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57. Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť

Chodské slavnosti-Vavřineckou pouť v letošním roce obohatilo několik novinek. Můžeme konstatovat, že letos byly svým způsobem o něco delší, neboť už týden předem se v Senátu PČR konaly
Chodské slavnosti, tedy ukázka našeho folkoru v hlavním městě. Zároveň s tím byla zahájena prezentace Domažlic v Turistickém informačním centru státní agentury Czech Tourism na Staroměstském
náměstí v podobě krojů, propagačních materiálů a fotografií ze slavností od členů fotoklubu MKS.
Chodské slavnosti zahájil v pátek 12. srpna starosta města Miroslav Mach na podiu u brány, kde
poté následovalo představení zahraničních hostů - ze Srbska, Anglie, Německa a Belgie. V následujícím programu Ozvěny folkoru se kromě českých kapel představili i muzikanti z Norska. Oslavy naplno vypukly v sobotu a v neděli, kdy se na pěti podiích vystřídalo na šest set účinkujících. Populární
dudácké štadrle se letos konalo v režii Domažlické dudácké muziky. V zahradě pod Chodským hradem mimo jiné diváci oslavili s legendou folkoru Antonínem Konrádym jeho osmdesáté narozeniny.
Pouť měla také řadu hostů. Kromě duchovních, kteří sloužili mši na Vavřinečku, z nich můžeme
jmenovat např. Msgre Tomáše Holuba, do Domažlic zavítal ministr Jiří Pospíšil, senátoři Jiřina
Rippelová, Stanislav Juránek a poslanci Jan Látka, Vladislav Vilímec a poslanec polského Sejmu
Grzegorz Janik.
Chodské slavnosti jsou finančně podpořeny městem Domažlice a spolufinancovány jsou Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Dispoziční fond - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko).
Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 14. 9. 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 7. 9. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Máme za sebou další ročník Chodských
slavností-Vavřinecké
pouti a zase jsme měli
zdařilý nejen program,
ale hlavně počasí.
Nedělní bouřka přišla
hodinu po skončení
všech akcí a naštěstí zkomplikovala pouze
úklid města. Oceňuji pohodovou náladu
a bezkonfliktní průběh slavností. Potěšilo
mě, že na všech programech bylo plno
a diváci vždy vytvořili výbornou atmosféru. Je obdivuhodné, že na všech podiích
vystupovali převážně místní, kteří tak
dokázali po tři dny bavit publikum.
Zároveň se v Domažlicích konal první
ročník Chodrockfestu, který zaujal mladé.
Dle ohlasů se také určitě řadí k úspěšným
a hojně navštíveným programům.
Musím poděkovat všem, kteří se na
uskutečnění největšího svátku města podíleli: Velký dík patří všem pracovníkům
Městského kulturního střediska Domažlice, Domažlickým technickým službám
- díky nimž bylo po celou dobu ve městě
čisto, pracovníkům Domažlické správy
nemovitostí, Městského úřadu, Městské
policie i Policie ČR za vzornou spolupráci. V neposlední řadě brigádníkům, kteří
pomáhali zajišťovat hladký chod pořadatelské činnosti. A účastníkům poutě,
zvláště těm, kteří neváhali vzít si na sebe
kroj a podpořit atmosféru slavností. S potěšením konstatuji, že počet krojovaných
rok od roku roste, zvláště mezi omladinou,
která na sebe tradiční oděv obléká. Závěrem děkuji všem občanům, obyvatelům
města, za trpělivost co se dopravních omezení týká, ale i toleranci při porušování
nočního klidu.
Chodské slavnosti 2011 jsou za námi, ať
žijí „Chodské 2012“.
Starosta města ing. Miroslav Mach

Svatováclavská jízda
Město Domažlice, obec Zahořany,
MKS Domažlice a dobrovolné sdružení
chovatelů a přátel koní Domažlicka a Klatovska vás zvou na Svatováclavskou jízdu
koní, která se koná v sobotu 24. září.
Program začíná v 9 hodin shromážděním koní v Zahořanech na návsi. V 11 hod
je odjezd průvodu koní do Domažlic, kam
dorazí ve 12 hod, na kdy je naplánováno
přivítání před radnicí. Ve 13 hodin následuje odjezd průvodu koní do Zahořan.
Součástí jízdy je doprovodný kulturní
program na náměstí, který začíná v 11.30
folklorním vystoupením, na které naváže
ve 12.30 dechová hudba Domažličanka.
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své mimořádné
14. schůzi dne 15. 6. 2011:
– souhlasila se záměrem Základní školy Domažlice, Komenského 17, na navýšení kapacity
školní družiny ze stávajících 150 žáků na 180
žáků od 1. 9. 2011
– zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku na
dodávku „Cisternová automobilová stříkačka“
zadanou v otevřeném nadlimitním řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů vyhlášenou
dne 24. 5. 2011 a schválila novou zadávací dokumentaci k podání nabídek k veřejné zakázce
zadané v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku „Cisternová automobilová stříkačka“
Rada města na své 15. schůzi
dne 21. 6. 2011:
– schválila uzavření smlouvy o sběru jedlých
potravinářských olejů pod katalogovým číslem
odpadu 20 01 25 se společností BIOSYSTÉMY
s.r.o, Třebízského 873, 390 02 Tábor
– schválila uzavření smlouvy o dodávce a montáži dětského hřiště v areálu MŠ v ul. Msgre
B. Staška v Domažlicích se společností KARIM
spol. s r.o., Wolkerova 1279, 468 24 Hulín
– vzala na vědomí informaci Domažlické správy
nemovitostí, spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice o postupu ve věci privatizace bytového
fondu dle Zásad k prodeji bytů a nebytových
prostor v majetku města Domažlice, 2. vlna
prodeje
– schválila provedení přezkoumání hospodaření
Města Domažlice za rok 2011 auditorskou
společností HZ Plzeň spol. s r.o.

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: stanislav.antos@mks.mesto-domazlice.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš. Uzávěrka inzerce do 10. dne,
ostatní do 15. dne v předchozím měsíci.
Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS
Domažlice – zdarma. Registrační číslo
MK ČR E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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– vzala na vědomí informaci o technickém stavu
střešních krytin v areálu ZŠ a MŠ v ul. Msgre
B. Staška v Domažlicích a uložila odboru
správy majetku připravit podklady pro zadání
zakázky na opravu střešní krytiny v areálu ZŠ
a MŠ v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích dle
varianty 2 navrhovaného řešení Ing. Zbyňka
Wolfa, AW projektovou kanceláří, Domažlice
– souhlasila s použitím finančních prostředků ve
výši cca 400.000,– Kč z investičního fondu
příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na
vybudování místnosti pro chovatelský kroužek
– souhlasila se záměrem Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232,
příspěvkové organizace, na navýšení kapacity
součásti mateřská škola ze stávajících 40 dětí
na 75 dětí s účinností od 1. 9. 2011
– souhlasila s použitím finančních prostředků
ve výši 159.500,– Kč z investičního fondu
příspěvkové organizace města Domažlice
Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb – domov pro seniory, na nákup sklopné
smažící a vařící pánve DUOMAT – 100 l EL od
firmy DSD Metalic Trade s.r.o.
– schválila Směrnici k provádění úprav otevírací
doby v plaveckém bazénu v Domažlicích s platností od 1. 7. 2011
– pověřila dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině,
ve znění pozdějších předpisů výkonem občanských obřadů a k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena zastupitelstva města
a stanovuje souladu s § 108 odst. 2, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že při významných příležitostech
pokud neužívá odznak se státním znakem starosta města, může jej užívat člen zastupitelstva
města JUDr. Milan Mrázek
Rada města na své 16. schůzi
dne 19. 7. 2011:
– vzala na vědomí podnět DTS Domažlice,
příspěvková organizace, na odstranění havarijního stavu části veřejného osvětlení v ulici
Vojtěchova v Domažlicích
– souhlasila s podáním žádosti Ministerstvu
kultury ČR o zrušení prohlášení věci za kulturní
památku, a to základního kamene k památníku
husitského vítězství r. 1431
– schválila zadání zakázky společnosti Gabriel
a Pangrác, spol. s r. o., se sídlem Školní 112,
Domažlice, na zajištění opravy kabelových
rozvodů a 3 ks stožárů veřejného osvětlení
v části ulice Vojtěchovy v Domažlicích za cenu
74.402,– Kč vč. DPH
– schválila uzavření smlouvy o dílo na na realizaci zakázky „Víceúčelové hřiště ZŠ Msgre
B. Staška Domažlice“ se společností TENNIS
Zlín, a.s.
– odložila rozhodnutí o záměru umístění sochy
Pohraničníka na pozemkové parcele č. 2400/1,
k.ú. Domažlice před budovou č. p. 117 v Petrovické ul., Domažlice - Hořejší Předměstí
– uložila DTS Domažlice, p.o. provést pokácení stromu – javor na pozemkové parcele
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č. 2660/37 k.ú. Domažlice z důvodu jeho špatného zdravotního stavu
schválila uzavření smlouvy o zprostředkování
prodeje nemovitostí ve vlastnictví města - bytového domu č. p. 22 umístěného na stavební
parcele č. st. 605 v Dukelské ul. v Domažlicích,
část obce Dolejší Předměstí, stavební parcely
č. st. 605 a pozemkové parcely č. 481, vše
v k.ú. Domažlice se společností 1. Chodská
realitní kancelář v.o.s., se sídlem náměstí Míru
133, Domažlice, s tím, že minimální kupní cena
se stanoví ve výši 1.350.000,– Kč a výše provize činí 4 % z uskutečněné kupní ceny
schválila bezplatné zapůjčení 4 ks ukazatelů
rychlosti rychlosti IPR 11 dle nabídky předložené společností BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., se
sídlem Podlesí 418, 757 01 Valašské Meziříčí
souhlasila s přijetím daru - ručně vyšívaného
obrazu od dárců manželů Tichotových, Baldovská 583, Domažlice, pro příspěvkovou
organizaci města Domažlice Městské centrum
sociálně rehabilitačních služeb – domov pro
seniory
povolila v souladu s odst. 5 § 23 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2011/2012 ve třídách
mateřské školy Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za podmínky, že zvýšení počtu
dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví
schválila uzavření smlouvy č. 46802011
o poskytnutí finanční dotace mezi Plzeňským
krajem a městem Domažlice ve výši 800 tis.
Kč na akci „Výstavba víceúčelové hřiště ZŠ
Msgre B. Staška v Domažlicích
souhlasila s demontáží místního rozhlasu
v městské části Havlovice a uložila odboru
správy majetku zajistit výběrové řízení na zřízení nového rozhlasu

