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SLOVO STAROSTY
Vážení
spoluobčané,
končí další volební období a je před námi
doba hodnocení a skládání účtů.
Jaké
byly
uplynulé
4 roky v Domažlicích?
Co se v Domažlicích
povedlo? Co nám kdo před volbami sliboval a jak se snažil o plnění svých slibů či
jak své volební sliby plnil? Nejen tyto otázky si jistě položí každý z vás předtím, než
vhodí do volební urny svůj hlasovací lístek. Odpovědí na tyto otázky bude určitě
mnoho a asi žádná nebude úplně stejná.
Každý máme jiné představy o životě, jiné
životní potřeby a priority, máme i různé názory na fungování státu, krajů, měst i rodiny. A přesto, nebo právě proto, musíme
hledat společnou řeč pro úspěšný rozvoj
našeho města. A o tento rozvoj Domažlic
jsme se společně v zastupitelstvu města
v uplynulém volebním období snažili. Dovolte mi proto, abych všem zastupitelům,
radním, členům výborů a komisí, úředníkům městského úřadu, pracovníkům všech
městských firem poděkoval za vykonanou
a obětavou práci v tomto volebním období.
Nebylo to období hádek a osobních útoků
a při rozhodování a hlasování šly stranické
pohledy většinou stranou a vítězilo respektování práva a dodržování přijatých pravidel.
Všichni jsme si vědomi, že současná legislativa samostatné rozhodování zastupitelů vel-

mi omezuje, někdy dokonce toto samostatné rozhodnutí zastupitele trestá. Důsledkem
tohoto přístupu je i nižší zájem veřejnosti
o odpovědnou práci zastupitele ve své obci
či městě.
Děkuji všem, kteří věnovali svůj volný
čas práci s mládeží, všem kteří se starali
o kulturní a sportovní vyžití nás všech.
Děkuji všem, kteří se nebáli vyjádřit své
připomínky či náměty na zlepšení chodu
či řízení města.
Hrdý jsem na investiční aktivitu našeho města. I přes velmi náročné investice v minulých letech (za 10 let více než
1,8 miliardy Kč) není naše města zadluženo. Na účtech města je více než
160 milionů Kč. Netajíme, že hotovost
na účtech je způsobená zpožděním
dvou velkých investic v tomto období
(plavecký bazén a pivovar) a bude celá proinvestována v příštím roce. Připraveny jsou
již projekty na volební období 2018 - 2022.
Byli jsme úspěšní i v žádostech o dotační
podporu z fondů EU i ČR. Celkem jsme
v tomto období získali podporu z těchto
fondů ve výši přes 140 milionů Kč.
Připravit, zajistit a kontrolovat takové
množství staveb byl obrovský úkol pro
pracovníky odboru majetku a investic MěÚ
i pro zastupitele města. Vše jsme společným úsilím zvládli a již jsme prošli náročnými kontrolami téměř všech akcí ´bez ztráty kytičky´. Děkuji vám za vaší trpělivost
a pochopení při stavební činnosti ve městě. Tyto proinvestované prostředky jsou
v Domažlicích určitě nepřehlédnutelné.
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V Domažlicích máme nastavená transparentní pravidla pro zadávání veřejných
zakázek. Důsledně dbáme na dodržování smluv s dodavateli a využíváme všech
právních prostředků k plnění smluvních
ujednání. Velmi dobře jsme uspěli i v nezávislém hodnocení kvality výběrových řízení
vyhlašovaných městy a obcemi.
Velké úsilí jsme v uplynulém období věnovali bezpečnostní problematice města.
Zcela jsme změnili práci městské policie.
Kromě nikdy nekončící činnosti při kontrole
dopravy ve městě dnes strážníci pravidelně
kontrolují stav našich chodníků, komunikací či městské zeleně. Zajišťují bezpečnost
našich dětí na přechodech u škol a věnují
se i preventivní činnosti. Vyhledávají černé skládky, zjišťují jejich původce a dohlíží
i na likvidaci těchto skládek. To vše je velmi
náročná práce a já za ni našim strážníkům
děkuji. Ani Policie ČR se dnes bez aktivní
spolupráce s městskou policií neobejde.
Volební období 2014 – 2018 se již stává minulostí. Před námi je nové období života Domažlic. Je na vás, vážení spoluobčané, jak
vyhodnotíte práci vašich volených zástupců
v uplynulém volebním období a komu dáte
svoji důvěru pro období příští. Zvažujte pečlivě reálnost volebních slibů a hesel. Zvolte
celé kandidátky nebo pouze jednotlivce. To
vše je vaše právo a vaše volba. Využijte,
prosím, svého občanského práva a přijďte
5. a 6. října k volebním urnám. I váš hlas
může rozhodnout o budoucnosti našeho
města.

Ing. Miroslav Mach, starosta města

Hlasování do přenosné volební schránky
Při volbách do zastupitelstva města Domažlice a do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, může volič požádat
ze závažných, zejména zdravotních důvodů Městský úřad Domažlice o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky volejte na telefonní číslo 379 719 111 v pracovní době Městského úřadu
Domažlice do pátku 5. října 2018 do 14:00 hodin, od 14:00 hodin pak na telefonní číslo 379 719 247 nebo kontaktujte ve dnech voleb přímo
okrskovou volební komisi. 
MěÚ Domažlice

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční 22. 10.
od 14:00 v kanceláři starosty. Termín ustavujícího zasedání zastupitelstva
bude zveřejněn na webových stránkách v průběhu října.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice

číslo 10

Základní školy: nová kuchyně a učebny
V září byla dokončena 2. etapa rekonstrukce školní kuchyně na Základní
škole Komenského 17 v Domažlicích.
Kuchařky začaly v renovovaných prostorech připravovat první jídla 6. září.
Během oprav, které probíhaly v letních
měsících, byly provedeny stavební úpravy ve varně, byly vyměněny veškeré instalace – voda, elektřina, odpady a plyn.
„Došlo k efektivnějšímu rozmístění jednotlivých pracovišť kuchařek z hlediska
pracovních postupů při vaření. V příštím
roce by se měla uskutečnit závěrečná
3. etapa, ve které by se měla rekonstruovat školní jídelna (lino, jídelní stoly),
vzduchotechnika, kotelna, chladící boxy
a mrazáky,“ upřesnil ředitel školy Ivan
Rybár.

Na MŠ a ZŠ v ulici Msgre B. Staška zase
přibyly nové učebny, a to z důvodu navyšování počtu žáků. „Praktická škola byla
přesunuta do přízemí, čímž celé horní
podlaží obsadila naše škola. Vybudovali
jsme tři učebny. Náklady na tyto práce,
vybavení novým nábytkem a interaktivními tabulemi, hradilo město Domažlice
(asi 1,5 milionu korun). Prvňáčci teď mají
blízko do jídelny, tělocvičny a odpoledne
mohou rodiče využít školní družinu, která má oddělení na stejném patře. To je
z bezpečnostních důvodů uzavřené. Pokud si rodiče musí své děti vyzvednout
během dopoledne, použijí videotelefony,
které jsou nainstalovány do každé třídy
i do každého oddělení družiny,“ vysvětlil
(bub)
ředitel školy Karel Štípek. 

