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Výstavba penzionu se blíží

Starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach ukazuje z ulice
Prokopa Velikého místo, kde se zanedlouho začne stavět nový městský penzion pro důchodce.
Foto (toš)

Město Domažlice získalo dotaci na výstavbu dalšího křídla domova pro důchodce
v Baldovské ulici. Jedná se o přístavbu k městskému penzionu. Ve veřejnosti ovšem
často vzniká mylný dojem, že se kvůli této akci musí obyvatelé stěhovat do pokojů
po více osobách, než jsou zvyklí. To se však týká úplně jiné akce, a to rekonstrukce
krajského penzionu (sousední objekt postavený z panelů). I když na tuto záležitost
nemá město Domažlice vliv, přesto radnice nabízí pomoc.
„Při podávání žádosti v roce 2008 proběhla debata s tehdejším vedením kraje
o podpoře našeho projektu, a to tak, že přestavba krajského zařízení bude probíhat postupně s využitím nového městského křídla, aby se rekonstrukce dotkla co
nejméně obyvatel krajského penzionu,“ říká starosta Miroslav Mach a pokračuje,
„výstavba městského bloku bude probíhat v dostatečné vzdálenosti od obytných
objektů. Kvůli ní není potřeba provádět žádné stěhování klientů. Po zprávách od
nespokojených obyvatel jsme vstoupili do jednání s novým vedením Plzeňského
kraje, kterému jsme tak nabídli spolupráci města. Jednání bylo vstřícné a jeho zástupci uvedli, že vezmou ohled na stávající obyvatele a projednají námi navržené
varianty s vedením kraje.“ To by znamenalo, že rekonstrukce dotýkající se obyvatel
krajského penzionu by proběhla zejména až po dokončení městského objektu na
jaře příštího roku. Jedině tak by Domažlice mohly zajistit klidné ubytování svým
občanům, jak říká starosta: „Věříme, že se nám podaří domluvit průběh přestavby
krajského penzionu co nejšetrněji, i když víme, že naše možnosti jsou v této věci
v rovině jednání a přesvědčování.“
Stanislav Antoš

Ve dnech 28. 2.–1. 3. 2009 se dostane
našemu městu cti hostit finálový turnaj
Českého poháru žen v basketbalu. Pořadatelem je basketbalový oddíl TJ Jiskra
Domažlice, který uspěl ve výběrovém
řízení o pořadatelství této významné
sportovní akce na výkonném výboru
České basketbalové federace. O takovéto pořadatelství žádal náš oddíl již před
několika lety, úspěchem skončila naše
snaha až letos. Díky tomu budeme mít
možnost vidět v domažlické Sportovní
hale TJ Jiskra ve Fügnerově ul. opravdu
vynikající evropský ženský basketbal.
Vzhledem k účasti špičkových evropských týmů ZVVZ USK Praha a Gambrinus Brno, ve kterých hrají olympijské
vítězky, mistryně světa, vítězky WNBA,
vítězky Euroligy, se jedná pravděpodobně o nejvýznamnější sportovní akci
v našem regionu nejen v tomto roce, ale
patrně i za mnoho posledních let vůbec.
Tyto dva naše nejlepší týmy, účastníky
osmifinále letošní ženské Euroligy,
doplní Kara Trutnov a Valosun Brno.
Jedná se tedy o momentálně první čtyři
družstva české Ženské basketbalové ligy.
V průběhu turnaje proběhne v Domažlicích i zasedání Asociace Ženské basketbalové ligy a zástupce všech účastníků
a organizátorů přivítají na naší radnici
i zástupci města Domažlice.
Zveme všechny příznivce kvalitního
sportu do Sportovní haly TJ Jiskra, uvidí
ten nejkvalitnější ženský basketbal, který
je v naší zemi k vidění.

