www.domazlice.eu

ročník 37

v

10

v

říjen 2015

v

zdarma

Domov pro seniory slavil výročí

Juniorfest v Domažlicích

Do zahájení VIII. ročníku mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež
JUNIORFEST 2015 zbývá zhruba měsíc. V letošním roce festival zavítá do
pěti měst Plzeňského kraje a poprvé i
do Domažlic, kde se také můžete těšit
na pestrou kolekci nových filmů a skvělé doprovodné akce. Svoji účast opět
přislíbily nejzářivější hvězdy českého
filmového a televizního nebe. Více na
www.juniorfest.cz.
(bub)

Konference k výročí 750 let
královského města Domažlice

Oslava 5. výročí probíhala celé odpoledne. Pro seniory byl připravený bohatý kulturní program. Malý dárek dostali i zaměstnanci (foto vlevo dole). Foto 2x: (bub)
V pátek 18. září oslavil Domov pro seniory v ulici Prokopa Velikého pětileté výročí od
svého otevření. Pro obyvatele „nového penzionu“ byl připraven bohatý kulturní program
zakončený koncertem dechové hudby Dupalka a na oslavě pochopitelně nechyběli ani
zástupci domažlické radnice.
„Myslím si, že za těch uplynulých pět let se změnilo jen jedno jediné. Šaty mám pořád
stejné, ještě jsem se do nich vešla, nálada je tady dobrá, chalupa je stejná, jen počasí bylo
při otevření jiné, protože tenkrát lilo jako z konve, a jsme také o těch pár let starší,“ uvedla
v úvodu ředitelka Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Venuše Klimentová, která poté předala slovo starostovi města.
„Jsme velmi rádi, že jsme tento domov pro seniory s pomocí Evropské unie dokázali
postavit a že jste tady spokojení. Já si troufnu vzpomenout na bývalou obyvatelku tohoto
domova paní Havlovicovou, když jí bylo 100 let. Tehdy tady byla několik měsíců, a když
se jednou vracela od svých dětí, kde bydlela dlouhá léta, tak řekla, že už chce domů, a
chtěla sem do domova pro seniory. To bylo pro mě největší pohlazení po duši a děkuji
personálu, že takto pečlivě pečuje o své klienty, aby se tady cítili opravdu jako doma,“
připomněl v úvodu starosta Domažlic Miroslav Mach, který také zavzpomínal na samotné počátky plánů výstavby „nového penzionu“. „Pamatuji si nejen samotné otevření, ale
také den, kdy jsme tady stáli u výkopu a klepali jsme na základní kámen a přemýšleli
jsme, jak to asi bude vypadat, jak bude tohle zařízení využívané, protože do té doby se
domovy pro seniory stavěly na odlehlých místech a my jsme ho postavili pár metrů od
centra tak, aby senioři byli co nejblíže dění,“ uvedl Mach a dodal, že je velmi spokojený,
jak domov v dnešní době funguje.
Pokračování na straně 2

V pátek 2. října se v refektáři augustiniánského kláštera (ZUŠ J. Jindřicha Domažlice) koná Konference k výročí 750 let
královského města Domažlice. Připraven
je celodenní program plný zajímavých a
poučných přednášek řady významných
odborníků a historiků. Přednášky navíc
budou podány tak, aby byly přehledné a
srozumitelné široké veřejnosti.
Konference začíná v 10 hodin, kdy
všechny přítomné přivítá starosta Domažlic Miroslav Mach. Následující blok
přednášek potom zahájí vedoucí oddělení
záchranných výzkumů Západočeského
muzea v Plzni Pavel Břicháček. Dále
vystoupí Werner Perlinger, Tomáš Fencl,
profesor Eduard Mauer, Vladislav Razím,
profesor Viktor Viktora, Miloš Novotný,
profesor Petr Vorel, Josef Nejdl a Zdeněk
Procházka. Všichni pohovoří o historii,
která se váže k městu Domažlice nebo
k Chodsku. Kompletní program konference najdete na straně 14.
(bub)
Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční v pondělí 19. 10. 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 21. 10. od 16 hodin
v malém sále MKS Domažlice.
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Konference „Česko jede“ v Domažlicích Krátce z radnice:

V úvodu konference promluvil starosta Domažlic Miroslav Mach.
Foto: J. Jankovcová
Ve dnech 15. – 16. září se v Domažlicích konala celostátní konference „Česko jede“,
kterou pořádal Plzeňský kraj, Západočeská univerzita, město Domažlice, Svazek obcí Domažlicka, Státní fond dopravní infrastruktury a Asociace měst pro cyklisty ve spolupráci s
Ministerstvem dopravy, nadací Partnerství, Českou mountainbikovou asociací (ČEMBA) a
dalšími partnery.
Konference se konala v prostorách MKS. V úvodu promluvil starosta Domažlic Miroslav
Mach, ale také náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček, předseda Svazku obcí
Domažlicka Libor Picka nebo prorektor Západočeské univerzity v Plzni Ladislav Čepička.
Dále v Domažlicích vystoupila celá řada odborníků. Na téma nových možností v principu
financování cyklistických stezek pohovořila například Anna Batelková z odboru strategie
Ministerstva dopravy, Tomáš Blecha, náměstek Státního fondu dopravní infrastruktury, ale
i zástupci několika krajů ČR, kteří se vyjádřili k samotnému zájmu o výstavbu cyklostezek.
Nechybělo ani téma pohybu obecně. Představena byla také samotná značka „Česko jede“ a
celá řada dalších zajímavostí z cykloturistiky. Úterní konferenci potom zakončil společenský večer v nově zrekonstruovaném domažlickém pivovaru. Ve středu byly pro všechny
účastníky připraveny dva cyklovýlety po Domažlicku.
(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.

Domov pro seniory slavil výročí
Dokončení z titulní strany
Venuše Klimentová dále poděkovala za
příkladnou spolupráci s městem Domažlice, kde se jí prý vždy snaží vyjít vstříc. A
přidala také několik zajímavostí. Nejstarší
obyvatelce domova je například 95 let, naopak nejmladšímu obyvateli je 66 let. Celkem služeb domova pro seniory od 4. 10.
2010 využilo 182 klientů, na odlehčovací
službě to bylo 98 klientů. A péči potřebovala i řada významných osobností. Byli to
například Františka Havlovicová, Markéta
Tykalová, doktor Vladimír Holeček, architekt Josef Batelka, bývalý místostarosta
Zdeněk Slačík, inženýr Bohumil Zeman,
bývalý ředitel umělecké školy František
Kumpera, člen Konrádyho dudácké muziky
a bývalý místopředseda MNV František
Pikhart, významný obyvatel Havlovic Josef
Hána, Josef Šmíd a v neposlední řadě stavitel Zdeněk Procházka.
Oceněni byli také zaměstnanci, kteří v
domově pro seniory pracují nejdéle.
Během odpoledne vystoupila například
taneční skupina Beseda, Seniorský taneční
klub a básně přednesly paní Dufková a paní
Smutná.
(bub)