V průběhu rekonstrukce kuchyně a po dokončení prací. Foto: ZŠ Komenského 17

Plavecký bazén Domažlice
Dlouhodobě neudržitelný stav plaveckého
bazénu je všeobecně znám. V minulém volebním období jsme informovali o komplikacích
při projektování a povolování rekonstrukce
a přístavby, které měly být podle původních
předpokladů již hotové. Výběrové řízení bylo
vypsáno v r. 2014 a práce na stavbě byly zahájeny v červenci 2016. Vybraný zhotovitel
však práce bezdůvodně přerušil, město bylo
proto nuceno od smlouvy o dílo odstoupit
a nyní probíhá soudní řízení o vyplacení
bankovní jistiny ve výši 22 milionů Kč, která
byla sjednána pro případ, že zhotovitel poruší dohodnuté podmínky, což se stalo.
Nové výběrové řízení bylo zrušeno, neboť se
přihlásil jediný uchazeč. Opakovaného výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy a vysoutěžená cena 290 milionů Kč odpovídá dneš-

ní realitě na stavebním trhu. Je třeba v této
souvislosti uvést, že od roku 2008 nelze na
takovéto stavby získat žádnou dotaci, což je
také důvodem, proč město tuto akci financuje výlučně ze svých prostředků.
Jedním z důvodů, proč vedle rekonstrukce
bazénu a jeho zázemí a vybudování zážitkového bazénu s řadou atrakcí, je i moderní ubytovna, je snaha města snížit náklady
na provoz, který je hrazen z veřejných rozpočtů, což je plně v souladu se závaznou
směrnicí EU.
Naší snahou je rozšířit nabídku sportovních
aktivit s tím, že takto komplexní objekt (včetně tělocvičny, bowlingové dráhy, saunového
světa, relaxačních prostor a solné jeskyně
s bazénkem s mořskou vodou) vhodně doplní naše sportovní zařízení a přiláká další
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KRÁTCE:
Rozpočtové opatření ve výši zhruba půl
milionu korun schválili v srpnu zastupitelé
města. Jedná se o peníze, které budou
použity na rekonstrukci průtahu městem.
Tedy na tu část, kterou bude hradit ze
svého rozpočtu město Domažlice (například obrubníky chodníků). Rekonstrukce
hlavního průtahu na Klatovy bude probíhat na jaře 2019 a jejím hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Náklady,
které hradí město budou celkově činit
3 802 000,- bez DPH.
Další rozpočtové opatření, které v srpnu odsouhlasili domažličtí zastupitelé, se
týká rekonstrukce chodníků v Jindřichově
ulici. Tyto práce vyjdou na 1 810 000,- Kč.
V plánu je také provedení opravy ulice
Msgre B. Staška (v úseku u pošty). Tato
zakázka byla vysoutěžena za zhruba
6 milionů korun včetně DPH a práce budou
prováděny od března do července 2019.
Zastupitelé schválili kronikářský zápis
za rok 2016, který bude ke stažení v elektronické podobě na www.domazlice.eu
v sekci O Domažlicích. Současná kronikářka paní Závacká navíc městu oznámila, že
kronika za rok 2018 bude poslední, kterou
bude ještě zpracovávat, takže domažlická
radnice vypsala výběrové řízení na nového
kronikáře města. Podrobnosti na straně 3.
Radní v září schválili veřejnou zakázku
na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování nové mateřské školy
v Petrovické ulici.
Dvě nové kamery bude mít Městský kamerový dohledový systém. Město na ně
získalo dotaci z Plzeňského kraje, která
pokryje asi polovinu nákladů. Kamera bude
nově v Kozinově ulici (u azylového domu) a
v Masarykově ulici (u ubytovny).
(bub)

Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

návštěvníky. Celý objekt je bezbariérový
a jeho komplexní řešení přinese nízké provozní náklady umožňující nastavení přijatelných cen vstupného, aniž bychom museli
provoz dotovat v rozporu s unijními pravidly.
Věřím, že se příští rok na podzim stane
nově otevřený areál ´Plaveckého bazénu´
chloubou našeho města, a že se v něm
budeme setkávat při sportovních aktivitách
nebo jen tak při relaxaci.

Ing. Miroslav Mach, starosta města

Periodický tisk územního samosprávního celku, vychází 12x ročně. Vydává město Domažlice, nám. Míru 1, 344
01 Domažlice, IČO 00253316, nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, tel. 777 968 884.
Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz. Materiály je možné
ponechat také v Městském informačním centru na náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do 10. dne
v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk Praha. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.
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výběrové řízení na pozici kronikář/ka města Domažlice
Druh práce a její charakteristika: dokumentace současného dění ve
městě Domažlice, vedení záznamů o důležitých událostech v daném
kalendářním roce, včetně významných usnesení rady a zastupitelstva, činnosti městských organizací, místních spolků a vytvoření
zápisu do obecní kroniky za uplynulý rok.
Podrobnosti jsou zveřejněné na úřední desce MěÚ Domažlice na adrese:
www.domazlice.eu. Bližší informace: Ing. Hana Vaňková, odbor kancelář
starosty, tel. 379 719 125

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do
31. 10. 2018 v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VŘ – kronikář“ na adresu: Město Domažlice, odbor
kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
V zářijovém vydání Domažlického zpravodaje
vám ve spolupráci s Úřadem práce Domažlice přinášíme základní informace o dávce sociální péče, která je určená ke krytí nákladů
na sociální služby - příspěvek na péči.
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Touto
dávkou sociální péče, která je určená ke
krytí nákladů na sociální služby, jejichž dlouhodobé poskytování je nezbytné k zachování
důstojného života osoby se zdravotním postižení, se stát podílí na zajištění sociálních
služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání
základních životních potřeb. Z poskytnutého
příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může podle jejich rozhodnutí
poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních
služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu.
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku,
která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních
potřeb v rozsahu, který stanovuje stupeň závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí
podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat, a potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby
u osob do 18 let věku a potřeby každodenní
pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické oso-

SPMD

Rada města Domažlice vyhlašuje na základě usnesení
Rady města Domažlice č. 5944 ze dne 18. 9. 2018
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KDU-ČSL
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86,77 %
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88,10 %
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KSČM
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Z. Procházka

V. Brody
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Účast na jednání zastupitelstva

95,24 %

K. Štípek
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by u osob starších 18 let věku.
Při posuzování stupně závislosti osoby se
hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby v přirozeném sociálním prostředí
a s ohledem na věk posuzované osoby.
Rozlišují se čtyři stupně závislosti:
a) stupni I (lehká závislost)
b) stupni II (středně těžká závislost),
c) stupni III (těžká závislost)
d) stupni IV (úplná závislost)
Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let
věku činí za kalendářní měsíc
3 300 Kč, stupeň I (lehká závislost)
6 600 Kč, stupeň II (středně těžká závislost)
9 900 Kč, stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, stupeň IV (úplná závislost)
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let
činí za kalendářní měsíc
880 Kč, stupeň I (lehká závislost)
4 400 Kč, stupeň II (středně těžká závislost)
8 800 Kč, stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, stupeň IV (úplná závislost)
Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na
tiskopisu předepsaném MPSV, tyto žádosti
jsou k dispozici na kontaktních pracovištích
krajských poboček ÚP ČR nebo na Integrovaném portálu MPSV. Žádost se podává na
kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP
ČR. Příslušnost se určuje dle místa trvalé-

ho pobytu žadatele o příspěvek. Součástí
žádosti je i vyplněný tiskopis Oznámení o
poskytovateli pomoci. Pomoc může poskytovat osoba blízká nebo asistent sociální
péče nebo poskytovatel sociálních služeb
zapsaný v registru poskytovatelů sociálních
služeb, dětský domov nebo hospic.
Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to
v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka ÚP ČR,
která je příslušná k rozhodování o příspěvku.
Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, anebo v hotovosti poštovní poukázkou. Výplata příspěvku je zastavena, jestliže
je oprávněná osoba po celý kalendářní měsíc
hospitalizována a obnoví se od měsíce, ve
kterém je hospitalizace ukončena.
Účastníci řízení mají povinnost podrobit se
sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči a vyšetření zdravotního stavu, písemně ohlásit příslušné krajské pobočce ÚP
ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou
mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku
na péči (např. změnu bydliště, změnu poskytovatele pomoc., hospitalizaci apod.) Především pak využívat příspěvek na péči na zajištění potřebné pomoci.
V případě nesplnění povinností může být
výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena, případně může být příspěvek
odejmut nebo nepřiznán.
MěÚ, Odbor soc. věcí a zdravotnictví
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 6. 10. Účast na akci Se Sokolem
na rozhledny. Odjezd od Sokolovny v 8 hodin. Cena: 50 Kč. Přihlášky a peníze přijímá p. Josef Váchal, Sokolovna Domažlice, tel. 607 149 387 nebo 329 724 421.
Program: Po prezentaci ve Strážově výběr
tras. * Prohlídka městské památkové rezervace Strážov a výstup na Strážovskou
vyhlídku na Vinném vrchu (3 km)
* Lehom, Javor, Klenová, Javor,
Rovná (10.3 km)
* Záhorčice, Blata, České Hamry,
Rovná (10.7 km)
* Kratějov, Děpoltice, Prenet a
zpět (18 km)
* židovský hřbitov a zpět (4 km)
* židovský hřbitov, Javoříčko, Brti
(11 km)
* Záhorčice, Blata, České Hamry,
Opálka (10.5 km)
Pořádá Sokol Strážov.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Sobota 13. 10. Účast na pochodu Smyčka
Radbuzy. Odjezd z nádraží ČD v 8.33 hodin. Start v Sokolovně Staňkov. Pěší trasy
10, 15, 25, 30 a 50 km. Cíl v Sokolovně
Staňkov do 18 hodin. Pořadatel: oddíl turistiky Sokol Staňkov. Informace: J. Navrátil, tel. 723 237 675. Vede M. Janutková.
Sobota 20. 10. Účast na pochodu Podzim
pod Zelenou Horou + 9. WWD – světový
den chůze. Odjezd z nádraží ČD v 5.32
hodin do Nepomuku. Start a cíl v Sokolovně Nepomuk. Trasy 6, 15, 25, 35 a 50
km. Pořadatel KČT Nepomuk. Informace
H. Sedláčková, tel. 604 308 085.
Neděle 28. 10. Účast na oslavách 130 let
založení KČT a 100 let republiky. Odjezd
z nádraží ČD v 8.01 hodin do Prahy. Přesun na náměstí Republiky. Zde na pódiu
od 10 do 18 hodin program KČT. Mimo to
turistické trasy 4 – 15 km. Start v dosahu
MHD, cíl na náměstí Republiky. Pro účastníky vstup do vybraných kulturních památek za výhodných podmínek. Stánky pro
lidová řemesla a další prodejce. Stan KČT
– informace a prezentace. Po zaplacení
startovného brožura s popisem tras, programem a dalšími informacemi. Festival