Zastupitelstvo města na svém
8. zasedání dne 15. 6. 2011:
– schválilo udělení pamětní medaile Města Domažlice panu Václavu Cibulkovi za jeho dlouholetý
přínos pro kulturu v našem městě
– vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 6/2008, o zřízení Městské policie Domažlice
– schválilo Závěrečný účet Města Domažlice za
rok 2010 a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
– schválilo rozdělení výsledku hospodaření
z hospodářské činnosti města Domažlice
ve výši 11.829.815,– Kč za rok 2010 takto:
do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 1.113.079,– Kč a daň z příjmů ve
výši 2.796.800,– Kč,
v hospodářské činnosti ponechat částku
10.716.736,– Kč jako nerozdělený výsledek
hospodaření, který bude použit na financování
akce „výměna oken městských bytů“ v roce
2011
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INFORMACE PRO OBČANY - sběr jedlých olejů ve sběrném dvoře DTS

Každý den člověk spotřebuje průměrně 100–140 l vody a mnohdy ani netuší, kolik energie a čistících procesů se v tomto množství pitné vody ukrývá.
Proto pokaždé, když vyléváte použité fritovací oleje do odpadů, měli byste vědět, že škodíte nejen odpadnímu systému, ostatním uživatelům, ale i sami
sobě. K tomu, aby se opět dostala voda do každé domácnosti s limity pitné vody, je totiž potřeba stále více dražší energie a surovin na odstranění těchto
nečistot.To se projevuje i na vyšší ceně pitné vody (vodné a stočné).
Proto je snahou nás všech, abychom odpadní vody co nejméně zatěžovali. Zejména použité fritovací oleje z domácností a jídelen (školy, nemocnice,
restaurace atd.) dokáží městské ČOV pořádně „potrápit“.
Přitom stačí tak málo. Použité fritovací oleje je možné přes síto nalít zpátky do obalů a donést do sběrného dvora. Za likvidaci tohoto odpadu se nic
neplatí a ještě společně šetříte náklady na vyčištění odpadních vod. Úprava vody je pak daleko snazší.
Město Domažlice uzavřelo smlouvu s fi Biosystémy s.r.o. Tábor, která zajišťuje sběr tuků a olejů kód odpadu 20 01 25 dle zákona č. 185/2001 Sb.
v platném znění.
Od 1. 8. 2011 je možné nosit do sběrného dvora DTS Domažlice, Chrastavická ulice, použité fritovací oleje v obvyklé otevírací době.
V rámci environmental systému Biosystémy 2020 začala zároveň specializovaná firma (Biosystémy s.r.o.) rozdávat obaly větším producentům do gastronomických provozoven (školy, školky, pečovatelské domy, nemocnice, restaurace apod.), kde se podle potřeby odváží použité fritovací oleje. Zároveň
se tvoří svozová trasa pro BRO. (Pod pojmem BRO se rozumí biologicky rozložitelné odpady, což jsou zbytky jídel.) Dnes je už potřeba jednat v souladu
s legislativou, která je v rámci EU jednotná a zbytky jídel nesmí přijít zpátky do potravinového řetězce. Navíc, pokud končí tyto odpady v odpadním systému, tak přibývá další zdroj, který odpadní vodu velmi zatěžuje a v nemalé míře se také podílí na množení hlodavců. K zamezení těchto problémů přispívá
i ošetření gastronomických provozů speciálním přípravkem, který likviduje extrahovatelné látky (oleje, tuky, škroby, proteiny, cukry atd.) v odpadním
systému, přispívá k dosažení povolených emisních limitů a snižuje tak zatížení centrální ČOV.
Systém, který se v domácnostech a gastronomických subjektech zavádí, má zařadit Domažlice mezi moderní evropská města. Doufáme, že to naši
obyvatelé přijmou jako vstřícný krok k zlepšení našeho životního prostředí a kultury bydlení.
Bližší informace: Městský úřad Domažlice, odbor správy majetku MěÚ, (tel. 379 719 156).
(OSM MěÚ)

Zelenovské rybníky dokončeny

V druhé polovině minulého měsíce byly dokončeny odbahňovací a rekonstrukční
práce Zelenovských rybníků. Posouzení stavby se zúčastnili též zástupci ministerstva
životního prostředí a fondu životního prostředí.
„Komise konstatovala, že rybníky mohou být napuštěny,“ říká starosta M. Mach a vysvětluje hlavní důvod rekonstrukce všech tří rybníků, „spolu s úpravou koryta Zubřiny ve
městě je toto nejhlavnějším protipovodňovým opatřením. Mnozí z nás měli obavy, že se
stavební práce v klidové zóně negativně podepíší na okolí. Dnes se všichni můžete podívat, že stopy po stavební činnosti jsou nepatrné a přírodní rezervace Zelenov se zelená
v plné kráse. Celá soustava těchto tří rybníků dokáže zpomalit nástup povodňové vlny
v Domažlicích o zhruba čtyřicet minut.“
(toš)

Jazyková škola EN-GE Domažlice
provádí zápis do výuky A-N-ŠP
ve dnech 5. 9.– 6. 9. 16.30 –18.00
12. 9.–13. 9.–14. 9. 16.30 –18.00
pro všechny stupně znalostí.
Omezený počet míst - včasné
přihlášení umožňuje optimální výběr
vhodného termínu.
Zápis a platba za výuku na adrese:
Budova internátu OA,
Boženy Němcové 115
(ulice mezi náměstím a Kauflandem).
tel. 733 254 811 ve stejnou dobu.

Další ulice před
dokončením

Snímek dokumentuje stav zrekonstruovaného koryta Zubřiny za restaurací U Kocoura
v Havlíčkově ulici. K nedávno dokončené práci starosta města Miroslav Mach říká:
„Tímto je dokončeno nejhorší místo. Práce budou pokračovat mezi mostem v ulici npor.
O. Bartoška a Chodskou ulicí. Kdo akci sledoval, jistě si všimnul, že práce jsou velmi
komplikované. Snad se do konce listopadu podaří i tuto část dokončit.“ Foto S. Antoš

Před Chodskými slavnostmi-Vavřineckou poutí se podařilo dokončit
povrch Havlíčkovy ulice, které se také
dotkly práce spojené s rekonstrukcí
kanalizace v celém městě. (Jedná se
o ulici podél Zubřiny pod Brankou)
„Před poutí se podařilo dokončit
povrchy. Příští rok by měl Plzeňský
kraj vybudovat opěrnou zeď na břehu
potoka,“ říká starosta města M. Mach
a pokračuje, „v současné době probíhají dokončovací práce na chodnících,
veřejné zeleni a parkovacích plochách.
Následovat bude rekonstrukce poslední části navazující Hruškovy ulice.“
(toš)
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l Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 550 000 Kč,
tel. 722 070 577
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
( 607 731 346
l www.extravydelky.cz z domu
l Prodám garáž v Domažlicích za
sídlištěm Kozinovo pole – v lomečku, na vlastním pozemku, zateplená,
v dobrém stavu. Cena 155 000,– Kč.
Tel. 777 575 343
l Pronajmu zavedenou restauraci
s penzionem v Domažlicích.
Tel. 602 870 644
l Prodám chodské kroje v dobrém
stavu. Tel. 773 611 341
l Prodám štěňátka Shih-tzu (bez PP).
Vhodná k dětem a do bytu, nelínají,
velmi chytrá, milá, přítulná. K odběru
koncem srpna 2011. Cena 3000,– Kč.
Tel. 733 666 422
l Prodám Škoda Felicie combi, 1,4,
závěs, STK do 8/2012. Cena 16 000,–
Kč. Tel. 722 237 259
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Prodám Fiat Tempra, r. v. 1995. STK
platná do 3/2012. Cena 10 000,– Kč.
Tel. 777 131 106
l Koupím a odvezu z domácnosti vyřazené (i nefunkční) boilery, pračky, sporáky, myčky, trouby a jiné kuchyňské
vybavení i kovové nádobí a nábytek
a jakýkoliv kovový odpad i ze staveb.
Tel. 606 122 345

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

Seniorské odpoledne

Místní a okresní organizace STP zve
na další Seniorské odpoledne. Tentokráte se koná 8. září od 14 hodin v MKS
Domažlice. Hrát bude Malá česká dechovka Pepi Vinklárka.
(stp)

září 2011

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 19. 9. 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.