Program turnaje:
28. 2. 09 16.00 hod
USK Praha - Kara Trutnov
18.30 hod
Gamrinus Brno - Valosun Brno
1. 3. 09 11.30 hod o 3. místo
14.00 hod finále

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
ESPRESSO SPECIALITY

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 23. 3. 2009
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 18. 3. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O ČEM SE JEDNALO NA RADNICI
Rada města na své 74. schůzi konané 19. 1. schválila použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 1.361.180,– Kč na pořízení
nákladního auta MAN – hákový nosič kontejnerů. Dále souhlasila s užíváním
autobusových zastávek v areálu CAN v Poděbradově ulici v Domažlicích autobusy
firmy PROBO Bus, a.s., zajišťující přepravu linky č. 140 100 na trase Praha – Plzeň
– Domažlice – Babylon a zpět s platností od 1. 5. 2009 za podmínek stanovených
nájemcem areálu autobusového nádraží ČSAD autobusy Plzeň, a.s., s tím, že souhlas města je podmíněn uzavřením smlouvy mezi ČSAD autobusy Plzeň a firmou
PROBO BUS, a.s., o užívání označníků zastávek na autobusovém nádraží. Rada
schválila cenu vodného a stočného pro rok 2009 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., takto: a) cena vodného: 31,17 Kč bez DPH,
b) cena stočného: 24,46 Kč bez DPH. Radní schválili konání akce „Stavění májky“
dne 30. 4. 2009 od 17.00 hodin, „Pietní akty“ dne 5. 5. 2009, „Oslavy osvobození“
dne 6. 5. 2009, „Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť ve dnech 14.–16. 8. 2009,
„Pietní akty“ dne 28. 10. 2009, „Mikulášská nadílka“ 5. 12. 2009 a „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2010 v 18.00 hodin.
Rada města na své 75. schůzi dne 2. 2. nesouhlasila s pokácením 3 kusů jasanů za
domem čp. 468 v Doubově ulici a s 1 kusem břízy bělokoré v Domažlicích, naopak
souhlasí s pokácením 1 kusu smrku u domu čp. 537 v Mánesově ulici, s odstraněním 5 bříz a jedné vrby-jívy na zahradě jeselského zařízení v ulici Michlova čp. 565
v Domažlicích. Rozhodla přidělit veřejnou zakázku v otevřeném podlimitním řízení
na stavební práce „Domov pro seniory Domažlice“ firmě Domažlický stavební podnik, s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů za cenu 88.599.322,– Kč bez DPH. Schválila uzavření smlouvy
o dílo s firmou Domažlický stavební podnik, s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, dle
předloženého návrhu na akci „Domov pro seniory Domažlice. Radní vzali na vědomí žádost RDS bus, s.r.o., Babylon 121, 344 01 Domažlice a požaduje zachování
všech dosavadních spojů /spoje č. 11, 12, 35, 36, 13, 14 na autobusové lince 403020
Domažlice – Babylon – Č. Kubice – Folmava/ Spálenec a jejich zařazení do základní dopravní obslužnosti regionu Domažlice. Schválila vyvěšení tibetské vlajky dne
10. 3. 2009 na podporu 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase
a rozhodli vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo města na svém 28. zasedání schválilo přijetí úvěru ve výši 45 mil.
Kč na financování akce Domov pro seniory – komplexní zařízení sociální péče pro
osoby se sníženou soběstačností, poskytnutý ČSOB, a.s., se splatností na
dobu 5 let. Zastupitelé vydali obecně
závaznou vyhlášku města Domažlice
č. 1/2009, kterou se mění příloha obecně
závazné vyhlášky č. 2/2008, jíž se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat
Měsíčník informací a zajímavostí ze
výherní hrací přístroje.
(mú)
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

ZÁPIS DO JESLÍ
Zápis do jeselského zařízení se bude
konat v pondělí 23. března 2009 v jeselském zařízení, Michlova 565, v Domažlicích od 8.00–16.00 hod.
Přijímány jsou děti do tří let věku.
Upřednostňovány jsou děti, jejichž rodiče pracují, ale je možnost i docházky na
5 dnů v měsíci a následně na 4 hodiny
denně. Náhradní termín zápisu je 30.
března 2009 od 8. 00–16.00 hod.
(is)
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Placení místního poplatku ze psů

