavnostního nástupu (Plzeňský kraj má červená trička). 

Foto: MRS

Skvělá zpráva přišla od Městské rady
seniorů v Domažlicích. Družstvo, které
reprezentovalo Plzeňský kraj a bylo složeno převážně z domažlických sportovců, uspělo na celostátních sportovních
hrách. Ty se konaly od 16. do 19. 7.
v Olomouci.
Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje se konaly v květnu v Plzni Bolevci. Ti nejúspěšnější se
nominovali na celostátní hry do Olo-

mouce (3. ročník). Tým z Domažlic
krajské hry vyhrál. B - tým skončil na
4. místě z deseti zúčastněných týmů.
Závodníci v mužských i ženských kategoriích ve věku nad 60 a nad 70 let během her absolvují deset disciplín. Je to
běh, upravený pétanque, běh s tenisovou raketou a míčkem, hod svázanými
tenisovými míčky, šipky, převoz břemen
na kolečku, hod kroužky na kužel, střelba míčků golfovou holí, střelba míčky

na hokejovou branku a hod gumovými
granáty na cíl.
Z Domažlic v Olomouci Krajskou
radu seniorů Plzeň reprezentovalo pět závodníků (Bedřich Řechka, Jan Kralovec, Dana Herbriková, Ladislav Verner a Petr Matějka)
Družstvo ještě doplnili tři závodníci
z Plzně. Vítězství je velkým úspěchem.

(bub)

Návštěva v partnerském městě Two Rivers
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Názor zastupitele: DRAHÝ VÝLET DO USA
Pan starosta Ing. M. Mach, místostarosta Bc. S. Antoš společně se zastupiteli: MUDr. P. Zemanem, V. Konrády,
JUDr. M. Vokáčem, Mgr. K. Jindřichem a
V. Kozinou a členy výboru pro spolupráci s partnerskými městy: R. Kalousem a
Š. Thomayerem navštívili potomky našich krajanů – Čechů z Chodska – v
USA. Slza dojetí mně stekla po tváři,
když jsem se dozvěděl, že starosta Domažlic, pan Ing. Mach, s několika zastupiteli neváhají podniknout tak dalekou
cestu, aby vyřídili srdečné pozdravy domažlických občanů v Americe. Místostarosta Domažlic Bc. S. Antoš zveřejňoval
skoro on-line fotografie ze zmíněné služební cesty. Soudě podle usměvavých
tváří na fotkách byla cesta příjemná a
úspěšná. Doufám, že ani počasí výpravu nepozlobilo. Vypadá to, že celý výlet
dopadl na jedničku.
Nabídku zúčastnit se cesty do USA dostali od pana starosty všichni zastupitelé. Předpokládám, že se tak pan starosta chtěl vyhnout následné kritice. Ale
nevyhne se. Alespoň z mé strany:

Každá „sranda“ něco stojí. Výlet pana
starosty Ing. Macha a ostatních členů
výpravy stál, nás daňové poplatníky, rekordních 387.191,17 Kč (oficiální údaj
MÚ). Nevím jak vy, vážení spoluobčané,
ale já platím daně proto, aby fungovaly
společné funkce státu (jako zdravotnictví, školství, obrana, policie, hasiči…)
a lidé v naší společnosti mohli spokojeně žít. V mém výčtu, na co platím daně,
rozhodně není 7 denní poznávací výlet
pana starosty Ing. Macha a dalších členů výpravy do USA.
Jen teď trochu trnu, kde všude po světě
máme naše krajany. Mnoho jich je v Austrálii. Avšak to vedro a množství pavouků…. To spíš Jižní Amerika, co vy na to?
Úžasné památky dávných indiánských
civilizací. To už je zajímavá destinace,
nebo ne? A někde jsem zaslechl, už ani
nevím kde, že na nejkrásnějším karibském ostrově, Martiniku, je pochována
žena z Chodska. Myslím, že by stálo
za to, kdyby pan starosta Ing. Mach letěl položit květiny na její náhrobek, aby
všichni viděli, jak si vážíme našich kra-

janů. A víte co, raději to panu starostovi
nebudeme říkat, ještě by tam opravdu
letěl. A oproti takové cestě je výlet do
USA za 387 tisíc směšně levný.
Až se někdo z občanů Domažlic bude
divit, či dokonce ptát, proč není opraven
chodník před jeho domem, tak odpověď
je nabíledni: Chodník před vaším domem není opraven, protože si pan starosta Ing. Mach s několika zastupiteli
udělali drahý výlet do USA.
Distancuji se od použití daní na výlety
starosty a některých zastupitelů a vyjadřuji s tímto rozhodný nesouhlas. Fakt, že
si pan starosta Ing. Mach, místostarosta
p. Antoš a další členové výpravy nechali zaplatit „poznávací zájezd“ do USA z
rozpočtu města považuji za neslušnost
vůči všem lidem, kteří platí daně.
Špatných zpráv je ale více než dost. Proto skončím pozitivně. Dobrou zprávou je,
že většina zastupitelů „má rozum“ a výletu do USA za peníze daňových poplatníků se nezúčastnila, byť měla možnost.
Vítězslav Brody,
člen zastupitelstva města Domažlice

