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Turnaj partnerských měst

Slavnostní výkop. Zleva: starosta Furth im Wald Sandro Bauer, starosta Domažlic
Miroslav Mach a místostarostka Ludres Véronique Ravon.
Foto: (bub)

Pozvánka na koncert a oslavu
výročí partnerství s Furth im Wald
Základní umělecká škola Jindřicha
Jindřicha Domažlice obnovila v loňském
školním roce z iniciativy Výboru pro spolupráci s partnerskými městy užší vazby
s hudební školou z našeho partnerského
města Furth im Wald. Začátkem 90. let
byly tyto školy mezi prvními institucemi,
které spolu začaly aktivně spolupracovat
formou společných koncertů. Později tato
spolupráce utichla a my bychom nyní v
roce 25. výročí od podepsání partnerské
smlouvy mezi oběma městy rádi na tuto
spolupráci navázali. První takovou vlaštovkou budou společné koncerty žáků
z obou škol, na které bychom rádi pozvali
širokou veřejnost. Uskuteční se v sobotu
21. listopadu od 16.30 hodin ve velkém
sále MKS v Domažlicích. Jeho reprízu
si budou moci vyslechnout i ve Furth im
Wald o den později. Bude nám potěšením,
když si přijdete poslechnout umění našich
žáků.
Josef Kuneš,
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

V sobotu 3. října se v Domažlicích uskutečnil turnaj partnerských měst, tradiční akce,
která se těší velké oblibě. Do Domažlic dorazily sportovní týmy z Ludres (Francie) a
Furth im Wald (Německo). Kromě sportovců, kteří poměřili své síly ve fotbalových utkáních
a basketbalu, navštívili Domažlice i zástupci vedení měst a partnerských výborů.
Turnaj byl zahájen dopoledne na fotbalovém stadionu na Střelnici. Nechyběl ani slavnostní výkop, o který se postarali starosta Domažlic Miroslav Mach, starosta Furth im
Wald Sandro Bauer a místostarostka Ludres Véronique Ravon. Akce se bohužel v letošním roce konala bez účasti města Furth bei Göttweig z Rakouska. Přátelská fotbalová
utkání tak mezi sebou odehráli mladí fotbalisté z Domažlic, Německa a Francie.
Odpoledne pokračovala akce basketbalovým zápasem ve sportovní hale ZŠ Domažlice
Komenského 17. Přátelské utkání odehrály týmy z Domažlic a Francie.
Hosté ze zahraničí se v Domažlicích rozhodně nenudili. Program byl plný nejen sportu,
ale všichni se mohli podívat například do Muzea Chodska, navštívili také plavecký bazén a
podívali se i na baseballové hřiště, které se jim velmi líbilo. Slavnostní vyhlášení výsledků a
předání krásných pohárů proběhlo večer ve velkém sále Městského kulturního střediska.
Putovní pohár si nakonec odnesli domácí domažličtí fotbaloví hráči. V basketbalovém
zápase uspěli sportovci francouzského Ludres. Zúčastněným domažlickým oddílům děkujeme za účast a příkladnou reprezentaci města.
(bub)

Více informací o 25. výročí podepsání
partnerské smlouvy čtěte na straně 11.

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 23. 11. 2015
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 18. 11. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Vystoupí sbory a sólisté
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

Město Domažlice

ve spolupráci s MKS a ZUŠ Domažlice
srdečně zve všechny občany na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

které se uskuteční
v sobotu 28. listopadu 2015
od 16.00 hodin na domažlickém
náměstí před radnicí

Těšíme se na Vaši účast
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Konference k výročí 750 let Domažlic
Historie města, zajímavosti, perličky a celá řada cenných informací. Tak lze shrnout Konferenci k výročí 750 let královského města Domažlice, která se konala 2. října v refektáři
augustiniánského kláštera. V historii města šlo přitom o první takovou událost. Pozvána
byla celá řada významných odborníků.
První blok odborných přednášek měl zahájit PhDr. Pavel Břicháček, vedoucí oddělení záchranných výzkumů Západočeského muzea v Plzni. Vzhledem k tomu, že se kvůli nemoci
nemohl dostavit, přečetl jeho připravené materiály místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.
Břicháček připravil text na téma domažlické sídelní aglomerace s kostelem sv. Jakuba a jejího významu v raném středověku. O porážce krále Jindřicha III. v průsmyku mezi Furthem
a Domažlicemi v roce 1040 poté pohovořil Werner Perlinger, archivář městského archivu
Furth im Wald. Tomáš Fencl, archivář Státního archivu Horšovský Týn zase všem objasnil,
jak funguje a také jak byl dříve veden archiv města Domažlice. Dopolední část konference
uzavřel profesor Eduard Mauer, emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a
současný profesor Univerzity Pardubice. Jeho tématem byli Domažlice a Chodové. Mauer
upozornil například na rok 1456, kdy se mezi občany Domažlic a Chody změnily vztahy, a
také na to, že Domažlice jsou mezi veřejností stále vnímány jako centrum Chodů.
Odpolední část konference zahájil PhDr. Vladislav Razím, vedoucí odboru evidence
a dokumentace středočeského územního odborného pracoviště Národního památkového
ústavu. Ten přednesl velmi poutavou přednášku o Dolní bráně v Domažlicích a upozornil
na několik stavebních zajímavostí. Následovala přednáška profesora Viktora Viktora, vedoucího katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni, který pohovořil o humanistické literatuře. O pomníku bitvy u Domažlic vyprávěl
Mgr. Miloš Novotný, předseda Společnosti pro postavení památníku na Baldově. Profesor
Petr Vorel, děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, pohovořil o peněžním oběhu
v Čechách ve III. čtvrtině 15. století a objasnil také nový nález mincí v Domažlicích. Mgr.
Josef Nejdl, ředitel Muzea Chodska návštěvníky konference seznámil s domažlickou každodenností v průběhu staletí.
Následovala přednáška historika Zdeňka Procházky týkající se významných archeologických nálezů při výstavbě základní školy Msgre B. Staška a poté se všichni přesunuli na
prohlídku Hořejšího předměstí v rámci cyklu Domažlická zastavení. Ten, kdo se nemohl
konference zúčastnit, a přesto by ho výše uvedená témata zajímala, se může těšit na sborník,
který plánuje vydat město Domažlice a ve kterém budou všechny přednášky odborníků
publikovány. O jeho vydání budeme včas informovat.
(bub)
Provozní doba redakce Domažlického
zpravodaje v budově Tiskárny MKS,
U Nemocnice 358, Domažlice je: úterý
a pátek od 9 do 14 hodin.

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 735 170 484,
e-mail: bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Kristýna Bublová. Korektury 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.

Upozorňujeme občany, že z důvodu
výměny oken a zateplení budovy
Městského úřadu Domažlice, U Nemocnice 579, dojde během měsíce
listopadu 2015 k určitým omezením
v provozu. Omezení budou probíhat
dle postupu stavebních prací, proto je
nelze předem specifikovat.
Občanům se velice omlouváme za
způsobené komplikace.
(MěÚ)

OMEZENÍ PROVOZU
SBĚRNÉHO DVORA

Otevírací doba sběrného dvora DTS Domažlice p.o. v Chrastavické ulici č.p. 170 v
prosinci a lednu od 9:00 do 14:00 hodin.
Rozpis svozu směsného komunálního odpadu na Vánoce 2015 a Nový rok 2016:
- v pondělí 21. 12. 2015 bude proveden
pravidelný pondělní svoz
- v úterý 22. 12. 2015 bude proveden
pravidelný úterní svoz
- ve středu 23. 12. 2015 bude proveden
pravidelný středeční svoz, čtvrteční a páteční svoz
- ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude proveden
svoz za pátek 1. 1. 2016.
(bub)
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Od listopadu do dubna
KRMTE PTÁČKY!