l Domažličtí radní mají již několik měsíců
novou pravomoc. Vyjdadřují se k poskytnutí
pomoci v hmotné nouzi Úřadem práce. V
srpnu se například radní vyjadřovali ke čtyřem případům, dva lidé měli být ubytovaní
v ubytovně v Masarykově ulici a další dva v
ubytovně v ulici Elišky Krásnohorské. Ani
v jednom případě radní s pomocí v hmotné
nouzi nesouhlasili. Jednomu z žadatelů město doporučilo podat si žádost o holobyt.
l Radní souhlasili s přijetím dotace ve výši
300 tisíc korun od Nadace ČEZ - Oranžová
hřiště na projekt „Pryč s nudou“ pro příspěvkovou organizaci města Domažlic ZŠ Komenského 17. Vedení města také souhlasilo
se samotnou výstavbou hřiště na pozemku
školy a jeho údržbou po dobu 10 let.
l Rada města rozhodla přidělit veřejnou
zakázku na stavební práce „Propojení křižovatky ulice 28. října (u PDA) se silnicí
II/193 v ul. Kozinova - II. etapa“ zadanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.
l Spory ohledně vlastnictví budovy „nové
věže“ na Čerchově panují mezi městem a
ministerstvem obrany. Zatímco pozemek
pod věží je oficiálně města a dle radních
by měla městu patřit i samotná budova,
ministerstvo má jiný názor. Domažlice
nyní podaly námitky na katastrální úřad,
kam ministerstvo podalo návrh na zapsání
budovy do vlastnictví.
l Více než půlmilionové rozpočtové opatření schválili domažličtí zastupitelé ve prospěch zajištění financování prací na zpevnění ploch před hřbitovem. Plocha by měla být
vyasfaltována do konce letošního roku.
l Zadání zakázky na vypracování investičního záměru na vybudování Přestupního
uzlu v Domažlicích u vlakového nádraží
schválili domažličtí radní. Souhlasili také
s uzavřením Smlouvy o dílo s obecně
prospěšnou společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Investiční
záměr akce vyjde město na 155 tisíc korun.
V budoucnu má jít o dopravní řešení vlakové a autobusové dopravy. Celkem bylo v
Plzeňském kraji takto vytipováno 8 lokalit.
Projekt by měl být podpořen fondem pro
regionální rozvoj EU.
l Radní schválili provedení prací na výmalbě podloubí u radnice. Fasáda bude
opravena a natřena. Práce vyjdou i s DPH
na 75 tisíc korun.
l Radní souhlasili s opravou tzv. Horizontálky (cesty na Čerchov), o kterou usilují
Domažlické městské lesy. Náklady jsou odhadnuty asi na 12 milionů korun. Vše záleží
na tom, zda DML získají potřebnou dotaci.
l Rada odsouhlasila termín letošních
Vánočních trhů v Domažlicích. Budou se
konat od 18. - 23. prosince.
(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu
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Značení jízdních kol syntetickou DNA v Domažlicích
V Domažlicích se v srpnu ´rozjel´ projekt „Forenzní
identifikační značení jízdních kol prostřednictvím syntetické
DNA“. První tři desítky zájemců z celkových sta zaregistrovaných byly pozvány do areálu dětského dopravního hřiště v
Domažlicích v sobotu 22. srpna. V sobotu 29. srpna probíhalo
druhé kolo a označeno bylo dalších 25 kol. „Značili jsme jak
běžná horská kola, tak sjezdová, vyrobená na zakázku nebo
silniční speciály v hodnotě desítek tisíc korun. Označeno bylo
i jedno elektrokolo,“ informoval strážník MP Domažlice Kamil Veverka. Další značení se konalo ještě začátkem září.
A jak přesně takové značení probíhá? „Samotná aplikace
se provádí nátěrem roztoku na deseti místech kola. Mikrotečky o velikosti jednoho milimetru v sobě nesou jedinečný kód
DataDotDNA technologie. Jsou obsaženy v roztoku lepidla
a ultrafialové složky, takže je lze vidět jen pod ultrafialovým
světlem,“ vysvětlil Veverka a dodal, že každý zájemce o značení musí předložit doklad totožnosti a také doklad o koupi
jízdního kola. Proces označení jednoho jízdního kola potom
Foto: (bub)
trvá zhruba 30 minut. Kolo je také detailně vyfotografováno Značení kol probíhalo v areálu dopravního hřiště.
a popsáno.
Na projekt získala Městská policie Domažlice dotaci z PrograVšechna syntetickou DNA označená jízdní kola jsou zaregistro- mu prevence kriminality na rok 2015 vyhlášeného Ministerstvem
vána v databázi Městské policie Domažlice a v Národní databázi vnitra ČR. Bližší informace a fotografie najdete na www.mpdoREFIZ, což v případě krádeže usnadňuje identifikaci.
mazlice.cz.
(bub)

Vlastimil Vondruška bude v Domažlicích

Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška patří u nás k absolutní
špičce v žánru historických románů. Jeho série středověkých detektivek o rytíři Oldřichu z Chlumu se stala bestsellerem. Stejný úspěch
zaznamenala také čtyřdílná románová freska o životě posledních
přemyslovských králů Přemyslovská epopej. Nejnovějším projektem Vlastimila Vondrušky je v současné době vydávaná Husitská
epopej. Tato několikadílná sága, jejíž třetí díl vyjde pravděpodobně
tento podzim, vypráví o událostech slavné i pohnuté doby českého
království. Vlastimil Vondruška umí poutavě vyprávět a v jeho
příbězích nechybí citlivé vcítění se do zákoutí života středověkého
člověka. Pohled na život ve středověku 13. a počátku 14. století,
kdy byli čeští králové nejvýznamnějšími panovníky v říši na sever
od Alp, nebo v 15. století, snad nejkontroverznější epoše našich dějin, umožní setkání čtenářů se spisovatelem, které se uskuteční 22.
října od 18.00 hodin v refektáři ZUŠ v Domažlicích. Vstupenky
je možné zakoupit přímo na místě nebo v předprodeji v obchodě
Hračky u pejska (hračky u věže).
Mgr. Jan Anderle

Rekonstrukce bazénu začne příští rok

V červenci byly otevírány obálky nabídek na významnou veřejnou zakázku „Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava,
přístavba a nástavba“. Do výběrového řízení se přihlásilo šest
firem. Při výběru a hodnocení se ovšem někteří uchazeči několikrát odvolávali a celý proces se tak zásadně prodlužoval. Smlouva
o dílo byla nakonec podepsána se Společností GG-PSJ, bazén
Domažlice (korporace firem GEOSAN GROUP a.s. a PSJ a.s.) v
září. Tato firma předložila nejnižší nabídku. Nastalo ovšem vyjednávání o harmonogramu prací, protože během té doby již uplynul
čas pro první odstávku bazénu a zbývaly tak již pouze dvě, aby
byla stavba dokončena v předem stanoveném termínu.
„Investor nakonec řekl, že rekonstrukci nezvládne během dvou
odstávek, ale že skutečně potřebuje tři a tak jsme se rozhodli vše
o rok posunout. Rekonstrukce tedy bude probíhat od července
2016 do září 2018,“ informoval starosta Domažlic Miroslav Mach
s tím, že hlavní práce budou vždy probíhat během odstávek od
června do září. Jinak bude bazén v provozu jak pro veřejnost, tak
pro školy či profesionální plavce. „Výhodou
je, že se město nyní nebude muset zadlužit
a rekonstrukci pokryje z vlastních zdrojů.
I celková příprava firmy bude pečlivější,“
upozornil starosta.
Celkové náklady na kompletní opravu a
přístavbu bazénu činí 186,5 milionu korun
bez DPH. V areálu vznikne nové wellness
centrum s posilovnou, sauny, slané bazény, odpočinková zóna, nové šatny, zázemí,
restaurace, bude zajištěna statika budovy,
základy, počítá se s novou vzduchotechnikou, s opravou střechy, bazénovou vanou,
ubytovna bude mít vyšší kapacitu, v areálu
vznikne zázemí pro bowling nebo kuželky a
přistaveny budou také dva zážitkové bazény
s tobogánem. Bazén bude mít bezbariérové
vstupy, budova bude zateplena a dostane novou fasádu. Vizualizaci najdete na www.domazlice.eu.
(bub)
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TURISTICKÉ AKCE V ŘÍJNU

Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 3. 10. Účast na zájezdu „Se Sokolem na rozhledny“ – Pancíř. Odjezd
od Sokolovny v 7.30 hod. Cena: pro členy
Sokola a KČT Domažlice 100 Kč, ostatní
150 Kč. Pořádá Sokol Domažlice. Přihlášky a informace: starosta Sokola Domažlice
p. Josef Váchal, tel. 379 724 421.
Sobota 10. 10. Účast na pochodu Smyčka Radbuzy. Odjezd z nádraží ČD v 7.31
hod. do Staňkova. Start v sokolovně Staňkov. Trasy 10, 15, 25, 30 a 50 km. Pořádá
oddíl turistiky TJ Staňkov. Informace: J.
Navrátil. tel. 723 237 675.
Neděle 18. 10. Turistická vycházka.
Odjezd z nádraží ČD v 11.48 hod. do Dobříkova. Trasa: Dobříkov, Branišov, Koráb,
Kdyně (7 km). Vede M. Ryšánek.
Pátek 23. 10. Účast na Slavnostním
večeru k výročí první zmínky o Klenčí
a k 90. výročí úmrtí J. Š. Baara. Místo
konání: sál restaurace U -nádraží v 19 hod.
Vystoupí soubory z Klenčí, Postřekova a z
Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích.
Sobota 24. 10. Účast na pietním aktu
položení kytic na hrob J. Š. Baara na
hřbitově v Klenčí pod Čerchovem v 9.30

hod. Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. V 11 hod.
vystoupení sboru Canzonetta u pomníku J.
Š. Baara na Výhledech.
Středa 28. 10. Výstup na Ostrý. Odjezd
v 6.20 hodin z nádraží ČD do Hamrů-Hojsova Stráž. Trasa: Hamry-Stateček
pod Ostrým-Ostrý a zpět. Převýšení 720
m. (16km)
Sobota 31. 10. Účast na akci Questing
na Lískové (hledání pokladu). Sraz u
pomníku dozorce finanční stráže Röhricha
mezi benzínovou čerpací stanicí a obchodem Free shop na Lískové ve 13 hod. Doprava individuální. Instrukce k tomu jak
projít stezku mohou návštěvníci nalézt na
www.questing.cz nebo na www.liskovahaselbach.cz . Informace budou k dispozici i na startu akce. Délka trasy 6 km. Má
6 zastavení, část trasy vede v Německu,
proto je nutný doklad totožnosti (OP nebo
cestovní pas). Stezka zábavnou formou
seznámí o česko-německých vztazích na
Lískové. V závěru stezky bude možnost
společně si posedět nebo si něco opéci na
ohníčku. Pořádá Kamila Angelovová.

Připravujeme
Sobota 7. 11.
studánky

Zamykání

České

říjen 2015

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 26. 10. Odběr je ve Střední
zdravotnické škole Domažlice od 14 do 16.30
hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní pojišťovny
a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat
krev 4x do roka – minimální doba mezi
odběry je 3 měsíce. U mužů se v současné
době rovněž doporučuje 4x do roka.

Moštování jablek

Domažličtí zahrádkáři uspořádali koncem srpna výstavu svých výpěstků. Stejně
jako v loňském roce ji organizovali společně s Městskou radou seniorů. Kromě
ovoce a zeleniny zahrádkářů byly k vidění
i výrobky seniorů.
Nyní se už ale zahrádkáři soustředí na
moštování ovoce, které zahájli v sobotu
19. září. Moštování úrody probíhá pro veřejnost od 8 do 10 hodin ještě 3. a 10. října.
Dále dle zájmu.
Proměnit jablka na lahodnou šťávu je
možné tradičně v budově zahrádkářů v
Komenského ulici v Domažlicích. (bub)

Uvedené produkty lze zakoupit v Klubu Energy v Blížejově, tel. č.: 721 384 473.
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Týden knihoven 5. - 9. října

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny:
Městská knihovna Boženy Němcové

pořádá v úterý 6. října 2015
školení

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení
je určeno především začátečníkům.
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky na tel. 379 723 041
nebo osobně v internetové studovně.
Více informací na webových stránkách:
www.mekbn.cz

Sekce veřejných knihoven Sdružení knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje již 19. ročník celostátní akce Týden knihoven. V ohnisku zájmu jsou opět
především uživatelé knihoven, záměrem však je i přilákání ostatní veřejnosti. Výsledným cílem je podpora knih a čtenářství a nabídka atraktivního využití volného
času. Domažlická knihovna se do akce zapojí již tradičními a osvědčenými akcemi,
které mohou oslovit a do knihovny přilákat ty, kteří si dosud do knihovny nenašli
cestičku.
Jako tradičně zahájíme Velkým říjnovým společným čtením. Uskuteční se v pondělí 5. října od 9.00 – 12.00 hodin v oddělení pro děti. Letos přivítáme studenty
Gymnázia J.Š.Baara, učitele, osobnosti veřejného a kulturního života. Jak je již od
samého vzniku této akce pro Domažlice tradiční čtení zahájí starosta města Ing. Miroslav Mach.
I letos knihovna vyhlašuje na Týden knihoven amnestii pro dlužníky knih. Příleži-

tost vrátit knihy po určeném termínu bez sankčních poplatků mají všichni, kteří z jakýchkoliv důvodů knihy včas nevrátili.
Registrace nových čtenářů bez poplatku - v tomto týdnu mají návštěvníci, kteří se
chtějí stát čtenáři knihovny, možnost zaregistrovat se na 1rok bez poplatku.
Nabídka vyřazené literatury pro děti i dospělé – ve vstupních prostorách knihovny
nabízíme návštěvníkům k volnému odběru vyřazenou literaturu z oddělení pro děti a
mládež i odd. pro dospělé.

Výstavy:
Dagmar Karlínková - ETIOPIE
Zveme vás na výstavu fotografií z podzimní návštěvy této země. Překrásná krajina, památky a úchvatní lidé, kteří měli vždy úsměv na tváři. To je země, která nadchne každého
cestovatele. Výstavu je možné zhlédnout ve vestibulu knihovny od 1. do 30. října
2015 v provozní době knihovny.
Bc. Lenka Schirová
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledám byt nebo dům ke koupi nedaleko Domažlic. Tel: 722 690 245

l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

PAVEL MIKULENKA

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

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.

Den sociálních služeb a
den pro zdraví
Srdečně zveme širokou veřejnost na
třetí ročník Dne sociálních služeb a Dne
pro zdraví, který se koná ve středu 7. října
od 9.00 do 15.00 hodin v MKS v Domažlicích. Přijďte se seznámit s místními
sociálními a návaznými službami.
Odbor soc. věcí a zdrav. MěÚ Domažlice

HODINÁŘSTVÍ VITANOVSKÝ
20% - 50%

MAV0 s.r.o, individuální výuka!