Týden knihoven 1.- 5. října

Jako tradičně zahájíme celostátní akci Říjnovým společným
čtením. Uskuteční se v pondělí 1. října od 9 – 12 hodin v
oddělení pro děti. Letos přivítáme žáky 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. Oddělení pro děti a mládež
navštíví během celého týdne všechny druhé třídy základních
škol, pro které budou připraveny informativní lekce. Lekce
informatiky pro ostatní ročníky nabízíme po celý rok po individuální domluvě s učiteli. I letos
knihovna vyhlašuje na Týden knihoven amnestii pro zapomnětlivce. Příležitost 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 1 rok bez poplatku.

BESEDA SE ZDEŇKEM PROCHÁZKOU

Srdečně vás zveme na besedu se Zdeňkem Procházkou na téma regionální literatura,
která se uskuteční ve čtvrtek 4. října od 17 hodin v čítárně knihovny.

PŘEDNÁŠKA

Česká křesťanská akademie a Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice si vás
dovoluje pozvat na přednášku doc. Jaroslava Brože Th.D.S.S.L. - Jak vznikal Nový
zákon (kulturně historické pozadí), která se uskuteční 8. října v 18 hodin ve farním sále
římskokatolické farnosti náměstí Míru 136, Domažlice.

Výstava Ing. Václav Lorenc – K výročí republiky

Zveme vás na výstavu známek, dopisů, povídání a dalších materiálů tematicky spojenými
s výročím republiky. Výstavu je možné shlédnout ve vestibulu knihovny od 1. do 31. října
v provozní době knihovny.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Z důvodu konání voleb bude knihovna v pátek 5. a 12. října odpoledne uzavřena. Otevírací
doba v tyto dny bude 9 – 12 hodin. 
Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny
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českého jídla za spoluúčasti Asociace kuchařů a cukrářů. Informace na www.kct.cz.

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

Sobota 3. 11. Zamykání České studánky
(26. ročník).
Sobota 10. 11. Účast na Podzimním setkání turistů Plzeňského kraje v Horažďovicích. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 7 hodin. Cena pro
členy KČT 100 Kč, pro nečleny 150 Kč.
Oficiální zahájení ve 13 hodin, hraje skupina Atrio. Pořádá KČT odbor Horažďovice
s KČT odbor Divadlo Plzeň, KČT oblast
Plzeňského kraje a město Horažďovice.
Informace: J. Moserová, tel. 723 892 587.
Zájezd je společný s KČT Kdyně. Přihlášky
a peníze přijímá M. Senohrábková, tel. 723
331 714 nebo 379 724 113.
Městská rada seniorů Domažlice nabízí
zájezd
Čtvrtek 11. 10. Městská rada seniorů za
finanční podpory města Domažlice pořádá ve čtvrtek 11. 10. pro seniory výlet do
Čečovic a Svržna. Odjezd z autobusového
nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hodin.
Cena (vstupné a oběd) 130 Kč.

ČČK DOMAŽLICE

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

OBSAZENÍ SÁLU MKS
1. 10. Seminář, 2. 10. Divadlo v rámci
předplatného - RICHARD III., 4. 10. Školení, 8. 10. Prezentační akce, 10. 10. Školení, 11. 10. VI. abonentní koncert - Pražské
smyčcové duo, 12. 10. Koncert Mandrage,
15. 10. Divadelní představení pro školy ZLATOVLÁSKA, 19. 11. Taneční pro dospělé, 20. 10. Koncert Canzonetta, 22. 10.
II. abonentní koncert - OK PERCUSSION
DUO, 23. 10. Členská schůze Svazu
neslyšících, 25. 10. Shromáždění představitelů SDH okresu Domažlice, 26. 10.
Taneční pro dospělé.
(mks)

Pozvánky
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ŘÍJEN V MUZEU CHODSKA

Hned v pátek 5. října se od 19 hodin můžete těšit na vystoupení Poetického divadla z Plzně (v Chodském hradu), s pořadem Pocta TGM a první republice.
Do konce října můžete navštívit výstavu
„Domažlické osmičky“, která reflektuje
přelomové roky 1918 – 1968 a události
v regionu v těchto letech. K výstavě jsou
pořádány prohlídky pro školy i veřejnost
a výtvarné dílny, na které je nutné se předem objednat. Komentované prohlídky
výstavy se konají v pátek 19. října od 18
hodin a v neděli 28. října od 15 hodin. Do
10. října je možné odevzdávat práce do
výtvarné soutěže s tématem „Domažlické
osmičky“, která je určena pro žáky i širo-

kou veřejnost, technika je volná (kresba,
malba, fotografie). Vybrané práce budou
vystaveny od 15. října v Chodském hradu, v galerii Ochoz.
Ve filmovém klubu 19. října od 20:15 promítáme film Andreje Tarkovského: Stalker,
křehkou studii člověka a přírody v alegorické
sci-fi. A hned v sobotu 20 října od 20 hodin
vás zveme do chodského hradu na scénické čtení „Kozina“, nerealizované hry Zdeňka
Šmída, pod vedením Dany Žákové.
Galerie bratří Špillarů ve spolupráci s galerií Sam83 pořádá výstavu tvorby z rezidenčního pobytu umělců - ateliér v České
Bříze, AiC 2017/18. Srdečně vás zveme na
vernisáž v úterý 4. října od 18 hodin.(pink)

Setkání spolužáků
Setkání spolužáků obou základních škol v Domažlicích (ročník 1945) se bude konat
v sobotu 13. 10. 2018 od 12 hodin v kavárně pod branou.

Za svolavatele M. Blacká a J. Psutková

Pochod Kozinovým krajem
Orel, jednota Domažlice pořádá 13. 10. 2018 pochod Kozinovým krajem. Začátek pochodu je v době od 8 - 10 hodin před orlovnou. Ta se nachází v domě č.p. 34, těsně
u brány. Startovné je 20 Kč, děti 10 Kč.
Trasy jsou 11 km, 18 km, 24 km, trasa pro rodiče s dětmi a cyklotrasy 24 a 30 km.
Cíl je opět v místě startu, kde čeká na účastníky pohoštění. Popis tras dostanou účastníci při startu.. 
Orel, jednota Domažlice
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Říjnový program k výročí
vzniku Československa
V loutkovém sále MKS bude završen cyklus přednášek, konkrétně 10. října od 18
hodin přednáškou Karla Fouda, který se
bude věnovat stavebnímu vývoji Domažlic v letech 1918 - 1968. O týden později,
17. října v 19:30 hodin se můžete těšit na
Kachyňův film o podezírání, strachu a nejistotě Ucho. Film reflektuje 50. léta a éru
politických čistek v Československu.
Vyvrcholením oslav bude koncert v arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Domažlicích v neděli 28. října 2018
od 17 hodin. Na programu bude oratorium Stabat Mater pro sóla, sbor a orchestr, které zkomponoval Antonín Dvořák.
Pod vedením dirigenta Marka Vorlíčka
vystoupí sólisté Eva Müllerová, Sylva
Čmugrová, Petr Strnad, Aleš Hendrych,
pěvecké sbory Kühnův smíšený sbor
z Prahy a Čerchovan, o.p.s. za hudebního doprovodu Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně.
Mgr. Kristýna Pinkrová

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
11. 10. 2018 14:00 Štrůdlování

V letošním školním roce 2018/2019 připravil DDM Domino Domažlice pro zájemce o zajímavé, poučné a zábavné prožití volného času pestrou nabídku kroužků,
mezi kterými letos naleznete novinky pro nejmladší děti a malé školáky.
Kompletní nabídku kroužků s časy, kdy probíhají, naleznete
na webových stránkách www.ddmdomazlice.cz
Do jednotlivých kroužků je možno stále podat přihlášku!