Upozorňujeme všechny držitele psů, že
v měsíci únoru byla provedena distribuce
poštovních poukázek sloužících k úhradě
místního poplatku ze psů za rok 2009.
Poplatek je splatný k 31. 03. 2009.
Povinností každého držitele psa je oznámit správci poplatku – Městskému úřadu
Domažlice, odboru finančnímu – že drží
psa. Za nesplnění této povinnosti nepeněžité povahy stanovené vyhláškou nebo
zákonem, může správce poplatku uložit
pokutu podle zvláštního zákona.
Bližší informace lze získat v obecně
závazné vyhlášce č. 8/2003, kterou lze
nalézt na internetových stránkách města
Domažlice v sekci samospráva – vyhlášky
a nařízení.
Odbor finanční MěÚ Domažlice
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Výstava cestovního ruchu Holiday World

www.turbus.cz
Seniorské odpoledne

Při příležitosti MDŽ se uskuteční jarní
seniorské odpoledne s muzikou a zpěvy
12. března od 14 hodin v MKS Domažlice.
Všichni se mohou těšit na osvračínskou
Švitorku pod vedením Vlastimila Weinera
i na vystoupení dětí.

Zápis do Mateřské školy Domažlice,
příspěvkové organizace

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2009/2010 se uskuteční
v podělí 20. dubna 2009 od 8.00–16.00
hodin ve všech budovách
mateřských škol v Domažlicích.
Anna Bauerová, ředitelka mateřské školy

Městské centrum služeb, Baldovská 638
pořádá v jídelně tyto společenské akce:
11. března od 14.00 hodin přednášku – rehabilitace seniorů – MUDr. M. Kubiska.
18. března od 14.00 hodin přednášku
z oblasti neurologie – MUDr. P. Zeman.
26. března od 15.00 hodin Vítání jara vystoupí členové centra – byty pro seniory
a TJ Sokol Domažlice, oddílu všestrannosti.

Městské centrum služeb, Břetislavova 84
pořádá ve společenské místnosti
18. března od 14.00 hodin Přednáška – rehabilitace seniorů MUDr. M. Kubiska.
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 704 Kč,–
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.

In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice
Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

v

Život Jakuba Blackého se naplnil

Premiérově se město Domažlice prezentovalo na únorové výstavě cestovního ruchu Holiday World v Praze na Výstavišti. Turisty do našeho regionu zvali pracovníci Městského
informačního centra v rámci expozice Plzeňského kraje.
První den výstavy byl věnován odborné veřejnosti, mezi nimiž bývají představitelé krajů
měst a obcí. Z Domažlic se na možnosti v oblasti cestovního ruchu přijel podívat i místostarosta Pavel Wolf (na snímku vlevo). Náš kraj se tentokráte prezentoval jako místo,
kde se vaří jedinečné pivo. Další zajímavosti regionu prezentovali u pultů zástupci například Železné Rudy, Rokycan, samozřejmě města Plzně a dalších míst.Cílem akce bylo
seznámit odbornou i laickou veřejnost s tím, co naše oblast může nabídnout všem, kteří
u nás chtějí prožít dovolenou nebo výlety.
(toš)

Obnova Alejí u kláštera

Téma Aleje na domažlickém náměstí již delší dobu plní místní sdělovací prostředky.
V jakém stadiu je tato záležitost, nám těsně před uzávěrkou listu řekl starosta města Miroslav Mach: „Čekáme na posouzení a rozhodnutí orgánu životního prostředí. S ohledem
na stav stromů a tragické události ve Zlíně, nezbývá nic jiného než je porazit. V tisku sice
proběhla zpráva od J. Anderleho ze Strany zelených, že řešení nabídli, ale není tomu tak.
Opravdu se nepodařilo najít nikoho, kdo by garantoval zachování stromů.“
Radnice proto na doporučení znalců v oboru nechá stromy pokácet a nahradit je odolnějšími jírovci červenými. Zřejmě se bude jednat o starší stromy (kolem osmi let), aby se
doba zastínění v této části města co nejvíce zkrátila.
(toš)