SLEVY NA HODINÁŘSKÉ ZBOŽÍ,
STŘÍBRO A CHIRURGICKOU OCEL

www.vip-relax.cz

Čerchovská 581, Domažlice

tel. 602 478 448, 604 238 911

tel. 379 725 259

Akreditováno MŠMT ČR,

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

4. 10. Kurz společenské výchovy a tance - I. prodloužená, 7. 10. Den sociálních služeb a
den pro zdraví 2015, 7. 10. Kurz společenské výchovy a tance, 9. 10. Taneční pro dospělé,
13. 10. Divadlo pro děti, 13. 10. Členská schůze Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
14. 10. Kurz společenské výchovy a tance, 15. 10. VI. abonentní koncert - DUO TERES,
16. 10. Koncert MIG 21, 17. 10. Taneční pro dospělé, 20. 10. Divadlo v rámci předplatného - Ředitelská lože, 21. 10. Hudební pořad pro děti, 21. 10. Zasedání zastupitelstva města,
22. 10. Kurz společenské výchovy a tance, 23. 10. Taneční pro dospělé, 24. 10. Farnost
Domažlice, 31. 10. Klubová scéna - KUKULÍN A SEAN BERRY
(mks)

VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Koupím pozemek (500-600m2) Domažlice a okolí za účelem stavby domu.
Nebo koupím část zahrady. Tel.: 607
118 088.
l Úklid spadaného listí na ploše zahrad,
čištění okapů a odmechování střech.
Tel.: 607 731 346

Akce v muzeu

V říjnu můžete v Muzeu Chodska navštívit
dvě výstavy. Do konce měsíce je k vidění a vyzkoušení výstava věnovaná spánku „Lehněte si,
ať nám nevynesete spaní“. Novinkou je výstava
fotografií „Staré stromy na židovských hřbitovech“, která přináší pohled PhDr. Ing. Václava
Freda Chvátala - fotografa, dokumentátora
židovských hřbitovů a bývalého lesníka v jedné
osobě na různorodé „soužití“ starých stromů se
židovskými hřbitovy a prezentuje střet kulturní,
historické a ekologické hodnoty.
Dále se můžete těšit na křest a prezentaci
knihy Václava Siky „Vzpomínky“, která se
bude konat od 17 hodin, ve čtvrtek 8. října
v prostorách Chodského hradu. Zde se také
v rámci akce „Den Plzeňského kraje“ uskuteční od 17 hodin přednáška a představení
knihy „Mitsuko“ Mgr. Vlasty Čihákové Noshiro, PhD. Akce se koná 28. října, po celý
den bude vstupné do muzea zdarma.
A na co se můžete těšit dál? V sobotu 7. 11.
si přijďte zazpívat na tradiční Posezení u cimbálu. Těšíme se na viděnou.
K. Pinkrová

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

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

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

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!
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DTS mají nový vůz na
svoz komunálního odpadu

Nový svozový vůz Domažlických technických služeb.

Foto: Josef Babor

Nový vůz na svoz komunálního odpadu
převzali během září od svého dodavatele
Domažlické technické služby.
„Nahrazuje 28 let starou Liazku, na
které bylo už nerentabilní dělat údržbu a
opravy. Nový vůz stál 4,5 milionu včetně DPH. Na svoz komunálního odpadu
máme dvě vozidla a jedno další na svoz
biologického odpadu,“ uvedl ředitel DTS
Jaroslav Zavadil.
Novinka ve vozovém parku technických
služeb splňuje nejpřísnější normu Euro 6,
jejímž cílem je produkce co nejmenších
emisí. Na autě je univerzální vyklapěč
na výsyp všech druhů popelnic i malých
kontejnerů na sídlištích. Nástavba obsahuje štít, uvnitř dochází k hydraulickému
slisování odpadu.
(bub)

SVOZ BIOODPADU V DOMAŽLICÍCH

Několik otázek pro ředitele DTS Domažlic p.o. Jaroslava Zavadila ohledně svozu bioodpadu:
Jak Domažlice řeší bioodpad? Město Domažlice poskytuje občanům v rámci služeb DTS
Domažlice p.o. pravidelný svoz bioodpadu a přebírá také bioodpad ve sběrném dvoře. Veškerý
v pátek 30. 10. 2015.
bioodpad končí na městské kompostárně, která je v provozu od jara letošního roku.
Jaké kontejnery mají občané k dispozici? Občané mají k dispozici individuální kontejnery – 120 litrové hnědé popelnice na bioodpad. Do současné doby jich bylo již rozdáno kolem 300 kusů a každý den se tento počet
zvyšuje. Zájem o svoz bioodpadu tedy mezi občany je.
O kolik tun bioodpadu navíc se díky svozu podařilo vytřídit? Můžeme říct, že meziročně by se mělo množství bioodpadu díky svozu
navýšit o 100 tun. Tento odpad by jinak skončil na skládce.
Jak se s odpadem nakládá? Bioodpad se v kompostárně dál zpracovává a proměňuje se v kompost, který bude využit na městských
pozemcích.
(bub)

Svoz BIO odpadu končí

Nejstarší domažlický park v letním kině projde úpravou, Čakan otevře v listopadu
Zeleň v areálu
Letního kina v Domažlicích je považována
za nejstarší park ve
městě. Některé stromy
byly ovšem nevhodně
vysazené, jiné zase poničila větrná smršť
před dvěma lety. Vedení města proto nyní
rozhodlo o celkové revitalizaci parku.
Úpravou prochází i kino Čakan, které se
divákům otevře v listopadu.
Letní kino v Domažlicích ukončilo letošní sezonu v polovině září. Na promítání pod
širým nebem si tam našlo během letních
měsíců cestu více lidí než v předešlých
letech.
„Po zahájení digitální projekce v letním
kině zaznamenáváme nárůst počtu diváků. Zejména proto, že můžeme promítat
filmové premiéry a ´čerstvé´ tituly. Letní
kino letos navštívilo 3 803 platících diváků.
Na promítání televizních Večerníčků, které
jsme pořádali v rámci mediálního partnerství s Českou televizí a vstup byl zdarma,
přišlo na 600 malých a velkých diváků,“

upřesňuje ředitel MKS v Domažlicích Kamil Jindřich.
Nyní čeká areál letního kina kompletní
revitalizace. „Oslovili jsme odborného
certifikovaného arboristu a chtěli jsme, aby
prověřil stav stromů z hlediska jejich bezpečnosti,“ vysvětlil Jindřich.
Přírodní prostředí amfiteátru totiž původně patřilo k areálu bývalé střelnice ostrostřelců, kteří zde působili od roku 1838.
Dlouhou dobu zde byl jediný městský park
vyhledávaný k setkávání i rodinným vycházkám. Letní kino, tak jak jej známe dnes,
bylo slavnostně otevřeno 8. srpna 1959. Zeleň v areálu nejvíce utrpěla před dvěma lety,
kdy se nad Domažlicemi prohnala větrná
smršť a několik stromů polámala.
„Specialista Tomáš Radovan Ridel vypracoval plán péče o zeleň a vyznačil, které
dřeviny je třeba upravit a které vykácet. Doporučil tvarovací, omlazovací a výchovné
řezy. Některé zásahy povedou k regulaci
růstu některých dřevin,“ shrnul místostarosta města Stanislav Antoš, který ještě
dodal, že kácení se nedotkne vzrostlých

stromů, které jsou v areálu právě ještě z doby ostrostřelců, ale spíše menších nevhodně
vysázených dřevin.
Domažličtí radní uložili Domažlickým
technickým službám provedení potřebných
zahradních prací do 31. března příštího
roku.
Co se týká filmového promítání v Domažlicích, milovníci kinematografie si budou
muset nyní na filmové novinky a trháky
počkat do listopadu, kdy se opět otevře digitalizované kino Čakan, které nyní prochází
rekonstrukcí v rámci oprav MKS.
„Kino Čakan bude nyní na několik
týdnů uzavřeno. Probíhaly zde mimo jiné
stavební práce na spojovacím schodišti
mezi kinem a malým sálem, kde se nyní
mění dispozice prostoru pro občerstvení.
Otevření kinosálu je naplánováno na začátek listopadu, kdy krátce nato Domažlice
poprvé navštíví filmový festival Juniorfest.
Další etapa rekonstrukce, která se bude týkat vzduchotechniky a interiéru, proběhne
při letní odstávce v roce 2016,“ vysvětlil
Jindřich.
(bub)
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Pátek 2. října 2015 od 17 hodin refektář kláštera augustiniánů (budova ZUŠ), následuje prohlídka Hořejšího náměstí