Prokopa Velikého 689
2. 10. 2018 15:00 - Mše svatá
Břetislavova 84
16. 10. 2018 14:00 - Přednáška
- Cestování - p. Jan Novák

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ VALCHA

V Záchytné stanici psů Valcha čekají pejsci na nový domov. Je to například fenka Tara (úplně vlevo), kříženec Rufík (uprostřed), který je v útulku už opravdu hodně dlouho
a smutně vyhlíží nového pána, nebo teprve osmiměsíční Rocky (vpravo). Kompletní informace a všechny další pejsky k adopci najdete na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů nebo na telefonu 774 294 049
(Andrea Ďurišová). 
Foto: 3x Záchytná stanice psů Valcha

Organizace a spolky / zajímavosti
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Výstroj Roberta Gilberta se vrátila do Domažlic
Město Domažlice dostalo od syna čestného občana Roberta Gilberta jeho
kompletní vojenskou výstroj, která bude
k vidění o květnových Oslavách svobody na
výstavě v Muzeu Chodska a následně bude
trvale umístěna v Kulturním centru pivovar.
Loni zesnulý Robert Gilbert (ve věku 102
let) byl naposledy v našem městě na květnových oslavách v roce 2016, kdy spolu
s Hermanem Geistem, Jamesem Duncanem a Mattem Konopem (in memoriam)
převzal čestné občanství za osvobození
města 5. 5. 1945. Jeho syn Robert Gilbert
jr. se oslav pravidelně účastní, čímž navá-

zal na takto vytvořené přátelství. Kromě
toho se osobně účastnil slavnostního setkání v partnerském městě Two Rivers ve
Wisconsinu v červenci letošního roku, kde
v naší delegací osobně projednal umístění
zmíněných předmětů.
Pozůstalost obsahuje uniformu, vojenský kufr s vybavením, předměty osobní
potřeby, fotografie, dokumenty a řadu
s ohledem na historické souvislosti cenných předmětů, které budou pro každého jistě velkým překvapením. Výstroj, s
níž Robert Gilbert po těžkých bojích v
západní Evropě dorazil do našeho měs-

ta, se tak do něj po 73 letech vracejí jako
upomínka na jeho nevšední osobnost
a všechny události v tehdejší době s ním
spojené.
Stanislav Antoš, místostarosta


MOŠTOVÁNÍ OVOCE

Rada města schválila pronájem části
chodníku před budovou domažlických zahrádkářů. Ti budou v letošním roce opět moštovat ovoce, a to
v termínech: 6. 10., 13. 10., 20. 10.,

27. 10., 3. 11., 10. 11. 2018

Baldov ožil jazzem, konal se tam speciální koncert
V sobotu 18. srpna 2018 byla naplněna poslední vize těch, kteří celých 90 let usilovali
o postavení pomníku Bitvě u Domažlic –
že se na Baldově budou každoročně konat
významné společenské a kulturní akce.
Všichni ti, kteří se tento den na Baldov
vypravili, strávili příjemné odpoledne naplněné hudbou výletních restaurací a
tanečních sálů třicátých let, kdy z pódia
se nesl v podání Glass Dixieland Bandu
z Nového Boru šťastně namíchaný mix
swingu a dixielandu. Do okolí milosrdný
vánek roznášel jak syrový jazz z New
Orleansu, tak kultivované skladby Duke
Ellingtona, ale třeba také Starého pána
Petra Skoumala.
Ve stínu baldovských stromů tak byla

1. ročníkem úspěšně zahájena tradice
každoročního konání swingových koncertů
na Baldově pod názvem JAZZOVÝ BALDOV. A byla zahájena ve velkém stylu a
to volným jazzovým zpracováním chorálu Ktož sú boží bojovníci, což budou mít
ostatně za úkol i všechny budoucí kapely.
Koncert měl ochotné, vstřícné a chutné
zázemí v podání domažlického CB klubu,
dění na Baldově zaznamenával neúnavný
dokumentarista Jan Novák, jehož video
se co nevidět objeví na internetu a dík od
muzikantů sklidil i místní zvukař Václav
Váchal.
Prostě odpoledne zalité sluncem. Do příštího roku si můžeme jen přát, aby přízeň
vedení města Domažlice a zvláště pak

Kulturního výboru byla tomuto konání nadále nakloněna a že stejného smýšlení
bude i sponzor této akce. Oběma institucím patří ještě jednou upřímné poděkování za finanční podporu, díky které se mohl
koncert uskutečnit a díky níž si můžeme
dovolit optimisticky hledět do budoucna.
V příštím roce, vyjdou-li všechna očekávání, bude 2. ročník JAZZOVÉHO BALDOVA opět konferovat noblesní a znalý
Štěpán Podešt. Mladý hot-jazzový orchestr, který je v hledáčku pro příští koncert,
se jmenuje Prague Rhythm Kings, interpretující swing 20. a 30. let.
Přejme si, ať se za rok, přesně 17. srpna
2019, sejdeme opět na Baldově při báječné muzice. 
Miloš Novotný

JUNIORFEST se blíží. Do Domažlic zavítá tvůrce filmu Kung Fu Panda!
Necelé dva měsíce dělí Domažlice a další
čtyři města od zahájení Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2018. Festival bude v Plzeňském
kraji probíhat od 9. do 15. listopadu. Sál
Městského kulturního střediska, Kino Čakan
ale i Muzeum Chodska budou opět po roce
hostit filmové projekce, doprovodný festivalový program a známé osobnosti českého
a zahraničního filmu. Na co se návštěvníci
mohou těšit prozrazuje programová ředitelka festivalu, Barbora Kyas.
Domažlice budou v letošním roce již podruhé hlavním festivalovým centrem, co tato
pozice pro město znamená?
Největším bonusem je bezesporu slavnostní zahajovací večer, který se uskuteční v
pátek 9. listopadu. Součástí večerního programu bude premiéra nové české pohádky
Čertí brko od režiséra Marka Najbrta s herci Judit Bárdos, Janem Cinou a Ondřejem
Vetchým v hlavních rolích. Projekce filmu
se odehraje ještě před večerním slavnostním zahájením a bude přístupná široké

veřejnosti. Považuji za velkou čest, že světová premiéra této pohádky bude právě na
našem festivalu. Očekáváme, že přivolá
velkou pozornost médií a osobností ze světa filmu.
Načala jste mou další otázku, a to, na jaké
filmy, a případně další premiéry, se mohou
diváci během festivalu v Domažlicích těšit?
Festivalový program nabídne zhruba stovku
filmů. Premiérově bude možné zhlédnout
brazilský film Pachuť dospívání. V zahraničí byl uveden na prestižním festivalu Sundance, ovšem na Juniorfestu půjde o vůbec
první uvedení v Česku. Mohu vyzdvihnout
také premiéru filmu Já, William. Snímek
sleduje mladého hrdinu, potýkajícího se s
trablemi ve škole, první láskou a strýcem,
který se zaplete s gangstery. Připraveny
jsou však také animované snímky pro nejmenší nebo dokumentární sekce věnovaná
speciálně dospívajícím dětem.
Můžete nám již teď prozradit nějakou slavnou filmovou osobnost, která na festival
zavítá?