Nechcete Tomíka?

SALONEK JANA

Čištění pleti a ošetření proti
vráskám ultrazvukem
kosmetické služby pedikúra,
manikúra, nehtová modeláž
Jana Hauserová tel.: 776 732 615
Domažlice, 28. října 99
provozní doba - dle objednávek

PILATES
s Monikou Lorencovou,
každou neděli
od 18.00 a 19.00 hod,
Sportovní centrum Domažlice,
Tel.: 724 230 842

Momentálně je v záchytné stanici psů
Domažlice vhodný k adopci pouze jeden
pes - TOMÍK - stafordšírský bulteriér. Stár
je asi 3 roky, nalezen 24. 4. 2011 v Hruškově ulici. Silný, mladý pes, s lidmi velmi
dobře vychází, je k nim přátelský, ale
nesnese přítomnost žádného dalšího psa,
pere se, potřebuje pevnou, důslednou, zkušenou a zároveň přívětivou ruku. Tomík je
vakcinován na vzteklinu a odčerven. Bližší informace na Městské policii 156 nebo
379 719 195.

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P
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Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)

v
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Školení v internetové studovnì
Městská knihovna Boženy Němcové pořádá v úterý 13. září 2011 školení ZAČÍNÁME S INTERNETEM. Samostatné tříhodinové školení je určeno začátečníkům. Začátek v 7.30 v internetové studovně. Závazné přihlášky na tel. 379 723 041, 379 723 042.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy: Jan Jiřinec–Fotografie

Jan Jiřinec začal fotografovat ve svých 14
letech po nástupu do Gymnázia J. Š. Baara. S fotografickým kroužkem vedeným Petrem Matějkou
se každoročně zúčastnil několika fotografických
soutěží a výstav. Ani ve vestibulu domažlické
knihovny nebude vystavovat poprvé. Jeho
fotografie se spolu s fotografiemi Jana Blahuta
a Vojtěcha Adamce představily již v roce 2007
právě při výstavě fotokroužku domažlického
gymnázia a pak ještě při skupinových výstavách
v roce 2008 a 2009. Tentokrát to bude výstava
samostatná.
Jan Jiřinec používá digitální fotoaparát a zaměřuje se zejména na fotografování krajiny, architektury a na makrofotografii. Mimo to rád fotografuje
koncerty, svatby a různé kulturní akce. Fotografie
po zpracování využívá pro tvorbu grafických materiálů a internetových stránek.
A na co konkrétně se mohou těšit návštěvníci
domažlické knihovny? Tématem budou hudební
nástroje. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od
1. září do 30. září 2011 a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Přednášky: Mgr. Josef Nejdl
Madrid–pulsující srdce Španělska
Podzimní sezonu zahájí další přednáška
ředitele Muzea Chodska doplněná promítáním zajímavých fotografií. Znovu s ním zavítáme znovu
do Španělska, a tentokrát navštívíme jeho hlavní
město–Madrid. V centru pozornosti objektivu
Josefa Nejdla se ocitlo zejména jeho historické
centrum s paláci a kostely, monumentálními
náměstími a parky, ale i architekturou odrážející
sebevědomí a vlastenectví Španělů 19. století.
Přestože Madrid je město s více než 3 miliony
obyvatel, jeho historické centrum se dá zvládnout
pohodlně pěšky. Spolu s J. Nejdlem se projdeme
nejen širokými třídami, převážně kruhovými
náměstími Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de
Cibeles či Plaza de Espaňa, ale podíváme se i na
obyčejný život obyvatel Madridu s hospůdkami
a zákoutími, kde se dá příjemně posedět.
Pořadatelé–Muzeum Chodska, Galerie bratří
Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové
srdečně zvou na další zajímavé povídání a promítání s Josefem Nejdlem ve čtvrtek 22. září
2011 v 17.00 hodin do Galerie bratří
Špillarů.

Diplomové práce vznikají i v knihovnì
Knihovna není jen místem, kam si přijde čtenář vypůjčit nějakou pěknou detektivku či zamilovaný
román pro ukrácení volného času, i když tak je často částí veřejnosti knihovna vnímána. Naštěstí jen
částí, protože stále více obyvatel města si uvědomuje i vzdělávací možnosti, které knihovna poskytuje.
O tom svědčí například i skladba výpůjček, které byly v prvním pololetí roku realizovány. Jen 48% z nich
patřilo krásné literatuře.
Vedle zájmu o různé druhy naučné literatury stoupá neustále i zájem studentů o regionální literaturu
a další dokumenty, které jim pomohou při psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací. Někteří
z nich si pak za vybranou literaturou docházejí do oddělení speciálních služeb pravidelně několik měsíců
a své práce v knihovně připravují.
V minulém roce to bylo 16 studentů, kteří takto oddělení využívali. A témata? Například společnost
19. století očima Posla od Čerchova, zaniklé vesnice na Domažlicku, dějiny Vavřinecké pouti, archeologické památky na Domažlicku, volby v samostatném Československu.
Letos si v prvním pololetí našlo cestu do oddělení již 14 studentů, kteří si zpracovávají taková témata,
jako je kulturní život v Domažlicích v 19. století, kulturní život ve městě na přelomu 80. a 90. let 20.
století, hudební život v letech 1888/1991, zvyky a obyčeje na Chodsku, tradice masopustu v chodských
vesnicích. Pomalu se stalo tradicí, že díky dobrým vztahům, které se obvykle mezi studenty a knihovnou
vytváří, věnují studenti své diplomové práce knihovně a pomáhají tak vlastně tvořit a doplňovat fond regionální literatury o další zdroje a prameny, které budou sloužit ke studijním účelům jejich následovníkům.
A tak jen namátkou–knihovna získala do svého fondu diplomové nebo bakalářské práce např. s těmito názvy: „Historické zajímavosti vybraného regionu a význam pro domácí cestovní ruch–Domažlicko“
absolventa Vysoké školy obchodní v Praze, „Regionální pohádky a pověsti (Chodsko)“ absolventky PF
Západočeské univerzity v Plzni, „Společenský a politický život ve vybrané obci (Domažlice)“ absolventky
České zemědělské univerzity v Praze, „Jindřich Šimon Baar–osobnost a dílo“ absolventky PF Univerzity
Karlovy v Praze.
Poslední diplomovou prací, která obohatí fond domažlické knihovny je práce absolventa Filozofické
fakulty Západočeské univerzity v Plzni „Z dědictví západočeské regionální prózy (srovnání literárního
a kulturního profilu Jindřicha Šimona Baara a Jana Františka Hrušky)“.
A na závěr malá výzva – kdo by chtěl věnovat knihovně svou diplomovou práci, která má vztah
k domažlickému regionu, bude vítán. Práce může být i starší, ve strojopisu, na CD. Ve fondu regionální
literatury bude stejně jako ty nové uložena, záznam o ní umístěn do on-line katalogu a přístupná bude
badatelům a studentům ke studijním účelům. Všem případným dárcům předem děkujeme.

Do statistik knihovny patøí i BIS
V knihovnách se „z vyšší moci úřední“ pro účely statistiky sleduje ledacos. Některé údaje mají skutečnou vypovídací hodnotu, o některých se dá třeba diskutovat, o čem vlastně dosažené číslo svědčí,
některé údaje alespoň upozorní, jak veliká je škála činností, které se v knihovnách vykonávají a kolik se
za těmi čárkami, které činnost zaznamenávají, skrývá času.
K takovým „požíračům“ času patří například BIS–Bibliograficko informační služba. Neboli vyhledání
patřičné literatury a dalších pramenů a nebo přímo informací, které slouží k zodpovídání dotazů čtenářů
a návštěvníků domažlické knihovny nebo žadatelů prostřednictvím e-mailů.
Nově se evidují jako on-li služby – a těch bylo jen za první pololetí pracovníky všech oddělení služeb–oddělením pro dospělé čtenáře, pro děti, čítárnou, internetovou studovnou a oddělením speciálních
služeb zodpovězeno 706. Některé z dotazů lze odpovědět rychle–jsou to záležitosti minutové, pro některé
je třeba hledat jak v k tomu budovaných databázích, tak ještě v literatuře nebo na internetu. K tomu je
ještě třeba přičíst dotazy vznášené přímo návštěvníky v knihovně. A jen těch, které si vyžádaly více času,
bylo v 1. pololetí zodpovězeno v oddělení speciálních služeb a internetové studovně 455.
Co všechno uživatele těchto služeb zajímá? Do pozadí se dostávají dotazy z oblasti ekonomiky
a práva, naopak narůstají dotazy s regionální problematikou a v internetové studovně pak i z oblasti
informačních technologií. Bádání v databázi novinových článků si například vyžádalo zodpovězení dotazu
o historii Turnaje čtyř měst ve fotbale, databáze regionálních osobností byly využívány pro zodpovídání
dotazů o tvůrci aradekoru F. Šleglovi, J. Váchalovi, rodu Srnů a Coudenhove Kalergi. K historii Domažlic
se vázaly dotazy na cukrovar v Domažlicích, pochody smrti, historii oddílu karate, z těch posledních–
ustavení prvního oddílu Skautu v Domažlicích. V internetové studovně se zájemci zajímali například
o prostředí grafické aplikace GIMP 2 či o technické parametry modemu HUAWEI.
A protože máme za sebou hodnocení 1. pololetí, tak jen na dokreslení: webovou stránku knihovny
navštívilo téměř 27 000 návštěvníků, katalog knihovny přes 82 tisíc. Celková návštěvnost knihovny
byla 30 873 návštěvníků, výpůjček bylo realizováno 69 539 a knihovnu pravidelně navštěvovalo 2 590
registrovaných čtenářů.
Nejste mezi nimi? Přijďte a staňte se tím 2 591! Rádi vás uvítáme.
Mgr. Hana Mlnáříková
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Ohlednutí za pouťovým vystoupením