Krátce z radnice:

l Nový parčík by měl v Domažlicích
vzniknout v Hruškově ulici proti obvodnímu
oddělení policie. Radní již schválili zadání
zakázky na vypracování projektové dokumentace. V plánu je také dobudování parku
v Masarykově ulici.
l Městu Domažlice se v letošním roce
podařilo získat dotaci na zateplení tří budov
(MěÚ v ulici U Nemocnice, domova seniorů
v Baldovské ulici a sportovní haly). Všechny
tři zakázky získala na základě výběrového
řízení společnost Miras. Dvě zakázky ovšem
z kapacitních důvodů odmítla. A protože by
muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení,
stavba by se prováděla v zimě a nestihla
by se dokončit do termínu čerpání dotace,
rozhodlo se vedení města v letošním roce
realizovat pouze zateplení budovy úřadu
(náklady zhruba 4,7 milionu korun, dotace
pokryje zhruba 50%). Po vypsání vhodných
dotačních titulů požádá město o dotace na
zateplení dalších dvou budov znovu.
l Město připravuje další protipovodňová
opatření. Nyní se pracuje na projektové
dokumentaci hned k několika stavbám. V
lokalitě na Cvičáku by například v budoucnu měly vzniknout malé vodní nádrže, které
budou akumulovat vodu v krajině, v rokli na
Vavřinec by dále měly vzniknout čtyři speciální hrázky, které budou mít velký význam
při přívalových deštích, a další suché nádrže
by měly být na Týnském předměstí a u
Strážské cesty. Realizace projektů záleží na
získání financí z vhodných dotačních titulů.
l Bývalou střelnici na Zelenově chtějí zvelebit Domažlické městské lesy s.r.o. Radu
města informovaly o svých záměrech. Do
budovy, která byla dříve určena k demolici,
by měla být zavedena voda (vrtaná studna) a
elektřina (ostrovní fotovoltaická elektrárna).
Celý objekt by měl být také dostatečně zabezpečen. Do budoucna se počítá i s novým
sociálním zařízením a čističkou.
l Město Domažlice finančně podpoří
účast Muzea Chodska na výstavě betlémů
ve francouzském partnerském městě Ludres, která se tam koná od 5. - 13. prosince.
Do Ludres bude dovezen také jeden betlém
z domažlického muzea. Náklady činí 70
tisíc, město zaplatí polovinu.
l Novinkou letošních Vánočních trhů v
Domažlicích (18. - 23. 12.) budou zbrusu
nové dřevěné prodejní stánky. Radní již
schválili jejich výrobu. Osm stánků vyjde
město na 250 tisíc Kč (bez DPH). Bude
zvýšen komfort prodávajících a změní se
také celkový vzhled prostoru před radnicí,
kde se trhy konají.
(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu
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Strážníci absolvovali další školení první pomoci
Další periodické školení první pomoci za sebou mají strážníci domažlické městské policie. Záchranáři Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje se při něm zaměřili především na použití defibrilátoru, který mají strážníci k dispozici od loňského listopadu. Pokud by
nyní ve městě nebyla k dispozici sanitka ani hasiči, bude moci dispečink k pacientovi povolat právě hlídku městské policie.
„Chci, aby náš personál byl všestranně proškolený, schopný poskytnout první pomoc všemi dostupnými prostředky. Kromě toho jde
také o přípravu na spuštění projektu tísňového tlačítka pro seniory,
který plánujeme na první čtvrtletí příštího roku,“ uvedl velitel Městské policie v Domažlicích Petr Kubal.
Defibrilátor, který je schopný detekovat tep srdce, vyhodnotit ho a
stanovit výboj, který srdeční tep uvede do původního rytmu, je podle
záchranářů velmi důležitou pomůckou při poskytování první pomoci.
Domažličtí strážnici jej ve své výbavě mají od loňského listopadu.
Jako sponzorský dar jim ho věnoval podnikatel Jiří Macháček.
Kromě přípravy projektu tísňového tlačítka domažličtí strážníci
rozhodně nezahálí. V běhu jsou například podzimní kurzy sebeobrany pro ženy a seniory. A protože podzim je v plném proudu, před

Na radnici ocenili význačné seniory

K příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 30. září a stále
více se dostává do povědomí veřejnosti, ocenilo město Domažlice jménem
starosty Miroslava Macha a Městské rady seniorů Domažlice také význačné seniory z Domažlic. Slavnostní akt se konal ve čtvrtek 8. října v obřadní
síni radnice. Oceněné seniory navrhly jednotlivé organizace, ve kterých
senioři pracovali nebo dosud ještě pracují.
Svaz postižených civilizačními chorobami: Anna Blíhová – dlouholetá pokladní, Zdeňka Hrušková – jednatelka. Klub seniorů Policie ČR
Domažlice: Václav Mareš – místopředseda rady. ZO Českého zahrádkářského svazu Domažlice: Květoslav Kardinál – místopředseda, ve
výboru cca 20 let, Josef Podestát – předseda kontrolní komise cca 15 let.
Klub českých turistů, odbor Domažlice: Anna Faitová – hospodářka,
Marie Senohrábková – nejdéle pracující členka výboru od doby založení
odboru. OS Českého červeného kříže: Růžena Krčmová – předsedkyně
místní skupiny, dlouholetá dobrovolná pracovnice, Jaroslava Kaucká
– dlouholetá dobrovolná pracovnice. TJ Sokol Domažlice: Alena Vaňková – kronikářka, Ivona Králová – cvičitelka. Sbor pro občanské záležitosti: Hana Mervartová – dlouholetá členka. Český svaz chovatelů, ZO
Domažlice: Jaroslava Stauberová – zapisovatelka, velmi aktivní členka.
Svaz dobrovolných hasičů Domažlice: Vítězslav Strouhal – od mládí
hasič, zasloužilý člen, pokladník, Josef Jírovec – nejstarší člen výjezdové
jednotky, člen soutěžního družstva veteránů.
Fotografie najdete na www.domazlice.eu.
(bub)

Svatý Václav přijel letos do Domažlic

V sobotu 26. září hostily Domažlice 15. ročník
Svatováclavské jízdy. Svatý Václav přijel se svou
družinou na domažlické
náměstí, kde jej přivítal a medem obdaroval
místostarosta Domažlic
Stanislav Antoš. Připraveno bylo občerstvení a
také kulturní doprovodný
program. V průvodu bylo
k vidění 88 koní. Kompletní fotogalerii z akce
najdete na webových
stránkách města. (bub)

Školení první pomoci.
Foto: (bub)
zimou opět přichází čas na zabezpečení chat a zahrad. I v letošním
roce budou mít Domažličané možnost spolupracovat s městskou policií. Na služebnu budou moci odnést klíče od svých zahrad a strážníci
při nepravidelných kontrolách zahrádkářských kolonií budou moci
majetek občanů lépe zkontrolovat.
(bub)

Listopadové akce v Muzeu Chodska
Hledáte program pro podzimní sychravé dny? Přijďte se pobavit
do muzea, v sobotu 7. 11. vás srdečně zveme na tradiční Posezení
u cimbálu, spojeného s ochutnávkou vína. Ve čtvrtek 12. 11. od 17
hodin se koná vernisáž výstavy „FENOMÉN IGRÁČEK“ – bude
představena historie a výroba postavičky, se kterou má mnoho
z nás spojeno své dětství, opět se vyrábí a je u dětí oblíbená. Pokud
ji neznáte, nevadí, rádi Vás s ní seznámíme.
První adventní sobota podruhé muzeum pořádá Vánoční dílnu
a posezení u svařáku pro celou rodinu. Tvořit adventní věnce, různé
doplňky, malovat keramiku, vyzkoušet foukací fixy, zdobit perníky,
atp. můžete přijít 28. listopadu od 13 - 17 hodin. Nebude chybět ani
občerstvení, malování na obličej a další aktivity.
K. Pinkrová

Prodej volných bytů ve vlastnictví
města Domažlice

Město Domažlice nabízí v souladu se Zásadami k prodeji
volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice
k prodeji tyto volné jednotky - byty, a to včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech a pozemku:
- jednotku č. 392/9 - byt nacházející se v budově č. p. 392 v
ul. Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, nacházející
se ve 3. nadzemním podlaží domu o velikosti 1+1, podlahová plocha bytu činí 50,4 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
364.500 Kč, termín pro podání nabídek je stanoven do 04.12.2015
do 10.00 hod., (záměr prodat nemovitý majetek 87/2015),
- jednotku č. 392/10 - byt nacházející se v budově č. p. 392 v
ul. Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, nacházející
se ve 3. nadzemním podlaží domu o velikosti 1+1, podlahová plocha bytu činí 54,3 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
364.500 Kč, termín pro podání nabídek je stanoven do 04.12.2015
do 10.00 hod., (záměr prodat nemovitý majetek 88/2015).
Podrobnější informace o prodeji jsou uvedeny na internetových stránkách města Domažlice www.domazlice.eu v sekci
Samospráva - Prodeje a pronájmy volných bytů a v jednotlivých
záměrech prodat nemovitý majetek (obsahujících též koncept
kupní smlouvy) zveřejněných na internetových stránkách v sekci Městský úřad - Úřední deska. Prohlídka jednotek je možná
po předchozí domluvě s příslušným pracovníkem společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., tel. č. 379 722 757. Bližší informace získáte též na odboru správy majetku MěÚ, tel.
č. 379 719 155.
Odbor správy majetku, MěÚ Domažlice
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TURISTICKÉ AKCE V LISTOPADU ČČK DOMAŽLICE

Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 7. 11. Zamykání České studánky.
Odjezd ze zastávky ČD Domažlice - město
v 8.35 hod. do České Kubice. Trasa: Česká
Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká studánka. Zahájení u České studánky v
10.30 hod. Vystoupí mužský pěvecký sbor
Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Po
skončení návrat do Chodova - 12 km (oběd
a společné posezení). Odjezd vlakem z Trhanova do Domažlic v 15.15 hod.
Čtvrtek 12. 11. Turistická beseda v
penzionu pro seniory v Baldovské ulici
od 18 hod. MUDr. Pavel Zeman: Zážitky
z cestování po Albánii.
Sobota 14. 11. Komentovaná procházka po Caparticích. Sraz na parkovišti v
Caparticích ve 13 hod. Délka trasy 2 km.
Nenáročná cesta vás provede historií obce,
upozorní na významné budovy a změny v
krajině. Vede Kamila Angelovová.
Sobota 21. 11. Podzimní setkání turistů
Plzeňského kraje v Plzni - Malesicích.
Odjezd z nádraží ČD do Plzně v 8.10 hod.
Prezentace: restaurace Malesický dvůr v
Plzni - Malesicích od 9 hod. Startovné:
členové KČT 25 Kč, ostatní 30 Kč. Tra-

sy 6, 8, 10 a 12 km v okolí Plzně. Od 13
hod. kulturní vystoupení, od 14 hod. oficiální část. K tanci a poslechu bude hrát
skupina Old Band. Občerstvení v místní
restauraci.
Neděle 29. 11. Turistická vycházka.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbra-

Připravujeme
Sobota 5. 12. Mikulášská vycházka.
Sraz u sokolovny v 17 hod. Trasa: Domažlice, Baldov, Luženičky a zpět (5 km).
Vede K. Bílek.
Neděle 6. 12. Zájezd do velkého divadla
v Plzni na muzikál Hello, Dolly. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 17 hod. Cena: pro členy KČT a
Sokola Domažlice 440 Kč, ostatní 460
Kč. Přihlášky a peníze přijímá p. Marie
Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo 379
724 113. Vede E. Nosková.

Dům přírody

Již 1. února 2016 se v Klenčí pod Čerchovem otevírá Dům přírody Českého
lesa. Co bude nabízet a další informace
se dozvíte na www.dumprirody.cz/dumprirody-ceskeho-lesa.
(red)

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 23. 11. 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.

Země Střední Asie

Česká křesťanská akademie v Domažlicích
si vás dovoluje pozvat na přednášku doc.
Ing. PhDr. Petra Kokaisla, Ph.D. Země
Střední Asie, muslimové a křesťané. Koná se
9. listopadu od 18 hodin v refektáři augustiniánského kláštera v Domažlicích.
(red)

Členská schůze

Svaz postižených civilizačními chorobami
ZO Domažlice zve své členy na členskou
schůzi spojenou s mikulášskou dne 20.
listopadu ve 14 hodin v MKS Domažlice
(malý sál). Volnou zábavu nám zpříjemní
vystoupení taneční skupiny „Hanka“ a
harmonika známého Jirky Petrželky.
Výbor ZO SPCCH Domažlice
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Přednáška:

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Srdečně vás zveme na podvečerní povídání s následnou besedou na téma:
IRISDIAGNOSTIKA - aneb zjištění příčin zdravotních problémů z oční duhovky. To, co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oční duhovka je aktuální
mapou. Oko je důmyslně propojeno s každým místem a tkání v našem těle pomocí
nervového systému. Změny se zaznamenávají v průběhu života do našich čidel, pak
odráží celkový fyzický i duševní stav. Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické
slabosti, přechodné aktuální změny i chronické stavy. Zdravotní problémy je možné
na duhovce lidského oka rozeznat ještě před jejich propuknutím. Cílem irisdiagnostiky není jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.
Kdy: 16. 11. 2015 od 18.00 – 19.00 hodin v čítárně Městské knihovny B. N.

VÁCLAV GRUBER – AUTORSKÉ ČTENÍ

Zveme vás na setkání se spisovatelem Václavem Gruberem, autorem mj. těchto
knih: Miluj mě, nebo střelím; Řeka; Žena.exe.
Kdy: 24. 11. 2015 od 17.00 hodin v čítárně Městské knihovny B. N.

Výstavy:
Jan Jiřinec – Fotografie
Od 5. do 9. října proběhl 19. ročník celostátní
akce Týden knihoven, do které se domažlická
knihovna tradičně zapojuje, aby přilákala
nové čtenáře. Týden knihoven byl opět zahájen
Velkým říjnovým společným čtením. Pozváni
byli studenti Gymnázia J. Š. Baara. Přišli
také učitelé a významné osobnosti veřejného a
kulturního života. Jak je již od samého vzniku
akce pro Domažlice tradiční, čtení zahájil
starosta Miroslav Mach. Četlo se Devatero
pohádek od Karla Čapka.
Foto: (bub)

Jan Jiřinec začal fotografovat ve svých 14 letech po nástupu do Gymnázia J. Š. Baara.
S fotografickým kroužkem vedeným Petrem Matějkou se každoročně zúčastnil několika
fotografických soutěží a výstav. Ani ve vestibulu domažlické knihovny nebude vystavovat
poprvé. Jeho fotografie se poprvé představily již v roce 2007 při výstavě fotokroužku
domažlického gymnázia a pak ještě při skupinových výstavách v roce 2008 a 2009. Tentokrát to bude výstava samostatná.
Jan Jiřinec používá digitální fotoaparát a zaměřuje se zejména na fotografování krajiny, architektury a na makrofotografii. Mimo to rád fotografuje koncerty, svatby a různé kulturní akce.
Fotografie po zpracování využívá pro tvorbu grafických materiálů a internetových stránek.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. listopadu do 30. listopadu 2015 a přístupná bude v provozní době knihovny.
Bc. Lenka Schirová
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Důležité upozornění - občanské průkazy, cestovní doklady ŘÁDKOVÁ INZERCE
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech
upozorňujeme občany, že od 15. prosince
2015 až do konce roku 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového občanského
průkazu ani nového cestovního dokladu.
Stejně tak nebude možné v uvedeném
období předávat již vyhotovené doklady.
Důvodem plánované odstávky informačních systémů MV ČR je přechod na nový

technický systém. Doporučujeme proto
všem občanům vyřídit si záležitosti týkající se výměny občanských průkazů a cestovních pasů do poloviny měsíce listopadu
2015. Požádat o výměnu dokladů by měli
občané, kterým skončí platnost v průběhu
měsíce listopadu a prosince 2015 a až do
31. ledna 2016.
Marie Buršíková,
vedoucí správní odboru MěÚ Domažlice

Pronájem volných bytů ve vlastnictví města Domažlice
Město Domažlice v současné době nabízí k pronájmu jednotku - byt č. 4 nacházející se v budově č. p. 56 v ulici Branské
v Domažlicích - Město, ve 3. nadzemní
podlaží, velikost bytu 3+1, podlahová
plocha 108,73 m2, s výší nájemného dle
platného evidenčního listu (ve výši 7.143
Kč/měsíc, bez služeb) s tím, že před uza-

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

PAVEL MIKULENKA

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

vřením nájemní smlouvy o nájmu bytu
bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku
měsíční sazby nájemného.
Podrobnější informace o pronájmu volných bytů s užitnou plochou nad 90 m2 jsou
uvedeny na internetových stránkách města
Domažlice www.domazlice.eu v sekci
Samospráva - Prodeje a pronájmy volných
bytů. Prohlídka bytu je možná po předchozí
domluvě s příslušným pracovníkem společnosti Domažlická správa nemovitostí spol.
s r. o., tel. č. 379 722 757. Bližší informace
získáte též na odboru správy majetku MěÚ,
tel. č. 379 719 155.
Odbor správy majetku, MěÚ Domažlice

Výstava textilní tvorby
Lydie Šloufové

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích, Tyršova 690,
srdečně zve na právě probíhající výstavů
aradekorů a jejich návrhů z dílny plzeňské
výtvarnice a pedagožky Lydie Šloufové.
Výstava s názvem Lydie Šloufová - Textilní tvorba je veřejnosti přístupná denně
až do 17. ledna 2016.
Petr Grendel,
farář ČCE v Domažlicích

l Hledám byt nebo dům ke koupi nedaleko Domažlic. Tel: 722 690 245

l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Úklid spadaného listí na ploše zahrad,
čištění okapů a odmechování střech.
Tel.: 607 731 346