Jedno velké jméno Vám mohu prozradit.
Účast v mezinárodní porotě přijal celosvětově uznávaný režisér animovaného
snímku Kung Fu Panda, John Stevenson.
Stevenson se například podílel i na tvorbě
všech dílů Shreka nebo snímku Madagaskar. Ve filmovém světě je to velké jméno
a já jsem šťastná, že je budeme moci na
festivalu hostit a předat mu cenu Zlaté rafičky za celoživotní dílo. Postupně však začneme odhalovat i další velká jména, proto návštěvníkům doporučuji sledovat náš
Facebook a zbrusu nové webové stránky
www.juniorfest.cz, které plánujeme spustit
od října.
Radka Šámalová, MFF Juniorfest

Kino Čakan - říjen 2018
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KULTURNÍ AKCE
slovenskou Bratislavu, zahraje mami. Příběh velké cesty plný
úžasných fotografií, poutavého
posluchačům nejen novinky
vyprávění a krásné hudby.
z letošní desky Po půlnoci,
Předprodej vstupenek v MIC.
ale i jejich největší hity. „Na
Divadelní spolek
jaře jsme odehráli koncertů
Čtvrtek 1. listopadu 2018
jen málo, tak se těšíme, že
Kašpar
od 20:00
si to teď na podzim vynahravelký sál MKS Domažlice
díme. Písničky z posledního
Klubová scéna
alba hrajeme moc rádi, turné
Předprodej vstupenek v MIC.
si užijeme,“ shoduje se celá
MICHELLE NICOLLE
kapela, jejíž jarní turné bylo
QUARTET
Čtvrtek 11. října 2018 od 19:30 zcela vyprodané a i nyní chys(Austrálie/CZ)
top vocal jazz od
Režie: Jakub Špalek, překlad:
velký sál MKS Domažlice
tá velkolepou show s bohatými
protinožců
Břetislav Hodek, úprava a
VI. abonentní koncert
vizuálními efekty.
Hudební kritikou i fanoušky
dramaturgie: Milan Lukeš, scéVstupenky zakoupíte v Městském
PRAŽSKÉ
vysoce oceněná zpěvačka
na: Ondřej Nekvasil, kostýmy:
informačním centru v Domažlicích
Michelle
Nicolle je známá svou
Vlaďka Prudičová, hudba:
SMYČCOVÉ DUO
a v síti Ticketstream.
schopností proniknout do srdPetr Malásek
Miloš Černý - housle, Eva
ce písně stejně jako uměním
Hrají: Jan Potměšil, Milena
Neděle 14. října 2018 od 14:00
Šašinková - kontrabas
improvizace. Spolu se svým
Steinmasslová, Eva Elskino Čakan
Smyčcové duo ve složení
kvartetem
průběžně doplňuje
nerová, Monika Zoubková,
Pořadatel: Pragokoncert
housle a kontrabas interpretuje
a rozvíjí svůj umělecký výraz.
František Kreuzmann, Marek
Bohemia a.s.
skladby českých i světových
Vydala šest řadových alb, proNěmec, Miloslav Tichý, ToKOUZELNÁ ŠKOLKA cestovala celou Austrálii a poautorů klasické hudby. Oba
máš Stolařík, Daniel Ondráumělci mají zkušenosti s multi- - MICHAL K SNÍDANI dívala se i do zahraničí - v roce
ček, Štěpán Coufal, Pavel
žánrovou hudbou, od vážné
Předprodej vstupenek v Městském
2005 vystupovala například na
Lagner
hudby přes šansony, spirtituály
informačním centru v Domažlicích
North Sea Jazz Festival
Koně, koně, království za
až k folkloru. Jejich vystoupení
v Holandsku.
koně! Vzestup a pád krvavého
je bohaté nejen šíří repertoáru, Pondělí 22. října 2018 od 19:30 Michelle Nicolle (AUST) - zpěv,
krále… Shakespearovo drama
ale též využívá jejich multiinvelký sál MKS Domažlice
Libor Šmoldas (CZ), Jakubn
o hroudě lidské nestvůrnosti,
strumentálních schopností.
II. abonentní koncert
Zomer (CZ) - klávesy, Ronny
překvapivě současný historický
Kromě houslí, kontrabasu, kla- NÁHRADNÍ TERMÍN!
Ferella (AUST) - bicí
příběh.
víru a sólového zpěvu, můžete
Předprodej
vstupenek v Městském
Předprodej zbylých vstupenek v MIC
v jejich podání slyšet i theremin OK PERCUSSION informačním centru v Domažlicích.
v Domažlicích.
DUO
- nástroj 20. století, pro který
Soubor bicích nástrojů OK Perkomponoval např. Bohuslav
Pondělí 5. listopadu 2018
Úterý 9. října 2018 od 19:00
Martinů. Všechny pořady jsou cussion Duo působí na hudební
od 19:30
kino Čakan
scéně od roku 2007. Zaklaprovázeny mluveným slovem
velký sál MKS Domažlice
Přednáška - diashow
dateli dua jsou Martin Kleibl a
doc. Miloše Černého, který
VII. abonentní koncert
PAVEL SVOBODA - pedagogicky působí na DAMU.
Martin Opršál.
Úterý 2. října 2018 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Divadlo v rámci předplatného

William
Shakespeare
RICHARD III.

ISLAND SEVERSKÁ TRILOGIE

polární lišky dobrou noc. Sám
stopem neobydleným vnitrozemím Islandu. Severskou trilogii
uzavírá zimní návštěva pohádkového Grónska a dramatické
souostroví norských Lofot
v podzimních barvách. Večer
pro milovníky drsného severu!
www.photo-svoboda.cz

Předprodej zbylých vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Nová přednáška fotografa
Pavla Svobody ze tří cest na
Pátek 12. října 2018
Island, během kterých strávil
od 19:30
na tomto magickém ostrově
velký sál MKS
úžasných osm měsíců. Sopky,
Koncert
ledovce, vodopády, termální
koupele, horské túry, papuchálci, zimní Island s polární září.
Island je symbolem divoké exo- TOUR 2018 PART II
tické přírody, fenomén dnešní
Jedna z nejúspěšnějších
doby. Během poslední cesty se
vydáme na dvoutýdenní trek po domácích kapel, Mandrage,
odlehlém poloostrově Hornst- vyrazí na začátku října na své
podzimní turné. Během dvou
randir. Je to místo, o kterém
měsíců, při nichž navštíví
sami Islanďani usoudili, že se
tam nedá žít. Místo, kde dávají patnáct tuzemských měst a

MANDRAGE

Předprodej zbylých vstupenek v
Městském informačním centru v
Domažlicích.

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

MARTIN LOEW
- MADAGASKAR

Ostrov skotačivých lemurů,
záhadných chameleonů,
věkovitých baobabů a srdečných domorodců. Dobrodružné
putování přes hory, řeky, pralesy i savany. Hliněné vesnice,
zvědavé děti, strašidelná skalní
města i romantické pláže s pal-

KALABIS
QUINTET

Zuzana Bandúrová flétna, Jarmila Vávrová
- hoboj, Nela
Durníková - klarinet,
Denisa Beňovská
- fagot, Adéla
Triebeneklová - lesní roh
Soubor byl založen studentkami Akademie múzických umění
v Praze v roce 2012 pod pedagogickým vedením Štěpána
Koutníka.
Předprodej zbylých vstupenek
v MIC v Domažlicích.

Městské kulturní středisko v Domažlicích
Pondělí 12. listopadu 2018
od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

JIŘÍ KOLBABA - NEPÁL
- HIMÁLAJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

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

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

JAKUB SMOLÍK

Koncert věčného romantika s
doprovodnou skupinou opět
v Domažlicích.

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

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

Koncert

RADŮZA

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru
v Domažlicích

Čtvrtek 22. listopadu 2018
od 19:00
velký sál MKS
Pořadatel: Universal Music
Czech Republic, s.r.o.

SLZA - HOLOMRÁZ
TOUR 2018
Holomráz Tour 2018
pokračuje i na podzim!

Vstupenky zakoupíte v MIC
Domažlice a v síti Ticketportal.

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

BABOUCI

Koncert nejstarší jihočeské
dechovky v Domažlicích
Předprodej vstupenek od 4. 9.
2018 v MIC v Domažlicích

V programu vystoupí hosté,
se kterými sbor za dobu své existence
spolupracoval.
Večerem provází
Jan Holoubek a Josef Nejdl.