Chtěla bych tímto za všechny klienty – seniory i návštěvníky vyslovit velké poděkování z Domova pro seniory, Prokopa Velikého 689 Domažlice, za výbornou prezentaci
všech vystupujících, kteří účinkovali ve čtvrtek, pátek a v sobotu ve společenské místnosti v novém domově pro seniory i na podiu, které bylo v bezprostřední blízkosti našeho
domova o letošní Vavřinecké pouti.
Slova obdivu posílají všichni účastníci panu Vlastimilu Konrádyovi, pod jehož vedením účinkovalo 20 dudáků z domažlické dudácké školy při ZUŠ Domažlice, poděkování
patří rovněž vynikající domažlické dudácké muzice pod vedením Pepy Kuneše a všem
zpívajícím sólistům. Díky patří také kapele s názvem „O.S.K.“ tj. Občas se scházející
kapela z Tlumačova, která svými country písničkami okouzlila seniorské publikum. Srdečné poděkování patří rovněž dnes již velmi známému dudákovi Kubovi Ošmerovi, který svým krásným hlasem potěšil nejedno srdíčko a velké poděkování patří Seniorskému
zpívajícímu sboru a jeho harmonikářskému doprovodu, který zajištoval známý muzikant
p. Tichota z Domova pro seniory v Baldovské ulici 583.
Poděkování patří i zaměstnancům kulturního střediska v Domažlicích za obsazení
podia o Vavřinecké pouti výbornými kapelami. Všem účastníkům celý den hrály kapely
Domažličanka, Stavovanka a Hájenka se svými sólisty.
Klienti domova, senioři a ostatní návštěvníci tak měli pěknou pouť, výbornou muziku, milé písničky a výkony všech muzikantů, které v nich zanechaly krásné vzpomínky
a potěšily jejich srdce.
Už se všichni těšíme na příští Vavřineckou pouť a věřte, že nám Vašim přičiněním bylo
velmi dobře.
Za spokojené seniory a ostatní přítomné
Mgr. V. Klimentová, ředitelka Městského centra sociálně rehabilitačních služeb

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

5. 9. Prodej, 6. 9. V. abonentní koncert – České filharmonické kvarteto, 7. 9. Prodej, 8. 9.
Seniorské odpoledne, 12. 9. Prodej – drogerie, 12. – 13. 9. Prodej, 14. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 15. 9. Seminář – Svaz tělesně postižených, 16. 9. Divadlo v rámci
předplatného – Miláček Anna, 18. 9. Dětský bál – Benjamínek, 20. 9. Kurz společenské
výchovy a tance, 21. 9. Zasedání zastupitelstva města, 22. 9. Koncert – Plzeňská filharmonie, 24. 9. Divadlo mimo předplatné – Doba kamenná, 27. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 29. 9. Výstava – Svaz tělesně postižených.
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

ZÁŘÍ 2011

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

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

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

(225 cm2) 2 970 Kč

OD 1. 9. DO 13. 9. 2011
FILMOVÉ PRÁZDNINY

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 20% DPH!

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

Městské kulturní středisko v Domažlicích
připomíná, že žáci Základní umělecké školy v Domažlicích mají na koncerty vážné
hudby vstup zdarma. Proto, začínající hudebníci, využijte této příležitosti.
(mks)

středa
14.
čtvrtek–neděle
15.–18.
neděle 18.
zač. ve 14:00 hod
středa–čtvrtek
21.–22.
pátek–sobota
23.–24.
neděle 25.
zač. ve 14:00 hod
neděle
25.

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na
www.domazlice.info

středa–čtvrtek
28.–29.
pátek–neděle
30. 8.–2. 10.

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:
l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, Multicar
l pronájem montážních plošin, a to

s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného

osvětlení
l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními

sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení

stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394
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STĚHUJEME SE DO KINA ČAKAN

JANA EYROVÁ

Jane jako malá holka osiřela a ujala se jí teta, paní Reedová (Sally Hawkins), která s ní zacházela jako s kusem hadru. Když jí bylo deset,
vyhodila ji z domu. Její další kroky vedly do charitní školy v Lowood, kde se k ní nechovali o mnoho líp. Přesto měla takhle životní etapa
dvě výhody, chytrá Jane tu získala dobré vzdělání a navíc poprvé v životě našla spřízněnou duši v podobě kamarádky Helen Burnsové
(Freya Park).

MUŽI V NADĚJI

Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí
bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!“

AUTA 2

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel jedinečný odtahový vůz Burák se ve filmu „Auta 2“ dostanou na úžasná místa, když je
jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším
autě na světě.

ŽENY SOBĚ

I komedie pro holky může mít koule. Smolařka Annie (Wiig) je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští nedůstojně (většinou přes
plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je, takže nad ní permanentně visí hrozba vyhazovu). Jediný světlý bod v jejím životě představuje
kamarádka Lillian (Maya Rudolph). Ta jí právě oznámila, že se bude vdávat, a Annie jako nejlepší kámoška pochopitelně slíbila, že jí se
svatebními přípravami pomůže.

Britské drama s titulky
m Vstupné 60,– Kč 120 min.
Česká komedie. Režie Jiří Vejdělek (Ženy v pokušení)
m Vstupné 80,– Kč 115 min.
Kino nejen pro děti v českém znění
r Vstupné 80,– Kč 110 min.
Americká komedie s titulky
l Vstupné 60,– Kč 125 min.
Americký akční film v českém znění

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER

Poté, co je Steve Rogers shledán neschopným nástupu do armády pro slabou fyzickou kondici, zůčastní se přísně tajného výzkumného projektu, který jej promění v Kapitána Ameriku, superhrdinu oddaného boji za ideály Ameriky. Jeho souboj s organizací HYDRA a Red Skullem
může začít. Po Hulkovi, Thorovi a Iron Manovi další ze série marvellovských filmů, jejichž děje se protnou ve filmu The Avengers.

ŠMOULOVÉ

Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, které se musí vypořádat samy se sebou a také s lidmi, zejména se
zlým čarodějem, který je posedlý tím, aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry.

CIGÁN

K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko. Nikdo neví, co se stalo. Nejsou svědkové, ani důkazy. Čtrnáctiletému Adamovi někdo zabil otce, ale život
v cikánské osadě jde dál. Rychle a neúprosně. Matka po pohřbu totiž dlouho netruchlí, chce zabezpečit děti, a tak se provdá za otcova bratra
- zloděje a lichváře Žiga. Adamovi se tím razantně mění život, najednou je třeba být dospělý. Pomáhá matce, stará se o sourozence a snaží
se je ochránit před Žigovým vlivem.

r Vstupné 65,– Kč 124 min.
Kino nejen pro děti v českém znění
r Vstupné 80,– Kč 102 min.
Slovenské drama
m Vstupné 60,– Kč 104 min.
Americký film s titulky

STROM ŽIVOTA

Texas, 50. léta minulého století. Jack O‘Brien si prošel dětstvím plným her a krásné nevinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování
a vztah s jeho otcem, který by mu pomohl tímto nelehkým obdobím projít, je dosti komplikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě,
která si klade řadu otázek a snaží se v životě zorientovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život…

ZKAŽENÁ ÚČA

Většina učitelů prostě nedá F. Například Elizabeth (Cameron Diaz). Je prostořeká, bezohledná a chová se nevhodně. Pije, opíjí se a nemůže se
dočkat, až si vezme svou stravenku a vypadne ze své každodenní předstírané práce. Když se s ní rozejde její snoubenec, začne plánovat, jak
získat bohatého a hezkého suplujícího učitele (Justin Timberlake) - a soutěží o jeho přízeň s příliš energickou kolegyní Amy (Lucy Punch).

m Vstupné 75,– Kč 138 min.
Americká komedie s titulky
m Vstupné 75,– Kč 92 min.

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

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC ŘÍJEN 2011: Zkažená úča, Mechanik zabiják, Saxána a Lexikon kouzel, Lidice,
Ošetřovatel, Muži v naději, Zrození planety opic, Kovbojové a vetřelci.