OBSAZENÍ PROSTOR MKS
1. 11. Kurz společenské výchovy a tance, 3.
11. Shromáždění představitelů SDH okresu
Domažlice, 4. 11. Kurz společenské výchovy
a tance, 5. 11. VII. abonentní koncert - TRIFOGLIO, 6. 11. Taneční pro dospělé, 9. 11.
Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, 13. 11.
Taneční pro dospělé, 15. 11. Kurz společenské výchovy a tance - závěrečná, 16. 11.
Prodej obuvi, 18. 11. Zasedání zastupitelstva
města, 18. 11. Prodej drogerie, 19. 11. Divadlo mimo předplatné - Hrdý Budžes, 20. 11.
Členská schůze ZO SPCCH Domažlice, 20.
11. Klubová scéna - Hlasoplet, 21. 11. Slavnostní koncert žáků uměleckých škol Domažlice - Furth im Wald u příležitosti 25. výročí
podpisu partnerských smluv mezi městy
Domažlice – Furth im Wald, 23. 11. Prodej
Charita, 24. 11. Členská schůze MO STP, 25.
11. Prezentace škol a firem „Od vzdělání k
zaměstnání“, 26. 11. Divadlo v rámci předplatného - Byt na inzerát, 27. 11. Maturitní
ples, 28. 11. Maturitní ples, 29. 11. Divadlo v
rámci předplatného - Žena za pultem. (mks)

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

(450 cm 2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

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

1485 Kč
1 cm 2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!

JUNIOR FEST V DOMAŽLICÍCH
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRO DĚTI 7. - 11. 11. 2015

SOBOTA 7. 11. 2015
10.00
Sál MKS
DEN S ČESKOU TELEVIZÍ
Setkání nejen s oblíbenými postavičkami z Večerníčku, který letos slaví kulaté narozeniny. Budete mít jedinečnou příležitost vyfotit se v jeho kouzelném automobilu, ve kterém vám
přiváží každý den pohádku na dobrou noc, vyzkoušet vlastní dovednosti v některé z pracovních dílen nebo zkusit znalosti v AZ kvízu junior. Můžete se těšit i na moderátory z pořadů
stále více oblíbeného Déčka / ZDARMA
13.00
Kino Čakan
SEDMERO KRKAVCŮ
ČR, Slovenská republika / 2015 / 97 minut / doporučeno od 8 let / české znění / 60 Kč
20.00
Kino Čakan
ŽIVOTNÍ ŠANCE
USA / 2014 / 103 minut / doporučeno od 11 let / české titulky / 60 Kč
NEDĚLE 8. 11. 2015
10.00
Kino Čakan
VEČERNÍČEK 50 - POCTA ZDEŇKU SMETANOVI
Československo / 50 minut / doporučeno od 3 let / české znění / 30 Kč
14.00
Kino Čakan
LABYRINT
Belgie / 2014 / 96 minut / doporučeno od 11 let / překlad do sálu / 60 Kč
20.00
Kino Čakan
O ŽIVOTĚ S MARIÍ POLEDŇÁKOVOU Klubové setkání s Marií Poledňákovou o autobiografické knize „S kým mě bavil svět“ / 60 Kč
PONDĚLÍ 9. 11. 2015
08.30
Kino Čakan
ŽIVOT PODLE NINA
Nizozemí / 2014 / 77 minut / doporučeno od 11 let / překlad do sálu / 60 Kč
10.30
Kino Čakan
OSTROV TAJEMSTVÍ
Finsko, Řecko / 2015 / 86 minut / doporučeno od 11 let / překlad do sálu / 60 Kč
12.30
Kino Čakan
SVATYNĚ
Německo / 2015 / 104 minut / doporučeno od 15 let / české titulky / 60 Kč
17.00
Kino Čakan
SAFÍROVĚ MODRÁ
Německo / 2014 / 116 minut / doporučeno od 12 let / české titulky / 60 Kč
20.00
Kino Čakan
MOJE MALÁ SESTRA
Švédsko, Německo / 2015 / 95 minut / doporučeno od 12 let / české titulky / 60 Kč
ÚTERÝ 10. 11. 2015
08.30
Kino Čakan
ZACHRAŇTE RAFFIHO!
Německo / 2015 / 97 minut / doporučeno od 6 let / překlad do sálu / 60 Kč
10.30
Kino Čakan
TAJNÉ SPOLEČENSTVÍ
Estonsko / 2015 / 104 minut / doporučeno od 7 let / překlad do sálu / 60 Kč
13.45
Kino Čakan
LOLA NA HRÁŠKU
Německo / 2014 / 90 minut / doporučeno od 6 let / překlad do sálu / 60 Kč
17.00
Kino Čakan
BOOSTER
Belgie / 2014 / 82 minut / doporučeno od 13 let / české titulky / 60 Kč
20.00
Kino Čakan
BABY (A)LONE
Lucembursko / 2014 / 98 minut / doporučeno od 13 let / české titulky / 60 Kč
STŘEDA 11. 11. 2015
08.30
Kino Čakan
ROSA a DARA A JEJICH DOBRODRUŽSTVÍ
ČR / 2013 - 2015 / 62 minut / doporučeno od 5 let / české znění / 60 Kč
09.45
Kino Čakan
14+
Rusko / 2015 / 106 minut / doporučeno od 13-14 let / překlad do sálu / 60 Kč

www.juniorfest.cz

Facebook MFF JUNIORFEST

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

LISTOPAD 2015

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
Bližší informace o filmech na www.idomazlice.cz
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz
STŘEDA 11. 11.
ČTVRTEK 12. 11.

19.30
20.15

PÁTEK 13. 11.

19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30

SOBOTA 14. 11.
NEDĚLE 15. 11.
STŘEDA 18. 11.
ČTVRTEK 19. 11.
PÁTEK 20. 11.
SOBOTA 21. 11.
NEDĚLE 22. 11.
STŘEDA 25. 11.
ČTVRTEK 26. 11.
PÁTEK 27. 11.
SOBOTA 28. 11.
NEDĚLE 29. 11.

WILSONOVO
Česká komedie / Vstupné 100,- Kč / 115 minut
Královský balet v Londýně v kině Čakan
VISCERA / FAUNOVO ODPOLEDNE / ČAJKOVSKÉHO PAS DE DEUX / CARMEN
Komponovaný program několika brilantních krátkých baletních děl
Vstupné 250,- Kč / 180 minut
MARŤAN
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný ve 3D / Vstupné 130,- Kč / 134 minut / m
FAKJŮ PANE UČITELI 2
Komedie v českém znění / Vstupné 120,- Kč / 115 minut / m
PAN
Dobrodružný / Rodinný v českém znění ve 3D / Vstupné 110,- Kč / 111 minut
SPECTRE
Akční / Dobrodružný / s titulky / Vstupné 120,- Kč / 150 minut / l
EVEREST
Dobrodružný / Drama s titulky ve 3D / Vstupné 120,- Kč / 121 minut / m
MRKÁČEK BILL
Animovaný v českém znění / Vstupné 100,- Kč / 93 minut
MUŽ NA LANĚ
Životopisný / Dobrodružný ve 3D / Vstupné 130,- Kč / 123 minut
MUŽ NA LANĚ
Životopisný / Dobrodružný ve 3D / Vstupné 130,- Kč / 123 minut
SPECTRE
Akční / Dobrodružný / s titulky / Vstupné 120,- Kč / 150 minut / l
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
Dobrodružný s titulky / Vstupné 120,- Kč / 135 minut / m
ZTRACENI V MNICHOVĚ
České drama / Vstupné 100,- Kč / 105 minut
HUSÍ KŮŽE
Hororová komedie v českém znění ve 3D / Vstupné 165/140,- Kč / 104 minut
SPECTRE
Akční / Dobrodružný / s titulky / Vstupné 120,- Kč / 150 minut / l
MARŤAN
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný ve 3D / Vstupné 130,- Kč / 134 minut / m
SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU Animovaná komedie v českém znění / Vstupné 140/120,- Kč / 105 min.
ZTRACENI V MNICHOVĚ
České drama / Vstupné 100,- Kč / 105 minut
EVEREST
Dobrodružný / Drama s titulky ve 3D / Vstupné 120,- Kč / 121 minut / m
GANGSTER KA: AFRIČAN
České krimi / Vstupné 130,- Kč / 100 minut / m
PAN
Dobrodružný / Rodinný v českém znění ve 3D / Vstupné 110,- Kč / 111 minut
GANGSTER KA: AFRIČAN
České krimi / Vstupné 130,- Kč / 100 minut / m
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
Dobrodružný s titulky / Vstupné 120,- Kč / 135 minut / m
VICTOR FRANKENSTEIN
Horor s titulky / Vstupné 110,- Kč / 109 minut / m
FAKJŮ PANE UČITELI 2
Komedie v českém znění / Vstupné 120,- Kč / 115 minut / m
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Animovaný v českém znění ve 3D / Vstupné 130,- Kč / 90 minut
VICTOR FRANKENSTEIN
Horor s titulky / Vstupné 110,- Kč / 109 minut / m

Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Středa 4. listopadu 2015 od 19.00 hodin v kině Čakan v Domažlicích
Diashow

MARTIN LOEW - ISLAND

Island - "Horká země s ledovou tváří" - Přes pustá lávová pole, sopky a krátery k barevným termálním pramenům, duhovým horám
a mocným ledovcům. Strašidelné gejzíry, tajemné jeskyně, hřmící vodopády i roztomilí papuchalci. V pořadí již osmá diashow Martina
Loewa v Domažlicích. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 5. listopadu 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VII. abonentní koncert

TRIFOGLIO

Jana Černohouzová - klarinet, Denisa Propilková - fagot, Jana Kopicová - hoboj
Dechové trio Trifoglio je komorní soubor, v němž působí posluchačky Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze
(HAMU). Jana Černohouzová (klarinet) a Denisa Propilková (fagot) se setkaly na půdě školy již v roce 2009 a vytvořily duo, které působilo
dva roky. V roce 2011 se k seskupení připojila Jana Kopicová (hoboj) a vzniklo Trifoglio nebo "Trojlístek". Jako dechové trio v klasickém
složení má možnost čerpat z velkého množství skladeb v původním obsazení. Nebrání se však i různým transkripcím moderní a populární
hudby. Předprodej vstupenek v MIC v Domažlicích.
Pátek 6. listopadu až středa 11. listopadu 2015 v kině Čakan v Domažlicích

JUNIORFEST

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Kompletní program najdete na straně 7.
Neděle 8. listopadu a 15. listopadu 2015
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE

princ medvěd

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro, jednotné vstupné 25,- Kč.
Vstupenky pouze v předprodeji od 19. 10. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích na obě představení.
Čtvrtek 19. listopadu 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo mimo předplatné, Divadlo A. Dvořáka Příbram

Irena Dousková HRDÝ BUDŽES
Režie: J. Schmiedt

Osoby a obsazení: Helena Součková: Bára Hrzánová, Žena: Jarmila Vlčková/Marcela Šiková, Muž: Libor Jeník
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 20. listopadu 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Klubová scéna

HLASOPLET

Koncert v rámci festivalu JAZZ BEZ HRANIC. Předprodej vstupenek od 2. 11. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 26. listopadu 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného, Divadelní společnost Háta Olgy Želenské

Marc Camoletii BYT NA INZERÁT
Režie: Marie Lorencová

Hrají: Adéla Gondíková/Jana Zenáhlíková, Ivana Anderlová/Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková/Vlasta Žehrová, Lucie
Svobodová/Olga Želenská, Martin Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Domsa/Martin Sobotka
Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 29. listopadu 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Petr Kolečko ŽENA ZA PULTEM2: PULT OSOBNOSTI
NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ - VYPRODÁNO!!!
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PØIPRAVUJEME

Středa 2. prosince 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY - HRŮZA V DIVADLE
ELEKTRO - AKUSTICKÉ TOUR 2015

Michal Hrůza je zpěvák, skladatel a textař, zakládající člen a dlouholetý frontman skupiny Ready Kirken, pro kterou složil a napsal více než
padesát písní a textů. V roce 2006 se vydal na sólovou dráhu a založil Kapelu Hrůzy. Přijďte si poslechnout hity jako
Duše do vesmíru, Sněhulák, Zakázané uvolnění, Napořád, Stopařka, Jsi má baletka co tančí, Zejtra mám, Černý brejle,
Krasohled... v elektro-akustickém turné s předvánoční atmosférou. Předprodej vstupenek v Městském informačním
centru v Domažlicích.
Neděle 6. prosince a 13. prosince 2015
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro, jednotné vstupné 25,- Kč.
Vstupenky pouze v předprodeji od 16. 11. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích na obě představení.
Úterý 8. prosince 2015 od 19.30 hodin v kině Čakan v Domažlicích
Vánoční koncert

NEZMAŘI

Legenda trampské písně, folku a country, českobudějovičtí Nezmaři, oslavili 35 let své existence. Už přes deset let hrají v neměnném
složení, a to Pavel Zajíc, Pavel "Jim" Drengubák, Antonín Hlaváč a Šárka Benetková. Zveme vás na příjemný předvánoční koncert.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 10. prosince 2015 od 19. 30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VIII. abonentní koncert

LINHA SINGERS

Soubor LINHA SINGERS tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč záměrně překračuje hranice několika hudebních
žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především promyšlenou kombinací různých pěveckých technik, odvozených z hudby vážné, lidové,
šansonu a jazzu. Zpěváci tak mohou zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž by je napodobovali nebo karikovali, ale mohou také
plně uplatnit přirozené vlastnosti svého hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. To vše za předpokladu, že také přesně
intonují, cítí rytmus a navzájem spolupracují na úrovni, a připomínající kázeň hráčů symčcových kvartet. Výsledný projev celého souboru
je ještě umocněn citlivým použitím zvukové techniky, která tak dotváří konečnou podobu nového žánru, pohybujícího se na rozhraní hudby
vážné a populární. Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 17. prosince 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

MICHAL HORÁČEK - NA CESTĚ

Můžeme se těšit na textaře, básníka, spisovatele, novináře, producenta a vystudovaného antropologa v jedné
osobě – famózního kouzelníka s českým jazykem Michala Horáčka. Do téměř dvouhodinového hudebního
pořadu nazvaného Na cestě si přizve tři velmi různorodé hosty. Vystoupí Ondřej Ruml, Lenka Nová, František
Segrado, které doprovází orchestr sólistů. Navštivte koncert s neopakovatelnou atmosférou, která bude umocněna
časem předvánočním. Předprodej vstupenek od 2. 11. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 18. prosince až středa 23. prosince 2015

HUDBA U STROMEČKU

v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí.
Středa 6. ledna 2016 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Tříkrálovský koncert

ČECHOMOR - KOOPERATIVA TOUR 2016

Populární kapela Čechomor hraje v originálním pojetí české, moravské a slovenské lidové písně. Skupina vznikla na jaře roku 1988 jako
I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. Později se rozhodla pro zkrácení jména na Českomoravská hudební společnost. V roce
1999 vyjela jako předskokan na turné s legendární Lucií. O rok později vydala nové album Čechomor, podle kterého si zkrátila jméno
do současné podoby. Na této desce se poprvé podílela i Lenka Dusilová. S Jaz Colemanem, pod jehož velením nahrálo seskupení v roce
2001 úspěšnou a cenami ověnčenou desku Proměny, a Jarkem Nohavicou natočil Čechomor film Rok ďábbla (režie Petr Zelenka). Do
kin byl uveden v roce 2002 a získal Českého lva v kategorii Nejlepší hudba. Další z řady živých nahrávek je záznam koncertu Proměny
Tour 2003, Čechomor za ni dostal svého dalšího Anděla (Nejlepší DVD).
Tříkrálovský koncert se stal již tradicí programu MKS v Domažlicích. Po dvou letech se vrací v tento termín skupina Čechomor. Přijďte
si poslechnout nejkrásnější písně jako Proměny, Velické zvony, Místečko, Tisíc andělů, Teče voděnka a další.
Předprodej vstupenek od 2. 11. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
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Máte „značky v depozitu”? Nezapomeňte na své povinnosti
Každý vlastník vozidla, který „uložil registrační značky do depozita“ (tzn. dočasně
vyřadil vozidlo z provozu), je povinen po
uplynutí jednoho roku nahlásit, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití.
Nenahlášením těchto údajů se vlastník vozidla dopouští přestupku či správního deliktu.
Pokud bylo vozidlo uvedeno v této lhůtě zpět
do provozu, samozřejmě se nic nenahlašuje.
Uvedená povinnost se vztahuje i na již
dříve vyřazená vozidla. Novela zákona
však pro tuto povinnost stanovila konkrétní
termíny:
• u vozidel dočasně vyřazených z provozu
v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014 je tato
lhůta stanovena do konce roku 2015.