Výměna oken pokračuje

Chodci jdoucí kolem chlapecké školy si jistě povšimli, že tento objekt mění svůj
vzhled. Je tomu tak díky kompletní výměně oken. Dvoutabulová nahradila okna s šesti
menšími okenními tabulemi, tak tomu ostatně bylo za Rakouska, kdy byl objekt postaven.
„Akce probíhá ve spolupráci města s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ říká starosta Miroslav
Mach a pokračuje, „okna zaručí nerušenou výuku.“ Kromě toho zabrání vnikání oxidu
uhličitého, který se podle výsledků měření prudce zvyšuje, když červená na semaforu
zastaví provoz nákladních aut. Proto město bude také řešit klimatizaci ve třídách. V současnosti se projekčně zpracovává a zhodnocuje žádost na dotaci.
„V létě o prázdninách bude pokračovat výměna oken ze severu objektu na chodbách,
kde lze pracovat pouze mimo provoz školy,“ dodává starosta. Výměna oken se tak týká
celé školy Komenského 17, tzn. jak chlapecké tak i dívčí. Kromě toho radnice jedná
s ŘSD o výměně oken na mateřské škole v Poděbradově ulici, která je dalším školským
zařízením ležícím při hlavním silničním tahu městem.
(toš)

V klatovské
nemocnici
se
v úterý 3. února
uzavřel
život
čestného občana
Domažlic, nositele Řádu Tomáše G. Masaryka,
Jakuba Blackého. S třiadevadesátiletým zesnulým se
přišla do domažlického arciděkanského
chrámu rozloučit řada občanů. Ti mohli
slyšet ocenění života Jakuba Blackého
z úst plzeňského biskupa Františka
Radkovského, který sloužil zádušní mši,
ředitele Charity Jiřího Lodra, starosty
Domažlic Miroslava Macha i zástupců
konfederace politických vězňů, turistů
a lidovců – neboť všech těchto organizací byl členem.
Jakub Blacký spoluorganizoval slavnou Vavřineckou pouť u sv. Vavřince
v roce 1939, která byla jednou z největších demonstrací proti nacismu
v českých zemí, po válce pomáhal lidem
stíhaným komunistickým režimem, za
což byl nakonec odsouzen k 18 letům
odnětí svobody. Po listopadovém převratu organizoval sbírku na opravu památek
v Domažlicích, podporoval kulturní
a charitativní organizace, investoval
do opravy křížů v okolí našeho města
atd. Jeho snahu, a zejména celoživotní
postoj, ocenil například svatý otec Benedikt XVI. a prezident republiky Václav
Klaus výše zmíněným řádem.
Tělo Jakuba Blackého odpočívá na
domažlickém hřbitově, kde bylo po církevních obřadech uloženo.
(toš)
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l LEVNÉ BYDLENÍ pro seniory
a ZTP. Penziony Senior Delta, a. s.,
Babylon, o. Domažlice,
( 800 321 135, www.seniordelta.cz
l SNADNÁ PŮJČKA – 736 138 888
l Prodám veškeré stavební řezivo
– prkna, trámy, latě 6x4 cm – 9 Kč/bm.
Tel. 604 686 981
l Prodám RD 2+1 na Domažlicku,
nová koupelna, garáž, 680 000,– Kč.
Tel. 728 637 492.
l Práce na PC!
www.cinnostdoma.cz/jobs1
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911
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Zápis na ZŠ Komenského 17

V lednu proběhl na základní škole Komenského 17 zápis dětí do 1. tříd. Znova
se potvrdilo, že je o „starou školu“ zájem.
Spolu s rodiči se přišlo zapsat neuvěřitelných 122 dětí. Jak zápis hodnotí ředitel
školy Ivan Rybár?
„Jsem velmi rád, že si rodiče přejí, aby
se jejich děti vzdělávaly na naší škole.
Potvrzují se závěry České školní inspekce,
která u nás provedla v lednu týdenní kontrolní činnost, že jsou na škole vynikající
personální podmínky, je příkladně zajišťováno bezpečné prostředí, na vysoké úrovni
je široká nabídka volitelných předmětů,
příkladem dobré praxe je nápravná péče
o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření příznivé atmosféry ve
škole. Budou přijati všichni prvňáčci (někteří z nich budou žádat o odklad povinné
školní docházky), kteří budou rozděleni do
čtyř prvních ročníků. Na společné květnové schůzce (úterý 19. května) rodičů s budoucími třídními učitelkami a vedením
školy upřesníme pravidla pro zařazení dětí
do jednotlivých tříd.“
(toš)