číslo 10

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

NEZMAŘI
- 40 LET NA CESTĚ

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích
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o Vánocích i své největší hity.
K sváteční atmosféře přispěje
i M. Nostitz Quartet a doposud
největší světelný park,
s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

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

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

Předprodej vstupenek v MIC.

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

PETR KOLÁŘ
- DARUJ MI CHVÍLI
Neděle 16. prosince 2018
od 19.00
velký sál MKS Domažlice
Vánoční koncert

JANEK LEDECKÝ
– VÁNOČNÍ TURNÉ
2018

Letos po dvaadvacáté se
Janek Ledecký s kapelou vydá
na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní
desky Sliby se maj plnit

LENKA NOVÁ &
PETR MALÁSEK –
VE DVOU TOUR

Volby

OZNÁMENÍ
o době a místě konání
voleb do zastupitelstev obcí,
o době a místě konání voleb
do Senátu Parlamentu
České republiky

Starosta města Domažlice podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
volby do zastupitelstva města Domažlice
se uskuteční ve dnech:
- v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu dne 6. října 2018 od 08.00
hodin do 14.00 hodin.
Starosta města Domažlice dle § 15 odst.
1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
- v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu dne 6. října 2018 od 08.00
hodin do 14.00 hodin.
V případě druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se volby
konají:
- v pátek dne 12. října 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin
- v sobotu dne 13. října 2018 od 08.00
hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č.: 1 je volební místnost:
SOKOLOVNA, Domažlice, Benešova 281
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu:
Hořejší Předměstí
28. října (63, 82, 85, 99, 100, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167,
168, 169, 170, 180, 266, 268, 287, 289,
296), U Nemocnice (290),
Týnské Předměstí
čísla evidenční 197, 203, 272, 273, 286,
481, 483, 491, 523, 529, 537, 583, 28. října (280, 284, 290, 293, 315, 316, 317, 325,
592, 645, 694), Baarova, Benešova (165,
171, 281, 282, 297, 298, 343, 377, 378,
379, 380, 381, 425, 426, 427, 428, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625), Čapka-Choda, Erbenova, Fügnerova, Luženická, Máchova,
Maškova, Nerudova, Nezvalova, Sadová,

číslo 10
Tyršova, Vrbova,
ve volebním okrsku č.: 2 je volební místnost:
MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY Domažlice, Prokopa Velikého 689
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu:
Týnské Předměstí
Ladova, Mánesova (172, 191, 192, 193, 194,
203, 204, 272, 305, 339, 340, 512, 513, 514,
515, 527, 528, 529, 569), Michlova, Paroubkova, Švabinského (338, 436, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 556, 557),
ve volebním okrsku č.: 3 je volební místnost:
MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY, Domažlice, Prokopa Velikého 689
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu:
Týnské Předměstí
číslo popisné 64, Mánesova (516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533,
536, 537, 538, 539), Švabinského (547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 558, 559, 560,
561, 562, 563, 566, 567, 568),
ve volebním okrsku č.: 4 je volební místnost:
KLUBOVNA PS MÍR - „DŘEVÁK“, Domažlice, Kunešova ul. (u čp. 511) pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Týnské Předměstí
číslo evidenční 299, 452, Čerchovská (443,
444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 485, 486,
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
581), Haltravská (255, 261, 437, 438, 442,
471, 578, 580, 582, 590, 591, 696), Kunešova, Mánesova (523, 524, 525, 526, 697),
Prokopa Velikého (63, 85, 92, 100, 112, 147,
200, 238, 239, 304, 321, 351, 570, 572, 640,
642, 643, 644, 646, 652, 653, 654, 657, 659,
661, 681, 682, 687, 688, 691, 699), Švabinského (564, 618),
ve volebním okrsku č.: 5 je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ
REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV
PRO SENIORY, Domažlice, Baldovská 638
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu:
Dolejší Předměstí
čísla popisná 391, 603, 607, Dukelská (13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 208, 210), Jindřichova (141, 142, 143,
146, 147, 148, 152, 155, 156, 157, 159, 162,
163, 169, 214), Šumavská (172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205,
219, 220, 221, 222, 223, 234),
Týnské Předměstí
Baldovská, Benešova (12, 65, 97, 99, 107,
279, 292, 639, 641), Císlerova, Čerchovská
(451, 452, 453, 454, 455, 456, 460, 461, 480,
481, 482, 483, 484), Dukelská (36, 38, 39,
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40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 59,
66, 82, 96, 169, 264, 334, 617, 631, 650),
Fastrova (95), Haltravská (598, 599, 600,
601), Jindřichova (259, 260, 265, 270, 308,
312, 320, 330, 342, 439, 457, 458, 459, 633),
Komenského, Kostelní (1, 93), Pivovarská
(323, 440, 700), Poděbradova (53, 54, 55,
84, 88, 91, 145, 201, 302, 303, 658), Prokopa Velikého (22, 689), Šumavská (329, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 573, 574,
575), Thomayerova, Vrchlického,
ve volebním okrsku č.: 6 je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Domažlice, Msgre
B. Staška 232 pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hořejší Předměstí
17. listopadu, Kosmonautů (159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 176, 181,
182, 183, 184, 189, 190, 191, 192), Kovařovicova,
ve volebním okrsku č.: 7 je volební místnost:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Domažlice, Msgre B.
Staška 232 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla popisná 571, 574, 578, 586, 591, 593,
601 čísla evidenční 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111,
112, 334, 474, 476, 534, Hruškova (137, 138),
Hořejší Předměstí
čísla popisná 147, 151, 153, čísla evidenční
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 130, 219, 347,
585, 28. října č. p. 288, Habrová, Javorová,
Kozinova ( 44, 45, 46, 48, 83, 86, 87, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 122, 124,
125, 126, 143, 144, 154, 155, 156, 157, 158,
166, 171, 177, 178, 226, 227, 233, 234, 235,
236, 259, 271, 292, 297, 299, 305, 372, 380),
Petrovická, U Jezera, U Pískovny (308, 309,
376), U Zimního Stadionu (291), Višňová,
ve volebním okrsku č.: 8 je volební místnost:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Domažlice, Msgre B.
Staška 232 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla popisná 204, 633, čísla evidenční 126,
128, 131 136, 137, 139, 140, 142, 143, 146,
148, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 212,
213, 215, 220, 221, 226, 232, 233, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 252,
253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 271, 275, 278, 292, 309, 310, 313,