DOMAŽLICKÁ ZASTAVENÍ

V pořadí druhé letošní Domažlické zastavení bude věnováno 750 letům založení města Domažlice. Od 17 hodin v refektáři kláštera
augustiniánů přednáška Zdeňka Procházky - viz. program konference str. 14. Následuje prohlídka Hořejšího náměstí.
18.00 v alejích u náměstí PETR BENEŠ & JEEPERS CREEPERS - jazz&swing music - kapela se zaměřuje převážně na skladby z období
"zlaté éry" jazzy, zejména na písně z repertoáru Louse Armstronga, Elly Fitzgerald a Duke Ellingtona. Koncert bude zahájen po skončení
prohlídky Hořejšího náměstí.
VSTUP ZDARMA!
Pátek 2. října 2015 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Dokumentární esej o proměnách Šumavy

BOŽÍ MLÝNY

(Krajina se železnou oponou) V letech 1945 - 1955 se kulturní šumavská krajina proměnila v zónu smrti. Film rekonstruuje vznik železné
opony, dokumentuje případy osob zavražděných Pohraniční stráží a analyzuje dosud neznámá fakta: jen uprchlých pohraničníků bylo 1800.
Ve filmu promlouvá poslední generace pamětníků, českých Němců odsunutých po válce, a pomocí 3D animace rekonstruuje zapomenutou
tvář Šumavy, především vesnic srovnaných po válce se zemí. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 15. října 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VI. abonentní koncert

DUO TERES

Lucie Fulka Kopsová - housle, Tomáš Honěk - kytara
Duo Teres vzniko v roce 2007 na JAMU v Brně pod vedením odb. as. MgA. Miloše Vacka, primária Janáčkova kvarteta, u kterého oba
hráči studovali komorní hru. V repertoáru dua jsou zastoupena díla od období baroka až po hudbu 20. století. Jeho snahou je interpretovat
jen originální díla pro housle a kytaru s akcentem na díla soudobých českých i zahraničních autorů. Navazují tak na bohatou tradici
houslistů a kytaristů 19. století, kdy jejich spojení bylo často vyhledávané. Své interpretační umění zdokonalovali v mistrovských třídách
renomovaných pedagogů a umělců, jako jsou např. Alexis Muzourakis, Marco Socías, Thomas Offermann, Paolo Pegoraro, Pavel Šporcl.
Duo Teres pravidelně koncertuje nejen v ČR, ale i v zahraničí a díky znovuobjevovanému kdysi tradičnímu nástrojovému spojení a
zajímavosti repertoáru se těší přízni širokého publika. V posledních letech se intenzivně zabývá soudobou hudbou a úspěšně premiérovalo
nové skladby Jana Freidlina nebo Lukáše Horníka. Předprodej zbylých vstupenek v MIC v Domažlicích.
Pátek 16. října 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

MIG 21 - „šTĚSTÍ HEJBE PLANETOU“

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

Arnošt Goldflam ŘEDITELSKÁ LOŽE
Režie: Arnošt Goldflam, Hrají: Stanislav Zindulka a Alois Švehlík

Chlapské přátelství, rivalita i lásky dvou starých "komediantů" v černé komedii.
Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu dožívají v domě pro přestárlé. K srdci si příliš
nepřirostli, jeden z nich je dokonce nesnesitelně samolibý, ale nakonec mají jen jeden druhého a své divadelní zážitky a touhy.
Vzpomínají na své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na "prchavý svět divadelního života".
Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Sobota 31. října 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Klubová scéna

JAN HRUBÝ & KUKULÍN A SEAN BARRY
Sean pochází z anglického Newcastlu a hraje na keltskou harfu. Bude hostem klubového večera v Domažlicích velmi oblíbené skupiny
Kukulín (Jan Hrubý, Rudolf Hálek a Jan Kolář). Předprodej vstupenek od 1. 10. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
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PØIPRAVUJEME

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 od 1. 10. 2015 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".
Pátek 6. listopadu až středa 11. listopadu 2015 v kině Čakan v Domažlicích

JUNIORFEST

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež.
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 na obě představení pouze v předprodeji od 19. 10. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 19. listopadu 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo mimo předplatné, divadlo A. Dvořáka Příbram

Irena Dousková HRDÝ BUDŽES

Režie: J. Schmiedt, osoby a obsazení: 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 Andrlová/Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková/Vlasta
Žehrová, Lucie Svobodová/Olga Želenská, Martin Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa/Martin Sobotka
Předprodej vstupenek od 26. 10. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 29. listopadu 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Petr Kolečko ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTAVENÍ - VYPRODÁNO!!!

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
Předprodej vstupenek od 1. 10. 2015 v Městském ifnormačním centru v Domažlicích.
Úterý 8. prosince 2015 od 19.30 hodin v kině Čakan v Domažlicích
Vánoční koncert

NEZMAŘI

Předprodej vstupenek od 1. 10. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 10. prosince 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VII. abonentní koncert

LINHA SINGERS

Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
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Domažličtí Wolfs slavili dvacet let

Poslední srpnová sobota patřila na domažlickém baseballovém hřišti oslavám
dvaceti let klubu Wolfs. Předseda klubu
Pavel Kasper vzpomněl na začátky klubu,
kdy tento „americký“ sport zde znal málokdo. Minutou ticha všichni uctili památku
Václava Vlčka, který byl u vzniku tohoto
sportu a klubu v Domažlicích právě v
roce 1995. Na ZŠ Komenského 17 založil
baseballový tým pro žáky 5. - 6. tříd pod
názvem ŠSK Kom.17 Domažlice.
Mezi hosty klubu se na zahájení oslav
objevil i tehdejší starosta města a nynější
senátor Jan Látka, který byl právě před
dvaceti lety u zrodu klubu a výrazně pomohl v jeho začátcích.
Klub připravil pro širokou veřejnost, a
hlavně pro děti nejrůznější zábavné atrakce
a soutěže a pro příznivce baseballu i komentovaný zápas mezi zakládajícími členy
a současným kádrem. Závěr celého dne
patřil posezení s hudbou a občerstvením.
„Celá oslava 20 let proběhla v poklidu, ale je pravda, že jsme očekávali více
účastníků. Poslední víkend o prázdninách
asi nebyla ta spávná doba, ale jiný termín
jsme v nabitém herním programu nenašli,“ zhodnotil oslavy hráč a trenér Wolfs
Domažlice Petr Skala, podle kterého si ale
všichni návštěvníci, kteří do areálu Wolfs
Domažlice zavítali, celý den užili se vším
všudy.