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 osvět-

lení

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
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a řadu dalších služeb
Náš tel.: 379 722 394

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

a další
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Přednáška ve čtvrtek 12. března 2009 od 17.00 hodin:

Josef Nejdl - Itálie nebo Rakousko?
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

Jana Pazourová: Čína na vlastní oči
Další z výstav fotografií zavede návštěvníky do Číny. Tentokrát fotoaparátem Jany Pazourové z Horšovského
Týna, která se vydala do Číny studovat
umění cvičení tai-či. Během třítýdenního pobytu se nezabývala jen studiem, ale
navštívila i čínský venkov. Fotografie,
které si z Číny přivezla a jejichž výběr
uvidí návštěvníci výstavy, zmapují život
obyčejných lidí ve městech, na venkově
i ve volné přírodě.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 2. do 31. března 2009 a přístupná
bude v provozní době knihovny.

Školení pro veřejnost

v internetové studovně v březnu
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. a 17. března 2009
školení
Začínáme s internetem
v úterý 24. března 2009 školení
Co můžete najít na internetu
začátek vždy v 7.30 v internetové
studovně MěKBN Domažlice.
Samostatná tříhodinová školení
jsou určena začátečníkům
v úterý 31. března 2009
školení
Maminky, je čas začít s internetem!
Samostatné tříhodinové školení
je určeno maminkám na mateřské
dovolené
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

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

Již čtvrtá přednáška z cyklu Cestování po Evropě ředitele domažlického Muzea Chodska Mgr. Josefa Nejdla bude věnována tentokrát Itálii severní.
Oblast snadno dostupná po několika hodinách jízdy stále více láká i české turisty.
A tak jako vzpomínka pro ty, kteří již tuto oblast navštívili, nebo jako pozvánka pro ty,
kteří o tom přemýšlí, či pro ty, kterým stačí se jen podívat na působivé záběry a vyslechnout si zajímavé povídání, je určena tato procházka po nevšedním kraji.
Když se řekne severní Itálie, milovníci dlouhých pláží a koupání v moři si představí
Bibione, zamilovaní si vzpomenou na Veronu a nesmrtelný příběh lásky Romea a Julie,
čtenáři klasické literatury si připomenou Smrt v Benátkách Thomase Manna, sportovci,
milovníci turistiky, horolezci – ti pak mají před očima Dolomity. A naši dědové a pradědové? Ti přeci bojovali na Piavě.
A příroda? Velehory, rozeklané štíty, skalní hřebeny, hluboká údolí, horské louky,
ledovce, největší italská jezera, druhá nejdelší řeka Itálie Adiže, již zmíněná řeka Piava,
moře. Můžeme se jen těšit, co z tohoto bohatého výběru Josef Nejdl do své přednášky
zahrne. Návštěvníci minulých přednášek už ví, že čas prožitý s Cestováním po Evropě
Josefa Nejdla není časem promarněným. Přijďte se přesvědčit i vy.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou všechny zájemce o zajímavé vyprávění doplněné promítáním
fotografií do Galerie bratří Špillarů.

Vyjde o Domažlicích další kniha, vyjde Evropan z Domažlic?