Domalický Kulturovar

16.–17. září v Domažlicích proběhne unikátní
multižánrový festival, který nemá v ČR obdoby
- Domažlický Kulturovar 2011. Součástí festivalu,
který zaplní 5 pater v bývalé budově domažlického pivovaru, historické budovy, chráněné památky, budou hudební vystoupení 10 kapel, divadelní

představení, taneční vystoupení (africké tance,
scénický tanec, improvizace), výstava soch ( i od
studentů ZČU, Ústav Umění a Designu), výstava
obrazů, recitace básní, festivalová kavárna, občerstvení, oddělená venkovní kuřárna, obchůdky, taktéž improvizované festivalové kino na půdě pivovaru (filmy od mladých tvůrců filmových škol z ČR)
a mnoho, mnoho dalšího. Kultura dneška na každém kroku. Od sklepa po strop. Dva dny. Na místě,
kde se vaří
kultura.
V Domažlickém
Kulturovaru 2011.
V í c e
podrob-

ností najdete na oficiálních stránkách festivalu:
www.kulturovar.cz. Předprodej v domažlickém
infocentru na náměstí.
(kš)
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sobota 24. září 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné

Divadelní soubor při MKIS Poběžovice uvádí hru Pavla Němce

úterý 6. září 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert v rámci předplatného
V. abonentní koncert

ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
Pavel Eret – I. housle, Zuzana Hájková – II. housle, Jiří Poslední – viola, Jakub Dvořák – violoncello

České filharmonické kvarteto vzniklo v roce 2000 pod názvem
Filharmonické kvarteto Praha z iniciativy členů České filharmonie – Zuzany Hájkové, Jiřího Posledního a Jakuba Dvořáka.
V roce 2005 se přejmenovalo a jeho primáriem se stal známý český houslový virtuos Pavel Eret. Kvarteto se s velkým úspěchem
představilo anglickému a skotskému publiku a stalo se tak dalším
souborem, který navázal na proslulou českou kvartetní tradici.
České filharmonické kvarteto pravidelně vystupuje v předních
pražských koncertních sálech, spolupracuje s výbornými domácími i zahraničními sólisty, např. s Kateřinou Váchovou, Robertem Stallmanem, Lukášem Vondráčkem, Martinem Kasíkem
a dalšími.
Pavel Eret je semifinalistou proslulé Paganiniho soutěže v Janově, zvítězil v interpretačních soutěžích v Greensboro v USA
a v Neerpeltu v Belgii, byl laureátem mezinárodní soutěže Concertino Praga a soutěže Otakara Ševčíka a také dosud jediným
dvojnásobným absolutním vítězem Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí. V letech 1998-2001 působil jako sólista a koncertní
mistr Nagojské filharmonie v Japonsku. V roce 2005 vyšlo jeho šesté CD se skladbami pro dvoje housle sólo, které nahrál se svou sestrou Věrou Eretovou.
Zuzana Hájková absolvovala pražskou konzervatoř a poté působila v předních pražských orchestrálních tělesech. Jako členka Kvarteta Eberle a později Kvarteta Martinů koncertovala prakticky po celé Evropě. Od roku 1996 je členkou České filharmonie ve skupině
2. houslí.
Jiří Poslední je absolventem Pražské konzervatoře ve třídě prof. J. Zíky (1987). Devět let byl členem Symfonického orchestru Českého
rozhlasu (1989–1998), odkud přešel do violové skupiny České filharmonie (1998). Paralelně s činností v rozhlasovém tělese účinkoval
často s různými komorními soubory.
Jakub Dvořák vystudoval Akademii múzických umění pod vedením doc. Rudolfa Lojdy (1990). Také on spolupracoval s řadou komorních orchestrů a souborů. V roce 1997 se stal členem violoncellové skupiny České filharmonie.
pátek 16. září 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA AP PROSPER PRAHA

Marc Camoletti MILÁČEK ANNA

Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, Vanda
Hybnerová. Režie: Zdeněk Tyc
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence, právě
když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna... V rolích
zamilovaných párů se představují dva páry i životních partnerů – Vanda Hybnerová
se Sašou Rašilovem a Linda Rybová s Davidem Prachařem.
čtvrtek 22. září 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert mimo předplatné

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
housle: Michal Sedláček, dirigent: Koji Kawamoto

Program: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Symfonie č.25 g moll, K 183, Benjamin Britten (1913 – 1976): Simple Symphony,
op. 4, P. I. Čajkovskij: Koncert D dur, op. 35 pro housle a orchestr
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

DOBA KAMENNÁ

účinkují: Hana Teplá, Markéta Martínková, Andrea Teplá, Dominika Adamcová, Nikola Böhmová, Zdeňka Teplá, Michal Mráz,
Zdeněk Doktor, Jan Doktor, Lukáš Václavovic, Jiří Teplý, Ladislav Bláha, Vojtěch Knopf,
režie: Pavlína Vejvančická, textová úprava: Věra Táborská
Tato komedie je důkazem toho, že lidi se za dlouhou dobu, která nás dělí od doby lovců mamutů, vůbec nezměnili. Obraz dnešního
života odehrávající se v nejdávnější minulosti.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
Předprodej vstupenek na uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském informačním centru
MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

čtvrtek 6. října 2011od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Travesti skupina HANKY PANKY uvádí pořad TELEVARIETÉ 2011
Televarieté 2011 - to je název zbrusu nového zábavného pořadu nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která opět po půl roce přijíždí se show plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének a především hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex
tentokrát zavzpominají na oblíbený televizní pořad 80. let, který v jejich podání přenesli do současnosti. Kromě známé moderátorské
dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou samozřejmě v pořadu s tímto názvem chybět, přijali pozvání do TELEVARIETÉ skupiny Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci jako jsou například Naďa Urbánková, Karel Zich, Jiří Korn spolu s Helenou
Vondráčkovou, Věra Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale i hvězdy ze zahraničí jako
Bonnie Tyler, Shakira, Kylie Minoque a další. Pořad, který se těší oblibě po celé České i Slovenské republice, přiváží skupina Hanky
Panky i do vašeho města.
VSTUPNÉ: jednotné 240,– Kč – stolová úprava. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.
neděle 9. října 2011 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – I. PRODLOUŽENÁ
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi učitelé tance.
úterý 11. října 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

JAN KRAUS & HOSTÉ ANEB HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Jan Kraus je populární herec, moderátor, publicista, dramatik, režisér i autor. Do svého pořadu si za účasti moderátora Václava Kosíka
pozval jako hosta italského zpěváka DAVIDA MATTIOLLIHO.
Ceny vstupenek 290,– a 270,– Kč. Začátek předprodeje vstupenek 20. 8. 2011.
čtvrtek 13. října 2011od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VI. abonentní koncert violoncellový recitál + krátkometrážní film podle předlohy C. Debussyho

JAN ŠKRDLÍK/ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ
Jan Škrdlík – violoncello, Šárka Besperátová – piano
pátek 14. října 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné

Divadelní společnost DIVOCH Stříbro: LUCERNA aneb BOJ O LÍPU
(komediální pokračování v úpravě dle Josefa Dvořáka a Pavla Fialy na motivy klasické hry Aloise Jiráska)
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
pondělí 17. října 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného – WILLY RUSSELL: SHIRLEY VALENTINE
Překlad: Pavel Dominik, režie: Zdeněk Kaloč. Všechny postavy ve hře představuje SIMONA STAŠOVÁ
Producent FDA, MDP, Provozovací práva FDA, Práva k překladu Aura-Pont s. r. o.
neděle 30. října 2011 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – II. PRODLOUŽENÁ
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi učitelé tance.
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ZÁŘÍ
Fámy o soumraku Domina jsou liché

Městem kolují fámy, že Dům dětí a mládeže Domino v Domažlicích končí. Chceme ubezpečit rodiče a děti, že tyto
informace jsou nepravdivé a poškozují prestiž tohoto školského zařízení s mnohaletou tradicí, jehož zřizovatelem je
Plzeňský kraj. I kdyby Dům dětí přešel v budoucnu pod správu domažlické radnice, dětí se tato změna nedotkne. Ani
přestěhování Domina do areálu Základní školy v ulici Msgre B. Staška, o němž se mezi lidmi hovoří, není aktuální.
Pokud dojde ke změně zřizovatele, budeme usilovat o to, aby nám zůstalo zachováno stávající sídlo v Hradské ulici, které jsme si léta
zvelebovali a jež je svojí výhodnou polohou v centru města dostupné dětem z obou základních škol. Zveme za finanční odměnu k externí spolupráci studenty starší osmnácti let a dospělé, kteří něco umějí a jsou ochotni předávat své dovednosti dětem. Hledáme především externisty pro výuku anglického jazyka, vedení kroužku keramiky a tanečních kroužků. Své nabídky nám můžete zavolat na číslo
379 722 811 nebo napsat e-mail na ddm.domazlice@seznam.cz
Dítěti většinou končí vyučování mnohem dříve než naše pracovní doba. Co s dětmi odpoledne, pokud je nechcete nechávat do pozdních hodin ve školní družině? Přihlaste je na nějaký zájmový kroužek! Možná jste dosud nestačili postřehnout, že nový školní rok zahájí
Dům dětí a mládeže Domino v Domažlicích zápisem do celé řady zájmových kroužků. Jsou určeny především všem školákům bez rozdílu, kteří chtějí trávit volný čas radostně a bez pocitu nudy. Dovolujeme si tímto oslovit rodiče, kteří jim to umožní. Takže děti neváhejte
příliš dlouho a najděte si rychle cestu do Domina, ať o nic nepřijdete. Pomůžeme vám se zorientovat v naší nabídce. Budeme velmi rádi,
pokud si k nám najdete cestu pravidelně či k nám přijdete alespoň ojediněle na určitou akci. Více informací a tiskopis přihlášky lze najít
i na internetové adrese http://www.ddmdomazlice.cz
(jh)

Přehled zájmových kroužků DDM DOMINO a termíny informativních schůzek ve školním roce 2011/2012
ROZVRH