Bývalí a současní hráči Wolfs Domažlice.
Klub Wolfs Domažlice má v současné
době 94 členů, 4 mládežnické kategorie a
dvě dospělé. Případní zájemci o baseball
nebo softball jsou přitom velmi vítaní.
„Mohou mne kontaktovat na e-mailu
p.skalin@post.cz nebo na telefonním čísle 724 324 577 a já je nasměruji dále dle
věkové kategorie,“ říká Skala.
Málokdo možná ví, že baseball je druhý nejpopulárnější sport na světě. Jako jeden z mála dává svojí rozmanitostí postů
a herních situací příležitost pro uplatnění
různým typům dětí. Baseball rozvíjí myšlení, rychlé reagování a přizpůsobování
se různým situacím, což má za následek
rozvoj duševních schopností, které si hráči přenášejí i do školy a běžného života.
Ernest Hemingway dokonce prohlásil, že
baseball jsou nejrychlejší šachy na světě.

Na oslavě si prišli na své všichni. Velkou zábavou byl fotbal v zorbingových koulích.

Foto: Wolfs Domažlice
Kompletní informace o baseballovém a
softballovém klubu Wolfs Domažlice jsou
k dispozici na www.wolfs.cz.
(zdroj: www.wolfs.cz, bub)

Foto: 3x Wolfs Domažlice
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ŘÍJEN 2015

AKCE PRO VEŘEJNOST:

sobota 24. října – Halloweenská dílna - výroba strašidel z ozdobných dýní, výroba halloweenské masky a jiné výzdoby, hra, zábava od
9.00 do 12.00 hodin v domě dětí

AKCE O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH:

čtvrtek 29. října - HALLOWEENSKÝ VÝLET PRO DĚTI DO MUZEA STRAŠIDEL V PLZNI - v muzeu bude pro děti připraven
dvouhodinový interaktivní program: prohlídka muzea s průvodcem, hledání ukrytého pokladu, pohádka O řepě a vyrábění zápichů,
odjezd autobusu v 8.00 hodin z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v Domažlicích, předpokládaný příjezd zpět do Domažlic ve
13.00 hodin tamtéž, přihlášky jsou přijímány nejpozději do 22. října
Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz.
Informace o zájmových kroužcích a tiskopis přihlášky naleznete na ww.ddmdomazlice.cz.

Na žáky domažlických základních škol čekala celá řada novinek
Ředitelé obou domažlických základních škol, jejichž zřizovatelem je město
Domažlice, přes letní prázdniny rozhodně
nezaháleli. V obou budovách se pracovalo
naplno a na žáky tak od září čekalo mnoho
novinek. Jednou z nich byl i nový evidenční systém, který má především zvýšit bezpečnost dětí.
Vstupní a evidenční systém vyšel Základní školu Domažlice v ulici Komenského na zhruba 650 tisíc korun. Jeho cíl
je jasný. Rozšířit bezpečnostní systém ve
škole a zjednodušit vstup žákům do šatny.
„U hlavního vchodu školy jsou nainstalovány příchozí a odchodové čtečky, kde se
musí zaregistrovat každý žák školy. Registrace probíhá pomocí čipu, který již každý
žák vlastní a slouží mu k přihlašování ke
školnímu stravování,“ vysvětluje ředitel
školy Ivan Rybár.

Tentýž čip potom umožní přístup žákům
do šaten, kde jsou kromě čteček nainstalovány i elektronické zámky. Každý jedinečný čip žáka tak umožní vstup pouze do
příslušné šatny.
„Celý evidenční systém je propojen
s evidenčním systémem Bakaláři, který již
škola používá mnoho let. A protože od 1.
září najela naše škola také na systém elektronické žákovské knížky, mají rodiče spolu s informacemi o prospěchu svého dítěte
možnost elektronicky zjistit, zda je jejich
dítě přítomno ve škole,“ vysvětluje Rybár
s tím, že stejný systém je nastaven i pro
zaměstnance školy a pro ostatní strávníky,
kteří navštěvují školní jídelnu. Ostatní návštěvníci se musí nahlásit ve vrátnici.
Stejný zabezpečovací systém, rozšířený
docházkový systém pro žáky a elektronická
žákovská knížka je od 1. září zavedena i

na Základní škole a mateřské škole v ulici
Msgre B. Staška. Všechny třídy tam byly
také vymalovány a z důvodu nárůstu žáků
investoval ředitel Karel Štípek z fondu investic ještě 90 tisíc korun do nákupu nových
šatních skříněk. Další finance škola využila
na položení nových podlahových krytin
nebo na nákup květinové výzdoby do atria.
Jednou z největších investic v hodnotě
jednoho milionu korun bylo osazení radiátorů samovyvažovacími ventily a termostatickými hlavicemi v celém areálu budovy
ZŠ Komenského.
„Vyměnili jsme také počítače v jedné
z učeben informatiky, rozšířili jsme kapacitu školní družiny na sedm oddělení pro 210
žáků a plánujeme také rekonstrukci školní
zahrady, na kterou se podařilo získat dotaci
300 tisíc korun z programu Oranžová hřiště,“ doplnil ještě ředitel Rybár.
(bub)

Nová škola Domažlice si
připomíná výročí otevření

Ve vestibulu školy je k vidění malá výstavka fotografií a článků z tisku.

Foto: (bub)

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, si v letošním
roce připomíná 30. výročí od svého otevření. Ve vestibulu školy je k této příležitosti k vidění malá výstavka fotografií
zachycujících samotnou výstavbu školy
nebo její slavnostní otevření a nechybí
ani novinové články informující o této
významné události.
Nový školní areál byl postaven blízko
centra Domažlic na tehdejší třídě ČSLA,
kvůli němu se změnila tvář této části
Domažlic a padly mu za oběť řady domů.
Byla tak ale vyřešena nedostačující kapacita školy v Komenského ulici.
(bub)
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Schránka pro další generace
byla vložena do kalichu

Autor pomníku na Baldově sochař Václav Fiala vložil ve čtvrtek 17. září za pomoci jeřábu kamennou schránku do kalichu. Ta
nese zprávy o aktuálním dění pro budoucí generace. Umístěny
v ní byly listiny, medaile, dvě knihy, noviny a také nejrůznější
vzkazy občanů našim potomkům.
(bub)
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Ve Všerubech uctili památku
“Těch, kteří neprošli”

V sobotu 19. září se ve Všerubech konalo XX. vzpomínkové
setkání politických vězňů u pomníku „Těch, kteří neprošli“.
Akci pořádal MěÚ Kdyně a Konfederace politických vězňů pobočka č. 10 v Domažlicích. Za město Domažlice před pomníkem
vystoupil místostarosta Stanislav Antoš.
(bub)

Pozvánka: Setkání spolužáků
Vložení schránky se vzkazy pro budoucí generace do kalichu na Baldově.
Foto 4x: Josef Babor, Domažlický deník