• u vozidel dočasně vyřazených z provozu
do 30. 6. 2013 je tato lhůta stanovena taktéž
do konce roku 2015, ale pokud vlastník
požadované údaje nenahlásí, vozidlo ze
zákona administrativně zanikne (tzn.
bude trvale vyřazeno a již nepůjde znovu
uvést do provozu).
Datum dočasného vyřazení vozidla zjistíte ve velkém technickém průkazu.
Je třeba upozornit, že vozidlo musí být na
uvedeném místě umístěno a že vlastník vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby
neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní
prostředí, a nesmí odstraňovat podstatné
části vyřazeného silničního vozidla, zejmé-

na karoserii s vyznačeným identifikačním
číslem silničního vozidla a motor.
Celou záležitost vyřídíte na příslušném
registru vozidel dle bydliště nebo sídla
provozovatele vozidla. Budete potřebovat
doklad totožnosti, velký technický průkaz
a vyplněnou žádost s uvedením adresy a
způsobu využití vozidla. Poplatek za zápis
údajů je 50 Kč za každé vozidlo. Žádost
obdržíte na registru vozidel nebo je k dispozici na internetových stránkách města
(www.domazlice.eu) v sekci formuláře
nebo životní situace. Zde zjistíte také podrobnější informace.
Neodkládejte návštěvu na poslední chvíli, ušetříte si čas na konci roku.
Odbor dopravy MěÚ Domažlice

Nemáte propadlý řidičák? Zkontrolujte si platnost
Řidičské průkazy vydávané od roku 2004
(typ plastové karty) mají omezenu dobu
platnosti stejně jako občanský průkaz nebo
pas. Proto již od loňského roku probíhá jejich postupná výměna. Mnoho řidičů si tuto
skutečnost neuvědomuje a řídí vozidlo s „propadlým“ (neplatným) řidičským průkazem.
Velmi často toto zjistí až při silniční kontrole,
čímž si zbytečně přidělávají komplikace.
Počet žadatelů o výměnu „propadlého“
řidičského průkazu, kteří navštíví v této
době registr řidičů, není vůbec zanedbatelný.
Jedná se totiž o více než stovku „hříšníků“
měsíčně. Proto si ve vlastním zájmu zkontrolujte dobu platnosti svého řidičském

PEJSCI Z VALCHY
HLEDAJÍ DOMOV

průkazu. Konkrétní datum naleznete v
položce 4b na jeho přední straně.
Co znamená pro řidiče jízda s „propadlým“ průkazem? Doklad je podle
zákona neplatný a řidič se tak dopouští
dopravního přestupku.
Co musí řidič udělat? O vydání nového
řidičského průkazu, kterému bude končit nebo
již skončila platnost, je potřeba zažádat na příslušné evidenci řidičů podle svého pobytu.
K žádosti se přikládá pouze 1 ks aktuální
průkazové fotografie, předloží se doklad
totožnosti a původní řidičský průkaz. Žádná
žádost se dopředu nevypisuje, tiskopis se na
přepážce pouze podepíše.

Výroba nového průkazu trvá 20 dnů ze
zákona (reálně cca dva týdny). Za poplatek
500 Kč lze dobu výroby zkrátit na pět pracovních dnů.
Za neplatný („propadlý“) průkaz nelze
vystavit žádný náhradní doklad – žadatel
musí počkat než je průkaz vyroben.
Doporučujeme všem držitelům řidičského průkazu jejich kontrolu. Jistě se
tak vyhnete zbytečným nepříjemnostem
v provozu. Podrobnější informace můžete
získat v životních situacích na stránkách
www.domazlice.eu. odbor dopravy MěÚ
Domažlice.
Odbor dopravy MěÚ Domažlice

Den sociálních služeb a den pro zdraví

LUMPA
* věk do 2 let,
9. září přivedena
na MP jako nalezenec
* hodná fenka, k
lidem absolutní mazlík a vítací typ
* mladé stvoření, které potřebuje usměrnit, trochu discipliny a pevnější ruku, ale
zároveň i dostatek času nejen na výcvik,
ale i na běhání a dovádění
* klidně do rodiny s dětmi, se kterými
bude radost lumpačit
* nevhodná pro chovatele úplné začátečníky
* vakcinována, odblešena, odčervena
Kompletní nabídku psů umístěných
v záchytné stanici psů na Valše najdete
na www.domazlice.eu, tel.: 728 480 785

Ve středu 7. října se v MKS v Domažlicích konal Den sociálních služeb a Den pro zdraví. Veřejnost se tak mohla seznámit se službami a souvisejícími aktivitami, které nabízí poskytovatelé
sociálních a návazných služeb. Akci pořádalo město Domažlice a Městský úřad Domažlice,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ve spolupráci s monitorovacím týmem komunitního
plánování sociálních služeb a Centrem pro zdravotně postižené v Domažlicích, vše navíc pod
záštitou starosty města Domažlice Miroslava Macha.
Foto: (bub)
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LISTOPAD 2015

AKCE PRO VEŘEJNOST:

pátek 20. listopadu – od 15.00 do 16.30 hodin v domě dětí Keramická dílna - seznámení s prací v keramické dílně,
výroba předmětu dle svého návrhu, určeno pro děti i rodiče
sobota 28. listopadu – od 9.00 do 12.00 hodin v domě dětí Mikulášská dílna - výroba čertích masek, zápich anděl a
jiná výzdoba, hry
Akce pro školy a informace o zájmových kroužcích a tiskopis přihlášky naleznete na ww.ddmdomazlice.cz.

Ocenění těch nejlepších hejtmanem Plzeňského kraje
Na středu 30. září byli pozváni vítězové
ústředních kol soutěží základních uměleckých
škol, jejich pedagogové i rodiče k audienci u
hejtmana Plzeňského kraje pana Václava
Šlajse. Vyhlašovatelem těchto soutěží, které
probíhaly v loňském roce, je Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Na půdě Krajského úřadu v Plzni přijal
pan hejtman vítěze a jejich pedagogy, aby
jim mohl osobně poděkovat a ocenit je za
úspěchy, které získali v sólovém vystoupení
na celostátních kolech těchto soutěží.
Ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice Zleva: Kamil Jindřich, Karel Kuneš, Anna Černá, Vlastimil Konrády a Josef Kuneš.
získali první místa dva žáci. Za vítězství ve
Foto: archiv ZUŠ J. Jindřicha
hře na dudy byla z naší školy oceněna Anna
Černá a její pan učitel Vlastimil Konrády. Ocenění z rukou pana hejtmana převzal za vítězství ve hře na bicí nástroje i Karel Kuneš a jeho
pan učitel Mgr. Kamil Jindřich. Celý akt se odehrával ve velice příjemném, přátelském prostředí. Řekl bych, že to byla ze strany Krajského
úřadu velice milá pozornost, které si jistě všichni zúčastnění budou dlouho vážit.
Josef Kuneš, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