Seriozních knih s regionální tematikou není nikdy dost. Chodský slovník Jindřicha Jindřicha v redakci Josefa Kotala, který
byl pro milovníky regionální historie bezesporu největším literárním „hitem“ loňského roku a na jehož vydání se podílelo
i město Domažlice, může mít v roce letošním svého nástupce.
Plzeňská rodačka, jejíž kořeny sahají až k nám (dědeček pocházel z České Kubice, babička ze Stráže), v současné době žijící
na Slovensku – PhDr. Marie Majtánová, CSc., která v Čechách píše pod dívčím jménem Marie Korandová, připravila k tisku další
publikaci – knihu Evropan z Domažlic.
Pokud se podaří pro knížku najít vydavatele a odpovídající finanční zajištění, budou se moci Domažličané pochlubit knihou
o svém rodákovi, nevšední a dosud plně nedoceněné, a hlavně nepopsané domažlické osobnosti – MUDr. Antonínu Steidlovi.
Marie Korandová na základě důkladného studia pramenných archivních materiálů zpracovala románovou formou životopis
odsouzence k trestu smrti, rytíře řádu císaře Františka Josefa I., kontura ruského řádu sv. Anny a ruského řádu sv. Stanislava
s korunou, říšského a zemského poslance, okresního starosty, čestného občana Domažlic, Nevolic a Stráže, osobního lékaře
rodiny ruského prince z rodu Romanovců Petra Oldenburského, domažlického rodáka – MUDr. Antonína Steidla (1832–1913),
statkáře na Baldově.
Co se o něm můžeme v dosud přístupných materiálech dočíst? Že byl spřízněn z domažlickou rodinou Fastrů, ze které vzešel
vůdce revoluční Prahy z roku 1848 Petr Fastr, děkan Jakub Fastr, páter Jan Křtitel Fastr a okresní starosta Augustin Fastr. Že
byl po návratu z Ruska průkopníkem rozvoje průmyslu, zakladatelem prvního cukrovaru, strůjcem prvního vysokého komínu
v Domažlicích. Že myšlenku na výstavbu příčné železniční tratě z Moravy přes Klatovy do Domažlic rozpracoval a prosadil
výstavbu severní železniční tratě z Domažlic přes Planou do Mariánských Lázní.
Kniha Marie Korandové nás čtivou románovou formou seznamuje s podivuhodným životním příběhem Antonína Steidla od
jeho prvních vzpomínek na leta čtyřicátá v rodném městě, pobyt v rakouském vězení, studium lékařství (byl patologem), služby
carské rodině a cestování s ní po lázeňských místech Evropy, zavádění moderních průmyslových technologií v Domažlicích po
návratu do Domažlic, až po jeho působení v místní i celostátní politice.
V knize se můžeme setkat i s dalšími známými osobnostmi a událostmi doby od čtyřicátých let 19. století do roku 1913, kdy
je jako osmdesátiletý duševně i fyzicky čilý muž při cestě do Vídně na zasedání správní rady transverzální železnice Domažlice
–Tachov u Gmündu těžce raněn při železniční nehodě.
Domažlická knihovna má v době psaní tohoto článku k dispozici jeden strojopis knihy. Při listování jejími stránkami čtu
jména rodin, se kterými se mohu potkávat v Domažlicích dodnes. Dozvídám se i o děkanské zahradě, kde ve čtyřicátých letech
19. století pěstoval děkan Jakub Fastr v oranžerii citrusovníky, broskvoně, fíkové palmy.
V pestré mozaice defilují historické mezníky, důležité i méně významné místní události – bourání hradeb, církevní i světské
slavnosti, působení pátera Krammera a jeho spory s děkanem Fastrem o vliv na domažlické školy, pohled měšťanů na spisovatelku Boženu Němcovou, jednání a rozhodování o kulturním i hospodářském rozvoji města tehdejšími místními politiky, popis
baldovského zámečku, kde jedno jeho křídlo sloužilo jen pro návštěvy členů carské rodiny.
M. Korandová na konci knihy cituje z dobového tisku: „Málokterý z předních našich lidí měl za sebou život tak pestrý,
málokomu popřáno pohybovati se ve vysokých dvorních kruzích a těšiti se přízni několika trůnů, jako dr. Steidlovi.“
V roce 1920, v prvních letech československé republiky, byl v parčíku pod dnešní knihovnou odhalen dr. Steidlovi podle
návrhu sochaře Čeňka Vosmíka pomník.
Vydání knihy Evropan z Domažlic by pomníku po téměř 90. letech zcela jistě slušelo. Mgr. Hana Mlnáříková
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Inzerujte u nás
Ke stým narozeninám přišli Emílii Bayerové za město Domažlice popřát starosta Miroslav Mach a za Sbor pro občanské záležitosti Vendula Klimentová.
Foto I. Pavle