K příspěvku zastupitele Drahý výlet...
Zastupitelstvo města schválilo 19. dubna
2017 usnesení vedoucí k uzavření partnerské smlouvy s městem Two Rivers,
které o tento vztah samo projevilo zájem.
Hlavním důvodem návrhu na uzavření
partnerství byla skutečnost, že ve městě
Two Rivers žil a z této oblasti pocházel
Matt Konop. Příběh tohoto čestného občana města Domažlice připomíná jeho
vnuk divadelní hrou v USA a pravidelně
už osm let, v době květnových oslav, i v
kině Čakan. Zároveň na pozadí záměru
stojí fakt, že se v okolí Two Rivers usadily v roce 1860 stovky rodin z našeho
města a regionu.
Pro tento záměr hlasovalo 19. 4. 2017
všech osmnáct přítomných zastupitelů,
nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Pro
byl i autor článku Drahý výlet do USA,

Ing. Vítězslav Brody.
V roce 2017 následovala návštěva desetičlenné delegace z USA, slavnostní
podpis smlouvy na domažlické radnici
a pozvání obdobné delegace do Wisconsinu. Druhá návštěva zástupců Two
Rivers se opakovala i o letošních květnových Slavnostech svobody.
O vyslání delegace rozhodlo městské
zastupitelstvo hlasováním 20. září 2017.
Její počet navrhla americká strana a
zastupitelé byli vyzváni delegovat její
členy. Pro hlasovalo všech sedmnáct
přítomných, autor kritického článku nikoliv, protože nebyl na pravidelné schůzi
zastupitelstva města přítomen.
O přípravě červnové cesty zástupců
našeho města byli pravidelně písemně
informováni zastupitelé ve zprávách Vý-

boru pro spolupráci s partnerskými městy i v usneseních rady města, které jsou
součástí podkladových materiálů zastupitelů. Výhrady na zasedáních zastupitelstva nezazněly od nikoho žádné.
Na závěr jen drobná poznámka: O mimořádném významu partnerství jistě svědčí fakt, že se oficiálního aktu přivítání
naší delegace na náměstí vyzdobeném
vlajkami České republiky a odhalení pamětní desky Mattu Konopovi na průčelí
radnice zúčastnil i generální konzul ČR
v Chicagu Bořek Lizner a z Two Rivers
vůbec poprvé zprostředkovávaly přenos
dvě televizní stanice najednou.
Stanislav Antoš, účastník služební
cesty delegace do partnerského
města Two Rivers

Vydání Domažlického zpravodaje je ke stažení
ve formátu pdf na www.domazlice.eu
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INZERUJTE U NÁS
Celá strana 6 534 Kč 191*250 mm
1/2 strany 3 267 Kč
1/4 strany 1 634,- Kč
řádková inzerce - 1 řádek 39,- Kč
(ceny uvedeny bez DPH)
Kontakt: 777 968 884
Kristýna Bublová
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMAŽLICE

Jsme příspěvková organizace města Domažlice. Poskytujeme služby klientům vyššího věku a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností.
Pomůžeme vám: - s podáváním jídla a pití, s oblékáním a svlékáním včetně speciálních pomůcek
		
- při samostatném pohybu ve vnitřním a venkovním prostoru, při úkonech osobní hygieny
		
- při přesunu na lůžko nebo vozík, s ošetřením nohou, s úklidem a údržbou domácnosti,
		
- s nákupy a pochůzkami, s praním prádla a žehlením
		
Sazba na hodinu za úkon je 130,- Kč.
- zajistíme stravu a dovoz stravy; ceny: oběd běžný 59,-, oběd dieta 61,-, dovoz oběda 7,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., Tel.: 379 724 325
Petra Řezníčková, DiS - sociál. pracovník, Lenka Čížová - vedoucí Městského centra služeb

Domažlické
technické služby
(DTS) přijmou
ELEKTRIKÁŘE
Kontakt:
379 722 394

Produkty lze zakoupit v prodejně Energy v Domažlicích, Srnova 7.
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Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
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Domažlické městské lesy spol. s r.o.
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)

Uzávěrka
inzerce
pro říjnový
Domažlický
zpravodaj je
5. 9. 2018
Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna.
Stáří 14 – 19 týdnů – cena 159 – 195 Kč/ks.
Prodej: 13. září a 15. října 2018
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

Informace: PO–PÁ 9.00 – 16.00 hodin
tel.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

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

•
•
•
•
•
•

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

VÝUKA ANGLIČTINY

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

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština
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