Oslava výročí partnerství vyvrcholí barokním ohňostrojem
Jak vlastně od samého počátku probíhalo partnerství mezi městy Domažlice a Furth im Wald? Jaké akce jsou již tradiční a co se chystá na
oslavu 25-letého výročí? Nejen na tyto otázky odpoví předseda Výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamil Jindřich.
Na základě čeho byla před 25 lety podepsána partnerská smlouva? Smlouva byla podepsána starostkou města Domažlice Jaroslavou
Wollerovou a starostou Reinholdem Macho v Domažlicích dne 20. 11. 1990 a ve Furth im Wald dne 4. 5. 1991. Jak už vyplývá z data podepsání smlouvy, bylo to přesně rok a tři dny po spuštění listopadových událostí roku 1989, hlavním motivem sblížení obou měst tedy bylo
otevření hranice a snaha poznat život na její druhé straně. Svoji roli jistě sehrála i příznivá geografická poloha.
Jak spolupráce s Furth im Wald probíhala? Dá se uplynulých 25 let zhodnotit? Spolupráce se dotýkala oblasti kulturní, sportovní i
společenské. Probíhala a stále probíhá v oficiální rovině na úrovni vedení měst i partnerských výborů, ale i mezi občany, a to právě díky své
velmi blízké poloze. Přestože euforie 90. let již ustoupila přirozeně do pozadí, mnohé vazby stále přetrvávají a naší velkou snahou je na ně
navázat a dále je rozvíjet.
Jsou nějaké akce, které se pořádají společně a staly se skutečně tradicí? Nerad bych někoho opomenul, ale zmíním alespoň tři z nich. Příkladné jsou myslím společné turistické akce – Otvírání studánky, setkání na Čerchově apod. - to jsou akce, jichž se účastní několik set občanů z
obou stran hranice. Stálou tradici mají i turnaje partnerských měst. Ve své době ojedinělým fenoménem v oblasti česko-bavorského příhraničí od
Českých Budějovic až po Cheb byl Česko-německý komorní orchestr, který se skládal převážně z učitelů a žáků hudebních škol. Tento orchestr
vznikl velmi brzy po pádu železné opony a aktivní spolupráce hudebníků trvala mnoho let. A ve výčtu by se samozřejmě dalo pokračovat.
Zcela jistě se během té doby navázala řada přátelství a také osobních vztahů... Vznik konkrétních osobních přátelství vidíme jako hlavní cíl
a dobrý výsledek společných akcí. Tyto vztahy mají svůj přirozený vznik a pro dobrý rozvoj oficiálních vztahů mezi městy jsou velmi důležité.
Svoji pozitivní roli v jejich rozvoji hraje i Freundeskreis / Kruh přátel Furth im Wald – Domažlice, který aktivně pracuje od července 2004.
V letošním roce vznikl Výbor pro spolupráci s partnerskými městy, co je jeho hlavním úkolem? Jeho cílem je hledání možnosti aktivnější spolupráce mezi Domažlicemi a partnerskými městy, a to jak v oficiální rovině, tak také na úrovni občanských aktivit. Výbor by měl
iniciovat různé kontakty, setkávání, pořádání společných akcí, důležitý bude ale spontánní zájem a přirozená chuť zájmových skupin aktivně
spolupracovat. Od svého vzniku se několikrát setkal s kolegy z partnerských měst a mapoval styčné oblasti spolupráce. Prvními konkrétními
výsledky našich aktivit jsou dvě nové akce plánované pro rok 2016 – společné koncerty uměleckých škol a setkání turistů, obě akce se týkají
institucí a spolků ze všech 4 měst a bude na ně samozřejmě zvána i široká veřejnost.
Chystají se k oslavám výročí podpisu smlouvy nějaké oslavy? Již na sklonku loňského roku jsem se s kolegyní z kulturního odboru radnice ve Furth i.W. Karin Stelzer snažil ziniciovat společný koncert hudebních škol obou měst a navázat tak na tradici společných akcí našich
hudebníků z 90. let. To se podařilo a ve dnech 21. a 22. 11. se v obou městech uskuteční dva koncerty, kde vystoupí velký orchestr sestavený
z žáků obou škol. Jejich součástí bude i slavnostní akt – připomenutí 25. výročí podpisu partnerských smluv, sobotní koncert v Domažlicích
21. 11. bude zakončen barokním ohňostrojem na náměstí.
(bub)
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DML: výlovy, prodej dříví a vánočních stromků
Výlov Černého rybníka u Babylonu
Výlov Černého rybníka u Babylonu proběhne 19. listopadu, lidé si zde od 9.30 hodin
budou moci zakoupit živé ryby. K dostání budou ryby jako štika, candát, sumec, lín, amur
a samozřejmě kapr. Ceny ryb oproti loňskému
roku mírně vzrostou.
Vánoční prodej
ryb bude probíhat
jako každý rok v
rybárně městských
lesů v Hanově parku a před radnicí
města Domažlice.
Datum a čas vánočního prodeje bude ještě upřesněn.
Prodej dříví
Pro ty, co ještě nejsou úplně připraveni
na zimu, nabízí naše společnost prodej palivového dříví s dovozem na místo určení.
Například smrkové palivo je u nás k dostání
za 805 Kč/prm (porostový metr) včetně DPH.
Velmi oblíbené březové palivo je k dostání
za 920 Kč/prm včetně DPH a nejvýhřevnější
bukové palivo je k dostání za 1 035 Kč/prm
včetně DPH. Kompletní ceník palivového
dříví a dopravy najdete na našich webových
stránkách nebo si o něj můžete napsat na info@domazlicke-lesy.cz.

Prodej vánočních stromků
Stejně jako v loňském roce bude naše
společnost Domažlické městské lesy od 15.
prosince prodávat vánoční stromky, a to na
svém sídle v Domažlicích (Tyršova 611) nebo
na Babyloně (č.p. 23 u pana Zikmunda). K
dostání budou především smrčky. Vánoční
stromky zakoupené u nás pocházejí z výchovných zásahů v lese.
Koupí stromečku u nás podpoříte myšlenku
Českých dřevěných Vánoc. Ke každému zakoupenému stromečku u nás dostanete dřevěnou ozdobu zdarma. „České dřevěné Vánoce“
je iniciativa organizace PEFC ČR (Programme
for the Endorsement of Forest Certification
schemes), která chce vrátit vánočním svátkům
jejich původní význam a tradiční kouzlo.
Proč „dřevěné“ Vánoce? Myšlenka vznikla v hlavách lidí, kteří jsou profesí lesníci a
zpracovatelé dřeva. K Vánocům mají i díky
své profesi velmi specifický vztah. Dřevo a les
ve všech jejich podobách vždy byly a jsou významným prvkem vánočních svátků. Počínaje
vánočním stromkem přes dřevěné vánoční
ozdoby až po dřevěné hračky, posezení rodiny
u roztopeného krbu atd. Lesníci a zpracovatelé
dřeva spojení v rámci certifikačního systému
PEFC se proto rozhodli přispět svou troškou k
příjemnému prožití vánočních svátků!
Josef Forst, DML s.r.o.

AKCE (NEJEN) PRO SENIORY

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Baldovská 638
04. 11. 14.00 hod. Přednáška – Informovaný senior - projekt Plzeňského kraje
18. 11. 14.00 hod.
Přednáška – Práce Charity na Domažlicku II. část - PhDr. I. Havlíčková
23. 11. 14.00 hod. Poslechový koncert p. Maliny ze Zbůchu
Prokopa Velikého 689
03. 11. 15.00 hod. Mše svatá
12. 11. 14.00 hod. Seniorské odpoledne - program tvořený seniory
Břetislavova 88
24. 11. 14.00 hod. Přednáška - Návštěva Číny - prof. Jaroslava Wollerová

MRS - projekt: Senioři - hýbejte se!

Pohyb patří mezi nejzákladnější potřeby
lidského organizmu. A pohybová aktivita seniorů hraje významnou roli v tvorbě a potřebě
jejich zdraví. Městská rada seniorů ve spolupráci s organizacemi, které jsou v ní začleněné, připravila řadu akcí, které jsou vhodné pro
občany seniorského věku.
Pohybem se zabývají organizace, jako je
Sokol, KČT, ale i další. Oba domažlické penziony také pořádají akce, jako je sportovní odpoledne, rehabilitační cvičení, aby udržely ve
vhodném pohybu své klienty. Organizace STP
a SPCCHO mají své rekondice jako každoroční aktivity. STP organizuje pro své členy také
soutěže. Všechny tyto aktivity jsou pravidelně
poublikovány v místním tisku, propagovány na
Dni otevřených dveří aj. Městská rada seniorů

připravuje pravidelné setkání v kuželně, kde
je organizována soutěž družstev seniorských
klubů. V říjnu byla nově připravena soutěž v
šipkách. Do tohoto projektu také patří organizování seniorských tanečních odpolední, které
pořádají MCSS i STP několikrát ročně.
Přejme tedy všem seniorům v Domažlicích,
aby jim ještě dlouho vydrželo zdraví a mohli
se sportu a pohybu i nadále věnovat.
Jaroslava Kaucká, MRS Domažlice.