Volby
314, 325, 326, 508, 519, 520, 535, Doubova (438, 448, 468, 534), Dvořákova (442,
443, 446, 447, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467), Hruškova (214, 280, 352, 353, 354, 382, 384, 444,
445, 449, 450, 605, 618, 646), Janáčkova,
Sukova (396, 598, 628, 643),
Hořejší Předměstí
Palackého, Vojtěchova,
ve volebním okrsku č.: 9 je volební místnost:
DOMAŽLICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ,
Domažlice, Zahradní 513 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla popisná 286, 417, 595, čísla evidenční
115, 118, 119, 120, 122, 123, 129, 132, 133,
134, 135, 151, 155, 157, 159, 160, 161, 163,
164, 199, 200, 202, 266, 282, 335, 336, 337,
338, 339, 490, 494, 495, 516, 518, 528, 593,
Doubova (294, 295, 298, 327, 374), Dvořákova (436, 437, 439, 440, 441), Fibichova,
Hájkova, Hruškova (52, 54, 55, 62, 63, 64,
65, 66, 87, 93, 121, 128, 152, 247, 305, 330,
343, 345, 365, 366, 379, 506, 509, 524, 592,
595E, 607, 611, 625, 650), Chodská (38,
67, 94, 151, 173, 347, 512, 614), Jiráskova,
JUDr. A. Žlábka, Klášterského, Na Ostrůvku,
Smetanova, Škroupova, Špillarova, Tylova,
U Zastávky, Vavřinecká, Vosmíkova, Waldhegerova, Zahradní,
Hořejší Předměstí
Elišky Krásnohorské, Jana Procházky, Kozinova č. p. 374, Msgre B. Staška, U Nemocnice (128, 269, 306, 307),
Týnské Předměstí
U Nemocnice (16, 148, 306, 358, 579),
ve volebním okrsku č.: 10 je volební místnost: KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ, Domažlice, B. Němcové 118 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla evidenční 206, 207, 208, 210, 268,
Břetislavova (1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 111, 516,
568, 610), Havlíčkova (6, 27, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 112, 149, 186, 355, 357,
587), Voborníkova (25, 28, 34, 245, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
278, 279, 397, 500, 528, 577, 599,), Žižkova
(8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,
86, 98, 101, 105, 115, 153, 160, 359, 369,
492, 572, 575, 590, 604),
Dolejší Předměstí
Břetislavova (68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 88,
99, 144, 149, 158, 209, 213, 230, 243), Husova třída (1, 3, 44, 89, 96, 105, 237), Poděbradova (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 139, 238, 240),
Vodní (71, 90, 115),
Horejší Předměstí
Npor. O. Bartoška,
Město
Boženy Němcové (115, 116, 117, 118, 119,
120), Branská, Fastrova (148, 149, 154,
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181), Hradská, Chodská (74), Chodské náměstí, Kostelní (102, 103, 104, 105, 106,
168, 170, 171, 172, 173, 182), náměstí
Míru, Spálená, Školní, Vodní (2, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),
Týnské Předměstí
Boženy Němcové (74, 89), Kostelní (62, 90),
ve volebním okrsku č.: 11 je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ
REHABILITAČNÍCH SLUŽEB – DOMOV
PRO SENIORY, Domažlice, Břetislavova
209 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla popisná 645, 648, čísla evidenční 165,
204, 211, 217, 239, 283, 287, 288, 289, 296,
297, 300, 354, 370, 377, 390, 418, 419, 532,
596, Cihlářská, Havlíčkova (6, 167, 168, 169,
223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 236,
264, 482, 508), Klímova, Masarykova (124,
131, 132, 141, 143, 150, 156, 157, 158, 159,
162, 181, 182, 189, 194, 196, 197, 198, 210,
211, 212, 213, 234, 235, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 358, 373, 377, 383, 385, 388,
389, 390, 398, 401, 404, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 423, 424, 454, 475, 486, 501, 517,
523, 543, 545, 549, 569, 570, 588, 589, 621,
623), Na Milotově, Nevolická, Pelnářova, U
Elektrárny, Voborníkova (261, 262, 265, 266,
267, 268, 284E, 338, 488E, 526, 547, 550,
554, 555, 576, 597, 600, 603), Žižkova (15,
16, 18, 19, 20, 100, 102, 103, 113, 114, 117,
123, 125, 126, 127, 129, 142, 166, 174, 202,
216, 222, 232, 317, 342, 350, 469, 514, 515,
521, 522, 606, 617, 652),
Dolejší Předměstí
čísla popisná 46, 55, 116, 501, čísla evidenční 234, 235, 237, 238, 301, 302, 303,
304, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 333, 414,
428, 429, 430, 433, 434, 439, 440, 445, 447,
449, 457, 475, 498, 514, 522, 524, 526, 527,
532, 533, 536, 538, 586, 588, 589, 591, 592,
594, Dukelská (28, 29, 30, 110), Husova třída (31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 50,
51, 53, 59, 60, 61, 97, 130, 136, 235, 241,
250, 251), Chrastavická, Jindřichova (137,
138, 164, 166, 168, 171, 206, 211, 227), Masarykova (45, 140, 207), Na Hvízdalce (91,
92, 101, 103, 104, 109, 242, 249), Rohova,
Srnova, Tovární,
Hořejší Předměstí
číslo popisné 485
Týnské Předměstí
čísla evidenční 342 348, 420, 454, 482, 485,
590, Na Hvízdalce (299), Prokopa Velikého
(680),
ve volebním okrsku č.: 12 je volební místnost: KUŽELNÍK, Havlovice pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Havlovice
čísla popisná 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
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29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105 čísla evidenční 1,
2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13

* Ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu Parlamentu ČR bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství ČR. Ve
volbách do zastupitelstev obcí bude voliči
umožněno hlasování i poté, kdy prokáže
státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky.
* Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. V případě voleb do zastupitelstev obcí volič - občan jiného členského
státu EU, který je zapsán ve výpisu z dodatku stálého seznamu voličů, tudíž oprávněn
volit na území ČR, prokáže totožnost průkazem o povolení k pobytu občana EU nebo
potvrzením o přechodném pobytu.
* Ve volbách do zastupitelstev obcí okrsková
volební komise může občana Evropské Unie
dopsat do výpisu z dodatku v případě, že
prokáže splnění podmínky aktivního volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí.
* Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
* Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR
voliče, který hlasuje na voličský průkaz, po
prokázání totožnosti a státního občanství,
okrsková volební komise dopíše do výpisu
ze zvláštního seznamu voličů a umožní mu
hlasování pouze v rámci správního obvodu,
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
* Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání druhého
kola voleb do Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky nebudou voličům dodány, ale voliči je obdrží ve volebních místnostech.
* K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před
hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
* Volič může požádat ze závažných (zdravotních) důvodů Městský úřad Domažlice a
v den voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku.
Ing. Miroslav Mach, starosta města

Městská policie / MAD / informace
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Domažličtí strážníci dohlíží na bezpečnost u škol
Se začátkem nového
školního roku se k oběma
domažlickým základním
školám opět vrátili strážníci Městské policie Domažlice. Ti zde během celého
školního roku v ranních hodinách provádějí dohled nad dopravní situací a dohlížejí, aby školáci dbali na zásady bezpečného přecházení vozovky, které jsou jim
vštěpovány již od mateřské školy.
Zvláště u základní školy v ul. Komenského, kde je provoz opravdu hustý, je
zodpovědné chování na přechodu zvlášť
důležité. Strážníci zde děti každé ráno
učí přecházet po pravé straně přechodu,
správně se rozhlížet a nepřecházet na
červený světelný signál. Mnozí, zejména
starší školáci často argumentují tím, že
sice svítila červená, ale na přechodu ještě
byli chodci. Toto rozhodně není důvodem
k vstupu na přechod v případě jeho řízení

světelnými signály - chodec se vždy řídí
výhradně světelným signálem, proto na
přechod smí vstoupit pouze svítí-li zelený
světelný signál. Chůze po pravé straně
přechodu dělá problémy i dospělým –
někteří strážníkům děkují za vysvětlení
a poučení, jiné tyto rady obtěžují.
V případě základní školy v ulici Msgre B.
Staška se strážníci setkávají spíše s nezodpovědným chováním řidičů, kterými
jsou většinou samotní rodiče školáků.
Přestože se budova školy nachází v úzké
zatáčce, řada rodičů zastaví přímo před
budovou školy, kde nechává své děti vystupovat z vozu, mnohdy navíc přímo do
rušné vozovky. Podle zákona o provozu
na pozemních komunikacích řidič nesmí
mimo jiné zastavit a stát v nepřehledné
zatáčce nebo v její těsné blízkosti. Pokud
vozidlo v zatáčce u školy zastaví či dokonce stojí, není v tomto místě dostatečný
rozhled, který by ostatním řidičům umož-

Ohlédnutí za činností výboru pro
spolupráci s partnerskými městy
Výbor pro spolupráci s partnerskými
městy byl zřízen zastupitelstvem města
v listopadu 2014 a jeho členové byli zvoleni v lednu 2015. Hlavní náplní činnosti
tohoto nově vzniklého iniciativního a poradního orgánu zastupitelstva ve čtyřletém volebním období byla péče o dobré
vztahy s partnerskými městy a rozvoj
nových aktivit mezi občany a zájmovými
skupinami Domažlic s kolegy z partnerských měst.
Schůze se konaly pravidelně každý
měsíc a nad jejich rámec se členové
aktivně účastnili několika desítek společných kulturních a sportovních akcí,
které se konaly většinou o víkendech
v Domažlicích nebo v některém z partnerských měst (seznam akcí je uveden
na webových stránkách města). Mezi
hlavní výsledky iniciativ vzešlých z aktivity výboru lze zařadit podepsání deklarace o partnerství mezi uměleckými
školami v Domažlicích a Furth im Wald,
vydávání společných propagačních materiálů týkajících se Chodských slavností
a Skolení draka, umístění informačních
tabulí s uvedením názvů partnerských
měst, navržení způsobu financování
partnerských akcí v rámci rozpočtu města a v neposlední řadě uzavření partnerství s novým městem Two Rivers v USA.