Začínajícím umělcům vstup zdarma

Městské kulturní středisko v Domažlicích připomíná, že žáci Základní umělecké
školy v Domažlicích mají na abonentní koncerty vstup zdarma. Proto, začínající
hudebníci, využijte této příležitosti a seznamte se s mistrovskou hrou umělců, kteří
u nás často koncertují.
(mks)
Město Domažlice oznamuje pod § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění záměr
prodat tento nemovitý majetek: bytovou jednotku č.447/8 v Dvořákově ul., bytovou
jednotku č. 222/1, Vojtěchově ul., bytovou jednotku č. 547/4, Švabinského ul.
Kompletní záměr města prodat nemovitý majetek včetně návrhu kupní smlouvy je zveřejněn na úřední desce MěÚ Domažlice a na internetových stránkách města www.domazlice. info. Bližší informace na Odboru správy majetku Městského úřadu v Domažlicích, tel. č. 379 719 171–174. Prohlídka nemovitostí je možná po telefonické domluvě
u Domažlické správy nemovitostí, spol. s r.o., tel. č. 379 722 757

Takové obyčejné úterý v knihovně

Domažlická knihovna má v úterý zavřeno. To však neplatí tak úplně. Ten den patří
tradičně kulturním a vzdělávacím aktivitám, kterých knihovna jen v uplynulém roce
uspořádala téměř 200.
A jak to tedy vypadalo v knihovně například 10. února? Od 7. 30 jako každé druhé
úterý v měsíci bylo pořádáno v internetové studovně tříhodinové školení pro veřejnost
Začínáme s internetem.
Od osmi hodin probíhala informatická výchova v čítárně. Na hodinu a půl zavítaly
do knihovny studentky SOU Domažlice, obor kosmetičky, které se seznámily s historií
počátku knihovnictví v Domažlicích, se službami, které knihovna poskytuje dnes, a s informačními zdroji, které mohou při studiu zejména literatury využívat.
V oddělení pro děti se ještě dopoledne uskutečnila hodinová informatická výchova pro
žáky 7. třídy mrákovské základní školy. Děti se seznámily s cestou knihy od nákupu až do
okamžiku, kdy si ji mohou půjčit domů, s možnostmi vyhledávání knížek v on-line katalozích, s webovými stránkami domažlické knihovny a s možnostmi vyhledávání v nich.
Odpoledne pak dětské oddělení navštívily postupně oddělení školní družiny ZŠ Msgre
B. Staška. To už byl program volnější, povídalo se o pohádkách a o jejich filmovém zpracování, děti shlédly i některé ukázky.
Ten den – v úterý 10. února – přišel do knihovny 91 návštěvník výše jmenovaných akcí.
Jak to tedy vlastně je? Má knihovna v úterý zavírací den?
Mgr. Hana Mlnáříková

Neděle 1.
Zač. 14:00
Neděle

Kino Čakan pro dětí v českém znění

LOVECKÁ SEZÓNA 2
r Vstupné 60,– Kč 76 min
Americká komedie s titulky

1.

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
m Vstupné 60,– Kč 109 min

Středa

Francouzský dokument s titulky

4.
Čtvrtek
5.

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
r Vstupné 70,– Kč 85 min
Česká nostalgická komedie

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
r Vstupné 80,– Kč 108 min
První celovečerní film o českém rapu

Pátek

ČESKÁ RAPUBLIKA
l Vstupné 70,– Kč 87 min

6.

l Celá strana 18 x 25 cm

Neděle 8. 3. zač. 14:00 a 17:00

CESTA NA MĚSÍC 3D
r Vstupné 75,– Kč 85 min

Středa

Z filmového klubu - Slovenský hudební film v původním znění

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

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

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude přiúčtována 19% DPH!

11.
Čtvrtek–pátek
12.–13.
Sobota
14.
Neděle 15.

v MEXICU U KOCOURA
5.–7.března 2009
MENU

Zažijte na vlastní oči cestu na měsíc s 3D brýlemi

CINKA PANNA
l Vstupné 60,– Kč 130 min
Česká komedie

LÍBÁŠ JAKO BŮH
r Vstupné 75,– Kč 115 min
Česko-slovenský dokumentární film

BABIČKA
l Vstupné 70,– Kč 74 min
Kino čakan pro děti

zač 14:00

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
r Vstupné 75,– Kč 128 min

Neděle

Americká komedie s titulky

15.