POZVÁNKA: TJ Sokol Domažlice,
klub seniorů srdečně zve na svoji předvánoční výstavku ručních výrobků, která se koná 25. a 26. 11. 2015 v klubové
místnosti Sokolovny, Benešova 281.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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V lesích vzniknou nová
odpočinková místa
Nová odpočinková místa v podobě altánů
plánují vybudovat Domažlické městské lesy
spol. s.r.o. (DML), které spravují lesy a rybníky v majetku města Domažlice. V blízké
budoucnosti by tak mělo v lesích na Domažlicku vzniknout hned pět dřevěných altánů.
Radní města Domažlice s plánem DML
souhlasili. Dva zbrusu nové odpočinkové
altány by měly být postaveny na Köglerovoězastavení a na Bystřici. Další tři vzniknou na rozcestí Na Zlomu, na Zelenově (u
rybníka Radošov) a na hraničním rozcestí
Hlinitá cesta. Tam už ale altány stojí nejméně 10 let, ovšem podepsal se na nich
zub času, a tak musí být zbourány a znovu
vybudovány. „Podobná odpočinková místa
jsou u turistů i cyklistů velmi oblíbená. Najdou v nich přístřeší při nepříznivém počasí
i zázemí pro odpočinek a krátké zastavení.
Budujeme je především na hlavních turistických trasách,“ uvedl jednatel DML Jan
Benda. Další odpočinková místa jsou například na lyžařských trasách pod Čerchovem.
Dřevěné altány mají velikost asi 20
metrů čtverečních a jeden vyjde DML
zhruba na 40 tisíc korun. „Na výstavbu
se pokusíme získat ještě finanční podporu
prostřednictvím dotací,“ dodal Benda.
Další finance se DML snaží získat na
rekonstrukci takzvané Horizontálky (cesty
na Čerchov). Úsek dlouhý 3,5 kilometru je
ve špatném technickém stavu, ovšem jeho
oprava by si vyžádala téměř 12 milionů korun, a to vzhledem k technické náročnosti
stavby. Pokud se tedy DML nepodaří získat
dotaci z Evropské unie, bude muset být tato
investiční akce prozatím odložena. (bub)

VÝZVA ÚŘADU PRÁCE
Úřad práce ČR, Kontaktní
pracoviště Domažlice
oznamuje držitelům průkazu
TP, ZTP či ZTP/P, že
platnost vydaných průkazů
končí 31. 12. 2015.

Vyzýváme tímto držitele invalidních
průkazů, aby do konce roku 2015
požádali o přechod nároku na
průkaz osoby zdravotně postižené na
Kontaktní pracoviště v Domažlicích
či Horšovském Týně. Je nutné
předložit žádost a fotografii.
V případě, že dosavadní držitel
nepožádá o nový průkaz OZP
do konce tohoto roku, platnost
průkazu zaniká.
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Fotbalistům Jiskry patří šesté místo v ČFL
V říjnovém vydání Domažlického zpravodaje jsme se naposledy
ohlédli za utkáním v Tachově, kde se hrálo 16. září vložené 18. kolo.
Jiskra přes své velké šance ztratila všechny tři body v nastaveném
čase. Nejen tento nepříznivý výsledek měl za následek okamžité
odvolání hlavní trenéra Milana Matejky. V následujícím kole 20. září
nastoupily Domažlice na pražském Žižkově proti domácí exligové
Viktorii. Mužstvo vedla na jedno utkání dvojice trenérů Vojtěch Fořt
a Zdeněk Štrunc. Domácí byli v utkání velmi produktivní, ze tří šancí
dvě proměnili. Utkání skončilo výsledkem 2:1 pro pražský tým.
V sobotu 26. září se v 8. kole na Střelnici v Domažlicích přestavila
další Viktoria, a to se středočeské obce Jirny. Tým už vedla nová
trenérská dvojice Zdeněk Michálek a Pavel Vaigl z Plzně. Domažlice
mají s tímto soupeřem vyrovnanou bilanci a remízou 1:1 nakonec
skončil i tento duel. 9. kolo v sobotu 3. října nastoupila Jiskra v jihočeském Písku. S tímto soupeřem měla ve vzájemných utkáních bilanci
šest vítězství a dvě remízy. Písku se ale start do letošního ročníku vyvedl a na rozdíl od loňského, kdy hrál o záchranu, letos atakuje přední
příčky ČFL. V prvním poločase to byli hosté , kteří se dostali do dvou
vyložených šancí. Branky ale padaly až v druhé polovině hry. V 86.
minutě byl stav utkání 3:1 pro domácí a Domažlice v nastaveném čase
ještě snížili na 3:2, ovšem po tomto gólu sudí Hocek utkání ukončil.
V 10. kole v neděli 11. října se Domažlice představily po druhé
na venkovním stadionu v Benátkách nad Jizerou proti domácímu
nováčkovi soutěže. Opět podobný scénář jako v Písku. Přesto, že se
Jiskra do svého soupeře v závěru zakousla, vytěžila již pouze snížení
na konečných 2:1.
Po dvou utkáních na venkovních stadionech se v sobotu 17. října
Jiskra představila doma, kde hostila dalšího nováčka z Dobrovice. V
první půli mohla jít Jiskra do vedení po regulerní brance Fořta, proti
ale byla postranní sudí Žáková, která ji neuznala. Z videozáznamu

přitom bylo patrné, že branka měla platit. Domácí se brankostroje dočkali až ve druhém poločase, kdy se postupně trefili Došlý, Vůch, Fořt
a Mužík. Utkání skončilo 4:2 pro Jiskru, která na vítězství čekala pět
utkání. Po 13. hraných kolech jsou tedy Domažlice šesté.
Listopadový program začne 8. 11., kdy se Jiskra představí v Čáslavy
v rámci 14. kola proti domácímu FK utkání začne ve 14.00 hodin.
Poslední domácí utkání bude pro domažlické borce utkání s velkým
favoritem na postup a dlouhodobým lídrem tabulky MFK Chrudim v
rámci 15. kola 14. 11. ve 13.30 hodin. Podzimní náročnou sezonu uzavře Jiskra v utkání 16. kola v neděli 22. 11. od 13.30 hodin v Teletník
aréně v Zápech u Prahy, kde se střetne s místním SK.
Jiří Pojar

Stezku již zdobí nové sochy

Sochy ze sochařského sympozia TUSTA SCULPTA již zdobí stezku
vedoucí na Baldov. Díla byla instalována 9. října. Veřejnosti byla představena v rámci slavnostní vernisáže 25. října. Fotogalerie je k vidění
na webových stránkách města www.domazlice.eu. Foto: Václav Fiala

Uvedené produkty lze zakoupit v Klubu Energy v Blížejově, v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice nebo v prodejně Energy v Domažlicích.
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Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás
všechny zve na:

PŘEDVÁNOČNÍ
CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE: Kulturní sál v Luženičkách
KDY: SO 21. 11. 2015 OD 9 - 18 HOD.

číslo 11

BONJOUR CAFE RESTAURANT

od 11. - 14. 11. 2015

Rezervace na tel.: 374 802 005 nebo 720 331 760

Nabízíme oblečení dětské, dámské
i pánské, obuv, bytový textil, hračky,
domácí potřeby, bytové doplňky,
drobný nábytek aj.

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

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

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

Zasklívání u zákazníka včetně dopravy
l
l
l
l
l

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

Rohova 124, Domažlice,
tel. 379 778 402, mobil: 774 648 402
Jsme plátci DPH

přijďte nyní vyzkoušet naši novou
nabídku poledního menu po - pá 11 -14

vás zve na svatomartinskou husu!
S tímto letáčkem po celý listopad
k polednímu menu domácí
V nabídce nebudou chybět mladá vína
z valtických sklepů a další
bezinková limonáda ZDARMA!
gastronomické speciality!
Přijímáme stravenky, tel.:

PO 23. 11. 2015 OD 9 - 16 HOD.

l
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BONJOUR CAFE RESTAURANT

NE 22. 11. 2015 OD 9 - 18 HOD.
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374 802 005
Adresa: náměstí Míru 47

Noví strážníci v ulicích města:
v uplynulých měsících prošla Městská policie v Domažlicích několika personálními změnami. Na pozice městských
strážníků bylo přijato několik nových tváří. Ty vám v následujících vydáních Domažlického zpravodaje postupně
představíme.
Prvním novým strážníkem byl Kamil Veverka, DiS., dalším
Lukáš Úlovec. Nyní o sobě několik informací prozradí další
nově uniformovaný muž Roman Blažek DiS. Dvaadvacetiletý
absolvent Vyšší odborné školy v Domažlicích, oboru sociální práce
a pedagogiky.
„Přesto, že jsem také vystudoval technické liceum v Horšovském
Týně, je pravda, že technika mne nikdy úplně nelákala. Na pozici
strážníka v Domažlicích jsem se přihlásil proto, že mi tato práce
přišla zajímavá a myslím, že mne bude bavit,“ říká Roman Blažek,
který k domažlickým strážníkům nastoupil již v srpnu, absolvoval
jedenáctitýdenní kurz v Příbrami a od 9. října ho mohou občané
potkávat v ulicích města. „Potvrdilo se, že je to zajímavé povolání a
práce s lidmi je mi příjemná,“ dodává Blažek.
(bub)
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SLEVA NA ZÁKLADNÍ TAŠKY
AŽ 35%.
Při uzavření smlouvy na rekonstrukci střechy nebo novou
střechu do konce roku 2015, obdrží zákazník 10% na celé
dílo a až 35% na základní tašky. Akce platí do 31. 12. 2015.

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

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü
ü

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

Masarykova 124
Domažlice, 344 01

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