Sem směřovala také poslední služební
cesta několika členů výboru společně
s vedením města, při níž byl vzdán hold
osvoboditeli Domažlic panu Mattu Konopovi a zahájeno jednání o prvních
krocích konkrétní spolupráce, která by
se měla týkat zejména výměnných studijních pobytů mládeže. Přístup našeho města ocenil při setkání v USA také
generální konzul České republiky v Chicagu Bořek Lizec a označil ji v kontextu
rozvoje oficiálních česko – amerických
vztahů za příkladnou.
Vztahy s partnerskými městy Furth im
Wald, Ludres, Furth bei Göttweig a Two
Rivers jsou na velmi dobré a přátelské
úrovni a velkou měrou na tom mají zásluhu členové výboru pro spolupráci
s partnerskými městy, kterým bych rád
na tomto místě poděkoval za čas, který
věnovali rozvoji a prohlubování vztahů
s našimi zahraničními kolegy a přáteli.
Věřím, že naše město bylo aktivním přístupem a dobrými jazykovými znalostmi
většiny členů výboru dobře reprezentováno a Domažlice mají v rámci všech
spřátelených měst renomé vstřícného
a spolehlivého partnera.
Mgr. Kamil Jindřich,
předseda výboru pro spolupráci
s partnerskými městy

nil předjetí takto zaparkovaného vozidla.
V důsledku toho se zde zejména v ranních
či odpoledních hodinách po skončení výuky tvoří kolony, které mnohdy sahají až na
kruhový objezd v ulici Kozinova. Strážníci
proto řidiče o protiprávnosti a nebezpečnosti tohoto jednání poučují, příp. tyto přestupky řeší v příkazním řízení.
Na bezpečnost u škol však nedohlíží jen
strážníci, důležitou roli zde hraje i městský
dohledový kamerový systém, s jehož pomocí je možné řešit řadu přestupků, např.
jízdu na červený světelný signál, neoprávněné zastavení či stání vozidel i chůzi na
červenou. Působení strážníků u škol má
však primárně preventivní charakter – přestupce obvykle stačí poučit a problém vysvětlit z hlediska bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, zejména pak
s ohledem na děti, jejichž bezpečnost je
v tomto případě zcela zásadní.
Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

Nový jízdní řád Městské
autobusové dopravy
1. plné jízdné - 8 Kč
2. slevové jízdné - děti 6 – 18 let - 2 Kč
- studenti 18 – 26 let - 2 Kč
- senioři 60 – 70 let - 2 Kč
Osoby požadující výše uvedené slevy musí
bez vyzvání předložit řidiči příslušný doklad!
(Podrobnosti na www.domazlice.eu)
3. bezplatné jízdné
- děti do 6 let
- poživatelé starobního důchodu nebo plného
invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou
občany ČR nebo mají trvalý pobyt na území
ČR – vždy po prokázání věku občanským nebo
jiným úředně platným dokladem (cestovní pas)
- držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P (včetně invalidního vozíku)
- osoba nebo vodící pes doprovázející držitele
průkazu ZTP, ZTP/P
- důchodci, kteří jsou držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých
politických vězňů (KPV, SBPV) nebo Ústřední
radou Svazu PTP – VTNP
(vždy po předložení průkazu ZTP, ZTP/P,
ČSBS, KPV, SBPV, PTP).
4. Jednotlivé občanské jízdné vydané na
čipovou kartu - 7 Kč
Pokud osoba uplatňující nárok na slevu tarifu
jízdného nepředloží příslušné doklady a neprokáže nárok na slevu, je povinna uhradit plné
tarifní jízdné. Jízdné je nepřestupné. Jízdenky
se kupují u řidiče autobusu. Velmi rozměrné a
nebezpečné náklady se nepřepravují.  (red)

Inzerce / senioři / různé
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Senioři a pouťové veselí
Tak máme za sebou největší folklórní festival
v republice - Chodské slavnosti a Vavřineckou pouť. Však to bylo jistě hojně starostí
a příprav, aby naše město zajistilo návštěvníkům z celé republiky příjemný pobyt a všestranné zabezpečení.
Ani na nás, seniory v penzionu, nebylo zapomenuto. Každoročně je pod okny umístěno
pódium a klienti na lůžku mohou společně
s námi vstřebávat veselou atmosféru jedinečného „domažlického svátku“.
Úvodní vystoupení patřilo u nás již tradičním účinkujícím - Konrádyovcům. A jako
vždy, nezklamali. Jsou to zkušení matadoři a profesionálové, kteří ví, jak koncipovat
vystoupení a co diváci i posluchači od nich
očekávají. Krásné chodské písničky a veselé
historky, to je doména jejich úspěchu.
Další program potěšil příznivce country hudby. Zpěvačka a vedoucí souboru sice od
rána léčila horečku, ale na jejím výkonu to
nebylo vůbec patrné. Společně jsme si zazpívali písničky našeho mládí.
Poté následoval folklór. Naše „srdeční záležitost“, která při svém každoročním účinko-

vání vykouzlí úsměv na tváři a někdy se i oči
zarosí. Ano, je to roztomilá drobotina z Mráčka. Je to až s podivem. Sotva se naučí první
slůvka, už mají melodii a krásný hlas, pamatují slova; sotva se naučí chodit, už zatančí
v „chodském kolečku“. Jejich smysl pro rytmus a muzikálnost je až neuvěřitelná. Je
samozřejmé, že velký podíl na tom mají vedoucí souboru. A rodiče nelitují času, ani peněz na udržování a rozvíjení dávných tradic
kousku země, v němž se narodili a kde žijí.
V sobotu a v neděli patřilo pódium regionálním dechovkám.
Na závěr je třeba poděkovat všem účinkujícím, organizátorům a personálu našeho
penzionu. Mají nemalou zásluhu na spokojeném a radostném prožitku seniorů.
A ještě malý dovětek. V naší jídelně se stravovalo mnoho návštěvníků festivalu. Srdce
domažlického patriota potěší, když slyší od
jižních Moravanů chválu na menu a vstřícný
přístup kuchařek. Není to dobrá vizitka a reklama? Ještě jednou veliký dík všem!
L. Terčová, obyvatelka penzionu
v Baldovské ulici 638 (redakčně zkráceno)
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Mistrovství ČR TFA
dobrovolných hasičů
Zajímavá podívaná se odehraje v sobotu
6. října na domažlickém náměstí. Koná
se tady totiž III. Mistrovství České republiky TFA dobrovolných hasičů.
A o co přesně jde? Jedná se o sérii zajímavých disciplín, které musí hasiči zvládnout co nejrychleji. Vyvrcholením je výstup na výškovou budovu, v Domažlicích
pochopitelně na věž na náměstí.
Přijďte se na hasiče podívat a také fandit.
Slavnostní nástup se koná v 9:30 hodin
a vyhlášení výsledků proběhne odpoledne v 15:30 hodin. Všichni jsou srdečně
zváni. 
(bub)
Městský úřad v Domažlicích
vydává dle § 7, odst. 1 zákona č.
352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky ve znění pozdějších
předpisů pokyn k vyvěšení státní vlajky
České republiky u příležitosti konání
oslav 100. výročí vzniku republiky.
Státní vlajka ČR se vyvěsí dne 22.
října 2018 v 16 hodin, sejmuta bude
dne 29. října 2018 v 8 hodin.
Kancelář starosty MěÚ

VÝUKA ANGLIČTINY

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

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce
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Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
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Uzávěrka inzerce
pro listopadový
Domažlický zpravodaj je 5. 10. 2018

INZERUJTE U NÁS
Celá strana 6 534 Kč 191*250 mm
1/2 strany 3 267 Kč
1/4 strany 1 634,- Kč
řádková inzerce - 1 řádek 39,- Kč
(ceny uvedeny bez DPH)
Kontakt: 777 968 884
Kristýna Bublová

Domažlické
technické služby
(DTS) přijmou
ELEKTRIKÁŘE

Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

Kontakt:
379 722 394

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

•
•
•
•
•
•

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

Produkty lze zakoupit v prodejně Energy v Domažlicích, Srnova 7.

Inzerce
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