Setkání spolužáků ročníku 1944 se uskuteční v restauraci „V
Chodském hradu“ dne 3. října od 16 hodin.
(red)
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AKCE (NEJEN) PRO SENIORY
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Baldovská 638
30. 09. 14.00 hod. Přednáška – Děti Antonína Kaliny
- p. Popelková
14. 10. 14.00 hod. Přednáška – Novinky z lékárny - bandáže
- p. Jana Cibulková
Prokopa Velikého 689
06. 10. 15.00 hod. Mše svatá
Břetislavova 88
22. 10. 14.00 hod. Přednáška - Gynekologické problémy
- MUDr. Alena Dlouhá
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„Senior se představuje“
Mezi velmi aktivní projekty Městské rady seniorů v Domažlicích (MRS) patří zejména projekt „Senior se představuje“.
MRS sama pořádá některé akce, další pak ve spolupráci se
seniorskými kluby, které sdružuje. Každá akce, která je konána,
je řádně propagována mezi veřejností, a to v dostatečném časovém předstihu, aby byla zajištěna účast.
Máme velmi dobrou spolupráci s Domažlickým zpravodajem, Domažlickým deníkem, Českým rozhlasem v Plzni, využíváme také letáků a pozvánek na akce ve městě. Každý klub si
vede svoji kroniku o činnosti.
Mezi největší akce patří pořádání výstav, na kterých se podílí MRS se svými kluby. V poslední době se konala například
výstava v ČSZ v Komenského ulici, kde vystavovali zahrádkáři
svoje výpěstky a seniorský klub Sokola svoje ruční práce. Tento
klub využívá každé akce (jako např. Den Sokoloven), aby veřejnosti představil práci seniorského výtvarného klubu.
Prostřednictvím nástěnek v MCSS, sokolovně nebo na náměstí se můžete dozvědět o činnosti našich klubů. Nová nástěnka je na sloupu radnice, kde jsou propagovány veškeré akce.
V letošním roce MRS prostřednictvím dvou tanečních skupin
a funkcionářů měla svoje již druhé propagační vystoupení v plzeňském mezigeneračním domě TOTEM v dubnu, v květnu TS
Hanka Domažlice reprezentovala na seniorské akci v plzeňské
Besedě. Seniorská vystoupení úspěšně organizuje STP, MCSS
několikrát ročně. Tato odpoledne jsou přístupná všem seniorům
v Domažlicích i jejich okolí.
Praha vydává měsíčník „Doba seniorů“, kde je možné dočíst
se o seniorských hnutích po celé republice, zejména o dobrých
akcích seniorských klubů. Tento časopis si mohou senioři objednat i u nás.
V letošním roce nás ještě čekají propagační akce v říjnu v
MKS při „Dnu sociálních služeb“, v plzeňském TOTEMU na
„Festivalu seniorů“ a dále v Domažlicích různé klubové podzimní akce a potom zejména předvánoční. O těchto dalších
akcích vás budeme vždy informovat.
MRS tímto děkuje všem aktivním seniorům za dosavadní
práci a těší se na další spolupráci.
Za MRS Domažlice Jaroslava Kaucká

Vyjádření k umístění fotopasti v Branské ulici
Rád bych se prostřednictvím Domažlického
zpravodaje města vyjádřil k článku uveřejněném v deníku Právo, jakožto ke stejnojmennému článku uveřejněném na internetovém
portálu Seznam v rubrice Novinky. Článek se
jmenoval „Fotopast místostarosty Domažlic
šmíruje sousedy“. Článek se týká umístění
fotopasti v Branské ulici v Domažlicích na
kovové konzoli trčící z domu místostarosty
JUDr. Zdeňka Nováka.
Rád bych tuto věc veřejnosti osvětlil, protože
k tomu mám co říci. O tom, že Městská policie
v Domažlicích disponuje vyjma kamerového
systému také několika fotopastmi, jsme už
mnohokrát informovali širokou veřejnost nejen
prostřednictvím tisku. O umístění fotopasti
rozhoduje velitel městské policie, nebo jeho
zástupce. V tomto případě jsem u umístění
fotopasti rozhodl já a také jsem se účastnil
montáže zařízení. Fotopast slouží k odhalování
protiprávních jednání, ať už se jedná o zakládání černých skládek, odkládání odpadu mimo

vyhrazená místa anebo znečištění veřejného
prostranství. I v tomto případě slouží fotopast
k odhalení osoby, která neodklízí exkrement po
svém pejskovi a soustavně tak dochází ke znečišťování této části chodníku v této ulici, kam
je zařízení nasměrováno a kamerový systém
do tohoto místa nevidí. Před umístěním fotopasti jsme fyzicky místa kontrolovali, nicméně
osoby venčící své psy si při spatření strážníka
vždy výměšky po svém psovi odklidili. Jakmile
strážník místo opustil, nikdo nic neuklízel.
Pokud umisťujeme fotopast na věc nebo
objekt, který není v majetku města, musíme
požádat tohoto vlastníka o jeho souhlas. Tak
tomu bylo i v případě nemovitosti místostarosty
města JUDr. Zdeňka Nováka, který je jako
zastupitel pověřený řízením Městské policie
Domažlice spoluodpovědný za veřejný pořádek
ve městě. Tato konkrétní fotopast je vedena v
majetku městské policie pod číslem DDHM
20090. Fotopast umisťujeme záměrně do takové
výšky, abychom zamezili případnému poškoze-

ní, nebo odcizení zařízení. Po sejmutí fotopasti
zpracovatel vyhodnotí nasbíraná data a dále se
pracuje pouze s těmi záznamy, kde je zachyceno protiprávní jednání. Ostatní záznamy jsou
bez dalšího smazány. Fotopast je zabezpečena
proti neoprávněnému vniknutí do záznamů PIN
kódem a nikdo jiný, než městská policie k nim
přístup nemá, tedy ani ten, na jehož nemovitosti
fotopast visí, v tomto případě pan místostarosta.
Městská policie tak činí na základě zákona o
obecní policii, kde se v § 24b hovoří o tom, že
obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné
pro plnění jejich úkolů podle zákona o obecní
policii, nebo jiného zákona, pořizovat zvukové,
obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě tyto záznamy pořizovat o
průběhu zákroku nebo úkonu.
Rád bych tímto uklidnil pohoršené občany
této ulice, kterým v posledních letech jde
především o čistotu této ulice, že nesledujeme
jiný cíl, než který jsem uvedl.
Radovan Plšek ZVMP
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Fotbal: Jiskra je v ČFL zatím čtvrtá

V minulém čísle Domažlického zpravodaje jsme vás informovali o vstupu fotbalistů TJ Jiskra Domažlice z. s. do páté sezony
v třetí nejvyšší fotbalové soutěži ČFL. Ve třetím kole zavítaly
Domažlice na stadion na Svépomoci do města husitů Tábora, kde
na ně čekala rezerva druholigového FC MAS Táborsko. Jiskra po
velmi dobrém kolektivním výkonu zvítězila 3:1 po brankách Došlého, Mužíka a Bauera.
Ve středu 2. září bylo na programu vložené 17. kolo. To na Střelnici
přivedlo do té doby poslední SK Benešov. Po velmi dobrém prvním
poločase, kdy ukazatel stavu hlásil 2:0 po střelách Došlého a Fořta, by
si málokdo myslel, jak bude tento zápas dramatický. Svěřenci trenéra
Zákostelského během 11 minut otočili utkání na 2:3. Za tři minuty
vyrovnal Bauer na konečných 3:3. V penaltách byl, stejně jak na jaře
2015, úspěšný Benešov a vezl si ze Střelnice 2 body.
V neděli 6. září se Domažlice představily v Převýšově. Utkání
skončilo 0:0 po 90. minutách. Lze ho shrnout v souboj hostujících
střelců s domácím gólmanem Petrem, kterého se jim i přes nejvyloženější šance nepodařilo překonat, až na branku Fořta, kterou sudí
Ginzel neuznal pro jeho ofsajdové postavení. Protože ani domácí
svých několik šancí nevyužili, šlo se opět na penalty. V nich brankář
domácích dvakrát vychytal domažlické střelce a domácí tak zvítězili
4:2 a brali plusový bod.
6. kolo ČFL přivedlo na Střelnici loňského účastníka druhé ligy
mužstvo FK Kolín. V prvním poločase se domácí hráči trochu hledali a nedařilo se jim ani střelecky. Hostům nebyla pro ofsajd sudím Rejžkem uznána branka
dosažená Jelínkem. Ve druhé půli v šesti minutách
Fořt s Došlým rozhodli zápas na konečných 2:0.
Kvůli letošní účasti 20 mužstev v ČFL se ve středu
16. září předehrávalo 18. kolo. Tachovský městský
stadion hostil první krajské derby v ČFL Tachov
- Domažlice. Tachov vedený úspěšným exdomažlickým koučem Purkartem spoléhal na zabezpečenou
obranu s přechodem na brejky. Jiskra se těžko proti
zhuštěné obraně prosazovala, přesto si vytvořila