INFORMATIVNÍ
SCHŮZKA

Anglický jazyk pro mládež od 15 let a pro dospělé – začátečníky
i pokročilé

Podle domluvy

Probíhá zápis

Angličtina – děti budou rozděleny do čtyř skupin podle úrovně
znalostí předškoláci, prvňáčci, mírně pokročilí a pokročilí

Podle domluvy

Probíhá zápis

Německý jazyk 1 - němčina hrou pro prvňáčky

Středa 15.00–16.00

29. 9. 15.00

Německý jazyk 2 – němčina pro děti od druhé třídy,
žáky I. i II. stupně ZŠ

Středa 14.00–16.00

29. 9. 15.00

Šachy

Čtvrtek 16.00–17.30

29. 9. 16.00

Report a klub organizátorů zábavy - vydáváme vlastní noviny
bez cenzury, práce na PC, příprava různých programů, podíl
jako organizátoři na akcích DDM

Čtvrtek 16.00–17.00

29. 9. 16.00

Výtvarný kroužek Kreativ pro děti ve věku od 9 do 11 let

Pondělí 14.30–16.00

26. 9. 15.00

Dívčí TOP KLUB – ruční práce, výtvarné techniky, vaření, pečení
pro děvčata od 9 do 11 let

Středa 13.00–15.00

26. 9. 14.00

Šikovné tlapky – výtvarná činnost a rukodělné práce pro předškoláky

Středa 15.00–16.00

30. 9. 17.00

Výtvarný kroužek TOPÍK – výtvarné tvoření, malování, nenáročné
výtvarné techniky, kreslení, stříhání, lepení pro děti od 6 do 9 let

Čtvrtek 14.30–16.00

29. 9. 15.30

KROUŽEK

Keramika

Úterý

27. 9. 14.00

Kytary

Pondělí 14.00–16.00

26. 9. 14.00

Flétnička pro začínající a pokročilé školáky

Čtvrtek 14.00–16.00

30. 9. 16.00

Píšťalka – základy hraní na flétnu pro předškoláky

Čtvrtek 16.00–17.00

30. 9. 16.30

Ochránce přírody a chovatel

Pondělí 15.00–16.00

26. 9. 15.00

Zálesák - kroužek pro zájemce o přírodu a tábornické dovednosti,
jehož činnost bude motivována Knihou lesní moudrosti

Pondělí 15.00–16.00

26. 9. 15.00

Dino Team – dinosauři, praještěři, predátoři, příroda

Pondělí 15.00–16.00

26. 9. 15.30

Pohybové hry – pro děti od 1. do 4. třídy, které baví sport
a míčové hry

Pondělí 16.00–17.00

26. 9. 16.00

Kuželka – pravidelné návštěvy MM Bowlingu
Automodelář

Úterý 15.00–16.30

27. 9. 15.30

Pondělí/Středa 14.00–18.00

26. 9. 14.00
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Turistické akce v ZÁŘÍ

Stodská část domažlického
učiliště se představuje

Neděle 4. 9.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 9.49
hod do Capartic. Trasa: Capartice, Sádek,
Haltrava, Tyrolka, Škarmanka, Velká
skála, Valtířov, Oslí mlýneček, Postřekov
(15 km). Ze sedla pod Sádkem možno
zkrátit přes Díly do Postřekova. Vede
P. Matějka.
Neděle 11. 9.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.31 hod do Chotěšova. Trasa: Chotěšov, Křížový vrch, Stod (10 km). Vede
M. Ryšánek.
Sobota 17. 9.
Vzpomínková pěší pouť Klenčí pod
Čerchovem – Furth im Wald. Odjezd ze
zastávky ČD ve 13.04 hod do Klenčí pod
Čerchovem. Zahájení u hřbitova ve 13.30
hod. Trasa: Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Pec pod Čerchovem, náhon Bystřice
(Köglerovo zastavení) - občerstvení, Ovčí
vrch, Furth im Wald (18 km). Ve Furthu
v hřbitovním kostelíku v 19 hod mše a po
ní společné posezení v Kolpinghausu.
Odjezd ve 22 hod zvl. autobusem. Jízdné
20 Kč. Vede P. Matějka.
Sobota 24. 9.
Pochod pro rodiče s dětmi „Toulky
zlatem podzimu“. Start ve vestibulu ZŠ
Msgre Staška od 13.30 do 14.30 hod. Trasa: ZŠ, Svatá Anna, rozcestí pod Vavřincem, bývalý lyžařský skokanský můstek,
louka u Havlovic – cíl (4 km). V cíli možnost opékání donesených uzenin. Po trase
poznávání přírodnin.
Připravujeme
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 7.31 hod do Plešivce. Trasa: Plešivec, hrad Buben, Hracholuská přehrada,
Plešivec (10 km). Vede: S. Doubek.

Nová prodejna Energy
v Domažlicích !!!

Od počátku srpna je v Domažlicích,
Srnova ul. 78 (u dolejšího Penny
marketu) nově otevřena prodejna Energy,
specializovaná na přírodní produkty
z kategorie potravinových doplňků
a kosmetiky. Novinkou jsou čaje firmy
Energy a čaje dle originální receptury
báby Radnické, přírodní veterinární
produkty.
Prodejní doba: PO–ÚT–ST 13.00–16.30
V ostatní dny dle tel. domluvy.
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Čtenářům, zajímajícím se o problematiku školství, jistě neunikl fakt, že v uplynulém
školním roce došlo v rámci optimalizace sítě středních škol ke sloučení SOU Domažlice
s ISŠ (Integrovaná střední škola) Stod.
Důvodem je postupný pokles počtu žáků na základních školách, který postihuje všechny regiony. Třídy ve školách zůstávají nenaplněné, což je sice velmi příjemné pro práci
pedagogů, ale vzhledem k financování škol podle počtu žáků finančně neúnosné.
Škola ve Stodě se tedy od 1.7. stala místem poskytovaného vzdělávání (MPV) SOU Domažlice. Ve Stodě se absolventi základních škol připravují ve studijním oboru mechanik
elektrotechnik a v učebních oborech kadeřník a kuchař – číšník. Absolventi libovolného
tříletého učebního oboru se zde mohou dále připravovat na složení maturitní zkoušky
v oboru podnikání a to v denní dvouleté formě nebo ve formě tříletého dálkového studia.
Některé obory mají tedy obě školy nyní shodné – kadeřník, kuchař – číšník a podnikání v denní formě. Škola ve Stodě provozuje služby pro občany ve školním kadeřnictví na
Plzeňské ulici a ve školní restauraci na Komenského náměstí.
Ředitelka sloučeného celku paní Mgr. Zdeňka Buršíková má ve Stodě velkorysé plány
s budovami, které škola využívá. Například právě historická budova na Komenského náměstí by měla být přestavěna na stylovou restauraci s kompletním servisním zázemím,
školní jídelnu a zmodernizovanou výukovou kuchyni. Na odbornou praxi sem potom
samozřejmě mohou dojíždět všichni žáci sloučeného celku.
Specifickým oborem pro Stod je již zmiňovaný obor mechanik elektrotechnik. Tímto
zaměřením doplňujeme nabídku domažlické školy v oblasti elektroniky. Žáci se v tomto
oboru připravují především na montáže elektronických bezpečnostních systémů, ať už se
jedná o zabezpečování objektů, pozemků či automobilů. Kromě toho jsou absolventi oboru připraveni k veškerým činnostem s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním,
seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických
zařízení, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky,
výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí
a programování řídících systémů.
Absolventi oboru mechanik elektronik ze stodské školy opravdu nemají problémy
s pracovním uplatněním a máme mezi nimi již také mnoho inženýrů a doktorandů z navazujícího studia. O kvalitě jejich přípravy svědčí i fakt, že úspěšnost letošních maturantů
u nového typu tzv. státní maturity byla 100%!
Novinkou pro nový školní rok bude nabídka tříletého oboru operátor skladování, jehož
obsahovou náplň vytvořili pedagogové z Domažlic. Jedná se o přípravu kvalifikovaných
pracovníků pro velmi žádanou oblast logistiky, kde bude absolvent zvládat kromě klasických činností i moderní metody s využitím informačních technologií, např. celosvětově
používaný systém SAP. Na tyto absolventy již dnes čeká řada zejména zahraničních firem
v regionu.
Stodská škola má k dispozici i domov mládeže pro žáky z dopravně hůře dostupných
míst regionu.
Dálková forma studia oboru podnikání je uzpůsobena časově pro zaměstnané a obsahově i individuálním přístupem pak i pro zájemce škole již dávno odrostlé. Potřebujete-li
si tedy rozšířit vaše vzdělání na úplné střední s maturitní zkouškou, neváhejte se u nás
informovat. Stejně tak i rodiče žáků vycházejících ze základních škol. Těšíme se na vás
a úspěšnost vašich dětí je naším prvořadým zájmem.
Mgr. Alena Sedláčková, zástupkyně ředitele SOU Domažlice,
MPV Stod, tel. č. 607 848 315

PRO
ZAHRÁDKÁŘE

ZO-ČZS Domažlice zve své členy na
schůzi, která se koná 12. září v 18 hodin
v budově zahrádkáře. Zveme též širokou
veřejnost. Přednáška: ing. Jan Hinterholzinger – Podzimní práce na zahradě.
Výbor ZO-ČZS Domažlice

O právech kupujících

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,
místní organizace Domažlice a Centrum
pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
zvou na besedu O právech nakupujících
při nákupu. Akce se koná 15. září od 14
hodin v malém sále MKS Domažlice. Je
určena především pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. Beseda je organoizována spolu s ČOI.
(stp)

Domažlický zpravodaj - str. 12

v

v

číslo 9

Oddíl plaveckých sportů TJ Jiskra Domažlice
organizuje jako každý rok

Plaveckou přípravku (výuku plavání)
Termín: od 7. 10. do 3. 12. 2011. Celkem se uskuteční 20
výukových hodin (vždy v pondělí, ve středu a pátek; buď od
16.00, nebo od 17.00 hodin - podle dohody s trenéry). V průběhu
přípravky zvládnou děti základy plavání kraulem a technická
cvičení pro další styly. Kurz vedou zkušení trenéři a cvičitelé
oddílu plaveckých sportů TJ Jiskra Domažlice. Pro ty, kterým se
bude plavání líbit, nabízíme možnost pokračovat i po skončení
přípravky v oddíle plaveckých sportů. V oddíle dnes trénuje 100
plavců do 15 let. Máme mezi sebou i mistry republiky v žákovských kategoriích. Našim odchovancem je i reprezentant a několikanásobný mistr ČR Martin Verner. Přihlášky do přípravky
přijímáme na mailu jidoplavci@seznam.cz nebo po telefonu na
čísle 379 724 863, na mobil 728 656 984 po 19. hod večer. Od
září i na plaveckém bazénu v pondělí, ve středu a pátek v době
od 17.00 do 19.00 hodin. Do přípravky bude přijato 40 nejdříve
přihlášených dětí (přednostně přijímáme děti ve věku 6 až 9 let).
(kb)

září 2011

Kosti a klouby volají
o pomoc

Oslabení ledvin má vliv na kolísání krevního tlaku a zhoršenou
tvorbu krevních buněk v kostní dřeni, otoky, „lenost“
lymfatického systému a vůbec celkovou únavu až vyčerpání.
Ledviny jsou totiž považovány za zásobárnu energie nutnou
pro život. Proto bychom se o ně měli pozorně starat, chovat
je jako v bavlnce a dopřávat jim dostatek teplých tekutin
a minerálů. Dostatečný pitný režim je pro ledviny životní
nezbytností a pokud do 2 litrů vody, které byste měli během
dne vypít, přidáte cca 10 kapek Fytomineralu, budou
vám vaše ledviny jen vděčné.
V září je velmi vhodná doba pro užívání bylinného
koncentrátu Renolu společně s bylinným produktem
Skelitinem. Renol podpoří ledviny, pomůže odstranit záněty
a zklidní psychiku, což na začátku nového školního roku jistě
uvítáte.
Díky Skeletinu budou mít vaše kosti a klouby dostatek
stavebního materiálu pro regeneraci a obnovu. Složení Skeletinu
navíc působí proti bolesti pohybového aparátu a jakoby
mimochodem zlepšuje elasticitu pokožky. Skeletin je zvláště
vhodný pro ženy v období přechodu a starší lidi, kterým více
než ostatním hrozí riziko ubývání kostní hmoty a také pro děti
a dospívající v období růstu.
V září nabízí firma Energy zvýhodněný nákup produktů
Skeletinu a Renolu. Informace o slevě a nákup produktů je
zajištěn v nové prodejně Energy (u Penny marketu)
a v lékárně U Zlatého jelena v Domažlicích).
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Městské centrum služeb, Baldovská 638,
Domažlice,
pořádá přednášky
7. 9. 2011 od14. hodin Aromaterapie
paní M. Palkovičová,
21. 9. od 14 hodin Historie města
Radek Čáni.
V objektu Prokopa Velikého 689,
Domažlice
8. 9. od 9 hodin Zpívaná s p. Tichotou.
V objektu Břetislavova 84, Domažlice
přednáška
22. 9. od 14.30 hodin Zážitky z cest
kameraman Jan Novák.

PAVEL MIKULENKA
nabízí
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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

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
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Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

Mistrovská utkání
Jiskry Domažlice

V září čekají na domažlické fotbalisty
tito soupeři: V neděli 4. 9. jedou na stadion Viktorie Plzeň B, v sobotu 10. 9. k nám
přijede 1. FC Karlovy Vary (zač. 17.00), ve
středu 14. 9. se hraje na hřišti FK Kunice,
v sobotu 17. 9. na SK Hlavice, v neděli 25.
9. do Domažlic přijede Slovan Liberec B
(zač. 10.15)

HATHA JÓGA
Přejete si dlouhý život, ale nechcete být staří?
Přijďte na cvičení jógy
Po prádninové pauze opět pravidelné hodiny
v Základní umělecké škole
- úterý od 18.30 a pátek od 9.00
Jana Konrádyová
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malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech
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KOMUNITNÍ CENTRUM FAZOLE POKRAČUJE PROJEKTEM „NAJDI
SVOU CESTU DO PRÁCE, ZN. RODIČE S DĚTMI A ŽENY 50+ VÍTÁME“

KC FAZOLE po prázdninách přichází s nabídkou vzdělávacích a poradenských služeb, tentokrát v rámci projektu „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+
vítáme“. Partnerem projektu je opět o. s. Nové obzory – RMC Kráčmerka, spolupracujícími organizacemi jsou města Domažlice a Bělá nad Radbuzou a Úřad práce ČR, krajská
pobočka v Plzni, kontaktní pracoviště Domažlice. Služby jsou určeny: těhotným ženám,
kojícím ženám a matkám do devátého měsíce po porodu; fyzickým osobám pečujícím
o dítě do 15 let věku (v případě mužů pouze samoživitelé a muži na rodičovské dovolené); ženám starším 50 let věku.
Nabízíme: motivační kurz – obecný nebo se zaměřením na problematiku hlídání dětí
pro budoucí „hlídací tety“ (absolvování motivačního kurzu je povinné, účast na rekvalifikaci a využití dalších služeb je možné až po jeho úspěšném ukončení); rekvalifikační
kurz podle individuální potřeby; individuální konzultace s psychologem, právníkem, vizážistkou; odbornou praxi v Hlídacím koutku KRÁČMERKA (týká se pouze „hlídacích
tet“); přímou finanční podporu ve formě proplácení jízdného na vzdělávací aktivity, příp.
příspěvku na individuální hlídání dítěte nebo péči o závislého člena rodiny; pro klienty/
klientky projektu bezplatné hlídání dětí v Hlídacím koutku KRÁČMERKA v době kurzů
a konzultací.
Termíny a místa konání Motivačních kurzů (MK): MK1.1 – září–říjen 2011, Bělá nad
Radbuzou; MK2 listopad 2011 – leden 2012, Domažlice (kurz pro „hlídací tety“); MK1.2
– březen–duben 2012, Domažlic; MK1.3 – září–říjen 2012, Bělá nad Radbuzou; MK1.4
– listopad–prosinec 2012, Domažlice; MK1.5 – leden–únor 2013, Domažlice.
HLÍDACÍ KOUTEK KRÁČMERKA - POHLÍDÁME VAŠE DĚTI. Od 12. 9. 2011
nabízí partner projektu o. s. Nové obzory – RMC Kráčmerka volnou kapacitu Hlídacího
koutku KRÁČMERKA (HKK) pro příležitostné hlídání dětí od 2 do 10 let věku pro veřejnost. Hlídání bude poskytováno v bezpečných prostorách HKK v Branské ul. 1 – 1. patro v Domažlicích. Dětem se věnují zkušené hlídací tety, které jsou proškolené v oblasti
péče o dítě, vývojové psychologie, bezpečnosti při práci s dětmi a základů první pomoci.
Maximální počet dětí je 5 na jednu tetu. Dětem nabízíme klidné prostřední a individuální
přístup. Hravou a tvořivou formou zařazujeme aktivity s prvky Montessori pedagogiky.
Otevírací doba HKK pro veřejnost: Po a St 8.00–17.00, Út 8.00–12.00; cena: od
50Kč/hod/dítě (platí pro veřejnost, poplatky za poskytnuté služby jsou využívány ke
spolufinancování projektu); kontakt: Marie Koutná, tel.: 732 310 835, rmc.kracmerka@centrum.cz.
ÚČAST V PROJEKTU JE ZCELA ZDARMA! NEBOJTE SE UDĚLAT PRVNÍ
KROK! TĚŠÍME SE NA VÁS!
KONTAKTY: KC FAZOLE V DOMAŽLICÍCH: Branská 1, 344 01 Domažlice, tel.:
379 428 320, Internet: www.centrumfazole.cz, Mgr. Martina Přibylová, vedoucí KC FAZOLE, tel. 775 358 402, e-mail: martina.pribylova@ekopolitika.cz
KC FAZOLE V BĚLÉ NAD RADBUZOU: Náměstí 200 (budova Městského úřadu, 1. patro), 345 26 Bělá nad Radbuzou, Marie Bubová, DiS, koordinátorka kanceláře klientského
centra KC FAZOLE v Bělé n. R., tel. 773 381 139,
e-mail: marie.bubova@ekopolitika.cz
Projekt „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Sokol Domažlice

V domažlické sokolovně začíná po
prázdninové přestávce pravidelné cvičení.
V úterý 6. září patří tělocvična žákyním,
které se nadále budou pravidelně setkávat
v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18.30 hodin.
Ženy vždy ve středu od 17.30 do 18.30 hodin, seniorky v pondělí od 10 do 11 hodin.
Rodiče s dětmi cvičí v pondělí a v úterý od
9 do 10 hodin a navíc ještě v úterý od 16
do 17 hodin.
(jv)