Poděkování personálu DONEM
Před krátkým časem jsem byl nucen podstoupit
chirurgický zákrok na dolní končetině na chirurgickém oddělení Domažlické nemocnice. Musím říci,
že naprosto špičkově. Sluší se touto cestou poděkovat
celému týmu tohoto oddělení pod vedením primáře
MUDr. Křižana.
Před vlastním zákrokem jsem byl kompletně vyšetřen paní MUDr. J. Vondrákovou. Po vlastní operaci
jsem byl převezen na oddělení následné a dlouhodobé
péče pod vedením primáře MUDr. P. Suastiky. I zde
byla péče vynikající, sestry ochotné, pečlivé, ošetřovatelé rovněž pečliví. Děkuji proto Domažlické
nemocnici za záchranu zdraví a říkám, buďme rádi, že
zde máme novou, krásnou nemocnici s dobrým vybavením a kolektivem vysoké kvalifikace s perfektním
přístupem k pacientovi.
Mé vřelé poděkování patří i pro mé ošetřující
lékaře z Chirurgie Domažlice MUDr. Fr. Zemanovi
a MUDr. L. Ouřadovi za vynikající ošetřování. Mám
k oběma velkou důvěru. V mezidobí o mě potom
pečovaly sestry z Domácí péče, A. Buršíková a N.
Balínová. I jim vřele děkuji.
Mgr. Ing. Zdeněk Hoffmann Ph.D, Domažlice
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v první půli Čadou a Fořtem dvě šance, ovšem bránu domácích
úspěšně hájil exdomažlický Dan Houdek. Ve druhém poločase se
Tachovu dařilo ohrožovat branku dalekonosnými auty Knakala a
rohovými kopy. Hosté odpověděli šancí Čady. A když už se zdálo,
že se budou kopat penalty za nerozhodného stavu 0:0, v nastaveném
čase se v souboji s vyběhnutým gólmanem nakonec prosadil domácí Hudec. Zatáhl míč po levé straně a přesným centrem našel před
prázdnou brankou střídajícího Rudu, který hlavou rozhodl utkání
na 0:1. Nejen tento nepovedený výsledek stál místo hlavního kouče
Jiskry Milana Matějky, který byl po zápase odvolán. Na jeho post
nebyl ještě v době uzávěrky zpravodaje vybrán nástupce.
V tabulce po tomto zápase jsou Domažlice na 4. místě se ziskem
16. bodů. V dalších utkáních se Jiskra představí v sobotu 3. října
od 10.15 hodin v jihočeském Písku, který v letošním ročníku podává zatím výkony nad očekávání. V neděli 11. října od 16.00 hodin
budou Domažlice hrát na stadionu s nováčkem soutěže Benátkami nad Jizerou v rámci 10. kola. Po dvou venkovních utkáních se
v Domažlicích půjde na 11. kolo ČFL v sobotu 17. října v 15.30
hodin, kdy se představí další nováček soutěže celek z Dobrovic.
Říjnový program domažlických fotbalistů uzavře 12. kolo v neděli
25. října od 14.30 hodin ve středočeských Štěchovicích.
Další utkání nového kouče okomentujeme v listopadovém vydání Domažlického zpravodaje.
Jiří Pojar
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Noví strážníci v ulicích města:

Podpořte práci s dětmi z Domažlicka!

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.
Po K. Veverkovi, DiS. několik informací prozradí další nově uniformovaný muž Lukáš Úlovec,
který je okrskovým strážníkem od dubna letošního
roku a jeho okrskem jsou Havlovice.
„Po škole jsem pracoval jako laserový svářeč
pod mikroskopem v Mrákově a potom jsem
zkusil ucházet se o pozici strážníka. Nyní s odstupem času bych řekl, že nejtěžší byly asi psychotesty, fyzické testy tak náročné nebyly,“ říká Úlovec, kterého
prý na práci strážníka nyní nejvíc baví práce s lidmi, pestrost a
rozmanitost. „Nikdy nevíme, co budeme dělat za minutu, navíc se
můžeme stále učit novým věcem a rozvíjet se,“ dodává Úlovec.
Městská policie Domažlice nabízí v současné době k obsazení
dvě volná místa na pozici operátora městského dohledového
kamerové systému (MDKS) s nástupem od 1. 1. 2016.
(bub)

Společnost Člověk v tísni působí již několik let i na Domažlicku.
Vedle pomoci dospělým lidem v nepříznivých životních situacích
pomáhá také dětem v rámci programu podpory vzdělávání. Jeho
cílem je především zlepšit školní prospěch dětí z rodin, kde rodiče
z nejrůznějších důvodů nedokážou se školní přípravou dostatečně
pomoci. „V rámci programu jsme řadě dětí pomohli se zlepšením
prospěchu, dohnali jsme znalosti potřebné k zápisu do běžné
školy, připravili se na úspěšné zvládnutí reparátů. Pomáhali jsme
ale třeba také řešit výchovné problémy dětí ve škole i rodině,“
vyjmenovává Tereza Králová, pracovnice společnost Člověk v tísni. Podle ní je hlavní snahou organizace snížit rozdílné šance dětí
na jejich budoucí uplatnění, které jsou způsobeny sociální situací
jejich rodin. Právě tuto činnost je nyní možné podpořit zasláním
daru do sbírky Lepší škola pro všechny.
Váš dar může pomoci například devítiletému chlapci z Domažlicka, jemuž život přichystal těžkou zkoušku. „Kontaktovala nás
paní z Domažlicka s tím, že má v péči devítiletého vnuka. Jeho
matka totiž začala užívat drogy a alkohol, situace v rodině se vyhrotila a o hocha se tak musela postarat babička,“ vzpomíná Tereza Králová. Babičce bude letos 70 let, rodina je v obtížné finanční
situaci. „Aktuálně se s chlapcem doučujeme, domluvili jsme ale i
zakoupení některých potřebných pomůcek do školy, na které rodina nemá peníze v plné výši,“ přibližuje obsah pomoci Tereza Králová. Ta do rodiny dochází jednou týdně a snaží se chlapce zapojit
i do volnočasových aktivit, které s kolegy pro děti organizuje.
Váš dar do sbírky Lepší škola pro všechny může směřovat právě
k podpoře tohoto chlapce – například na nákup školních pomůcek. Více informací o sbírce www.lepsiskolaprovsechny.cz
Mgr. Dalibor Hapl,
Člověk v tísni, o. p. s.

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

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

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

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

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

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

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

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü
ü

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

Masarykova 124
Domažlice

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