Pro zájemce o karate

TJ Jiskra Domažlice, oddíl karate,
provádí nábor nových členů. Zváni
jsou všichni zájemci o bojové umění
(chlapci i děvčata) na informativní
schůzku, která se koná ve středu 7. září
od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Msgre
B. Staška (vchod od řeky). Informace
na tel. č. 608 238 696.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem v novém domově pro seniory

Čas plyne jako voda. To je jediná věta, která
nás napadne, když se zamyslíme nad uplynulým
rokem. 24. 7. 2011 tomu byl přesně rok, kdy byl
slavnostně otevřen nový domov pro seniory v ulici
Prokopa Velikého v Domažlicích. Toto zařízení je
součástí Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory v Baldovské
ulici. Klienti v tomto zařízení mohli využívat pouze
pečovatelskou službu, která je však zajištěna jen
v pracovní době. V případě zhoršení zdravotního
stavu klientů, kdy již nebyli schopni se o sebe
postarat například v noci, vznikl v mnoha případech problém. Klienti museli být umístěni buď do
zdravotnického zařízení, nebo do zařízení, kde jim
byla poskytnuta 24 hodinová péče. Těchto lůžek
byl zoufalý nedostatek a byla to často i otázka
několika měsíců, než se lůžko uvolnilo. A právě
z tohoto důvodu vznikl nový domov pro seniory,
kde je tato péče zajištěna.
24. července 2010 byl slavnostně otevřen
domov pro seniory, kterého se zúčastnila řada
lidí nejen z Domažlic, ale i širokého okolí. Proslovu
se ujal starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach, ale
i zástupci stavebních firem. Všichni shodně popřáli
zařízení mnoho spokojených klientů. A to byl také
prvořadý úkol pro všechny zaměstnance!
Maximální kapacita domova pro seniory je
30 dvoulůžkových pokojů. Celkem tak můžeme
uspokojit celkem 60 seniorů na pobytové službě.
Dalších 10 klientů má možnost využít odlehčovací
službu. Tento typ služby v našem okrese doposud chyběl úplně! Jedná se o pomoc rodinám,
které pečují o své rodinné příslušníky v domácím
prostředí. Nejednou však museli řešit problém,
kdy z různých, ať už osobních, nebo zdravotních

důvodů, museli opustit domov a tím pádem i pečovaného člověka. Dnes mají možnost umístit
rodinného příslušníka na potřebnou dobu v našem
domově, kde mu bude poskytnuta celodenní péče.
Tento pobyt může trvat den, týden, ale i několik
měsíců v roce. O tento druh služby je v našem
zařízení obrovský zájem.
Začátkem října 2010 jsme v našem zařízení
přivítali první dva klienty, které přišel pozdravit
i starosta Domažlic. V následujících dnech jsme
postupně přijímali další klienty a ke konci roku
2010 byla maximální kapacita domova zcela naplněna. Ke každému z klientů se snažíme přistupovat individuálně. Chápeme, že pro mnohé z nich je
příchod do pobytového zařízení vážné rozhodnutí.
Mnozí z nich trpí zdravotními problémy a není pro
ně snadné se přizpůsobit novému prostředí. Proto
klademe velký důraz na osobnost zaměstnanců,
jejich empatii a schopnost komunikovat se seniory. Klienti musí vědět, že pokud mají jakýkoliv
problém, my jsme tu pro ně. Klademe velký důraz
na vzájemnou důvěru a snažíme se o to, aby se
v zařízení cítil opravdu jako doma.
Pro klienty je v zařízení připravena celá řada
akcí a aktivit. Minimálně jedenkrát měsíčně pořádáme přednášky na témata, která jsou seniorům
blízká. Pravidelná posezení při písničkách s harmonikou a p. Václavem Tichotou se stala velice
oblíbená. Několikrát týdně mají klienti možnost
zúčastnit se ergoterapie, kdy pod zkušeným vedením Bc. Jany Knížové vyrábí různé dárky pro své
blízké a tím procvičují jemnou motoriku a zajišťují
si tím i vlastní soběstačnost. Paměť a schopnost
soustředění si senioři trénují při pravidelných
aktivizacích, kdy společně se sociální pracovnicí

V. Letní klarinetové kurzy

V Domažlicích se opět uskutečnil letní klarinetový kurz, který provázela řada vystoupení
připravená nejen pro účastníky samotné, ale i pro širokou veřejnost. Na začátku akce se
21. srpna uskutečnil slavnostní zahajovací koncert Ludmily Peterkové a Bennewitzova
kvarteta, kterého se zúčastnil starosta města Miroslav Mach a ředitel MKS Kamil Jindřich (viz snímek vpravo). Kromě slavnostního přijetí účastníků druhý den na radnici
byl připraven ještě jeden koncert v ZUŠ Domažlice (která se stala lektorům i žákům
dočasným domovem), následovalo Malé nocturno v atriu Chodského hradu i na jeho věži
a vrcholem byl Slavnostní koncert účastníků, kteří představili své dovednosti početnému
publiku.
(toš)

hrají různé společenské hry. Rehabilitační cvičení
si oblíbila velká část obyvatel. Každé pondělí je
zcela zaplněna společenská místnost klienty,
kteří mají zájem o cvičení na židlích, které zajišťuje
rehabilitační sestra. Klientům, kteří jsou imobilní
a nepohybliví se pravidelně věnují rehabilitační
pracovníci přímo na pokojích. Velkým přínosem
pro celé zařízení je rehabilitace pod vedením MUDr. Zdeňka Šose. Pro klienty jsou zajištěny i služby
kadeřnické, kosmetické a možnost masáží přímo
v zařízení.
Velký úspěch mělo i grilování na terase domova pro seniory. Klienti si pochutnali na grilovaných
buřtech, oroseném pivu a při hudebním doprovodu
kytary a banja si společně zazpívali. V mnoha
případech se přidali i rodinní příslušníci klientů,
a protože byli opravdu všichni spokojeni, určitě
i tuto akci ještě na podzim zopakujeme.
Velice nás potěšil zájem nových klientů o akce,
které jsou našim zařízením pořádány již tradičně,
jako je například výlet na Čerchov. Mnoho našich
obyvatel se zúčastnilo i pravidelného přátelského
setkání seniorů z Domažlic a německého Furth
im Wald, za účasti obou starostů. Všichni už se
těšíme na příští rok, kdy se opět všichni senioři
sejdou, tentokrát však na německé straně.
Těší nás i zájem rodinných příslušníků. Naší
snahou je zájem řešit případné podněty i z jejich
strany, snažíme se, aby i oni měli možnost vyjádřit
se k provozu zařízení a společně s nimi vytvořit
pro jejich blízké takové prostředí, aby se na sklonku života cítili dobře, byli spokojeni a šťastni.
Spokojenost klientů je pro nás tou nejkrásnější
odměnou za naši práci!
Mgr. V. Klimentová, ředitelka zařízení

OZNÁMENÍ

CHVaK, a.s. Domažlice oznamuje,
že od 5. 9. 2011 bude vyřizovat veškeré
náležitosti týkající se vodného a stočného, včetně placení faktur, v Domažlicích
v Břetislavově ulici č. 144, v nově otevřeném Zákaznickém centru. Pracovní
doba bude po, út, čt, pá 7.00–15.00,
st 7.00–17.00, telefon 379 422 144.
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Chystá se oprava vìe
Dominanta města byla sice na přelomu století opravena, ale zhruba před pěti roky se část omítky
vlivem povětrnostních vlivů uvolnila. Nadešel čas, aby rušivé plochy na západní straně specialisté opravili. Práce si s ohledem na ochranu zdraví a majetek občanů vyžádají uzavírku Kostelní ulice. Nebude
se jednat o závažný zásah do dopravy, protože půjde jen o několik dnů a práce proběhnou vždy pouze
brzo dopoledne. Pro pěší bude otevřena ulička kolem východní strany kostela. Termín bude stanoven
podle počasí.
(toš)

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb

opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18–20 týdnů – cena 138–148 Kč/ks,
starší 20 týdnů – 155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční v neděli 2. října 2011, Domažlice
u vlakového nádraží v 17.45 hod.
Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Městské informační centrum
Domažlice
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz
Pravidelná půjčovní doba
jednotlivých oddělení Městské
knihovny Boženy Němcové
Oddělení pro dospělé čtenáře
PO
9–12
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–12
13–18
ČT
13–16.30
PÁ
9–12
13–16.30
Čítárna
PO
9–12
Ú
ST
9–12
ČT
PÁ
9–12

13–18
zavřeno

Internetová studovna
PO
9–12
ÚT
zavřeno
ST
9–12
ČT
zavřeno
PÁ
9–12

13–18
13–16.30
13–16.30
13–18
13–18
13–16.30
13–16.30

Oddělení pro děti a mládež
PO
13–17
ÚT
zavřeno
ST
13–17
ČT
zavřeno
13–16
PÁ
13–16
Oddělení speciálních služeb
a regionální oddělení
PO
9–11
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–11
13–16
ČT
13–16.30
PÁ
9–11
zavřeno
(pro studenty k přípravě diplomových
a seminárních prací po předchozí domluvě
bez ohledu na provozní dobu)
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