KAMARÁDOVA HOLKA
l Vstupné 60,– Kč 102 min

Středa–čtvrtek

Španělské erotické drama s titulky

18.–19.

DENÍK NYMFOMANKY
ll Vstupné 75,– Kč 100 min

Pátek

Americko-francouzsko-španělské biografické, historické, válečné drama s titulky

CHE GUEVARA-REVOLUCE
l Vstupné 60,– Kč 118 min

20.

VEPŘOVÉ HODY

Sobota 21. 3. zač. 17:00

Česká komediálně laděná pohádka

PEKLO S PRINCEZNOU

Neděle 22. 3. zač. 14:00 a 17:00 r Vstupné 70,– Kč 105 min
Americké romantické drama a titulky
Středa–čtvrtek
25.–26.
Pátek–sobota

Vepř. krkovice, dušené kysané zelí,
bram. knedlík

Zač. 14:00

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
r Vstupné 35,– Kč 60 min

Neděle

Americký akční horor s titulky

Zabijačkový guláš

29.

Pokud si vyberete z našeho menu,
dostanete druhé pivo grátis!

Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně
žravý. Rok 1969: „Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. Na palubě ponese tři odvážné astronauty - Armstronga, Aldrina
a Collinse.
Dívka s darem od Boha. Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně
poetickém cikánském světě - to vše je skryto v Cinka Panně.
S humorem, nadhledem, temperamentem, laskavou ironií a pochopením vypráví Marie Poledňáková příběh, který mohl prožít kdokoliv
z nás. Nebo ještě prožít může. Vždyť lidské toužení po lásce je nekonečné, stejně jako naděje, že nás láska přece jen potká. „Už léta jsem
nepsala tak rychle, spontánně a všechno se mi vybavovalo tak jasně. Inspirací mi byly situace, které se odehrály dnes, včera nebo před třiceti
lety a na které nikdy nezapomenu,“ přiznává se scenáristka Marie Poledňáková.
Film o ženě, která se musí vyrovnat nejen se stárnutím. 55letá Tamara má už dost mužů své generace, které vidí jako neustále rozumující,
zatrpklé a zbavené všech ideálů. Podává si inzerát: Zralá, mírně zvrhlá žena, hledá chlapce od 18ti do 24 let. Přihlásilo se jí 650 chlapců.
Od té doby nedělá nic jiného, než že třídí inzeráty, vybírá si chlapce a setkává se s nimi. Záhy zjišťuje, že jim nahrazuje matku, učitelku
sexu i léčitelku duše.
Do kin míří vůbec první český celovečerní 3D animovaný film, který je zároveň i prvním v celé východní Evropě. Rodinná komedie Kozí příběh
- Pověsti staré Prahy se odehrává v české středověké metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat svou
majestátní tvář. Hlavní hrdinové filmu - vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza - se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje,
příběhu Faustova domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář a spát jim nedá ani pověstný chlupatý duch.
Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel. Úspěšná právnička Alexis (Kate Hudson) začíná Kamarádovu holku ukončením vztahu s přehnaně
horlivým Dustinem (Jason Biggs) a rozhodnutím začít si pořádně užívat svobodného života. Už nechce být ta spořádaná, ale chce randit
s různými chlapíky bez emocí a výčitek svědomí. Dustin je ovšem do Alexis beznadějně zamilovaný a je ochotný udělat vše pro to, aby se
k němu Alexis vrátila.
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je schopna milovat se s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví nové
muže a každé toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník je svědkem všech milostných eskapád se spoustou pikantních detailů.
26. listopadu 1956. Fidel Castro se plaví na Kubu s osmdesáti povstalci. Jedním z nich je i Ernesto „Che“ Guevara, argentinský doktor, který
sdílí s Castrem společný cíl - svrhnout zkorumpovanou diktaturu Fulgencia Batisty. Che se projeví jako nepostradatelný bojovník, rychle si
osvojí umění partizánského boje. Jakmile se Che pustí do boje, s nadšením ho oslavují jeho velitelé i kubánský lid. Tento film zachycuje
vzestup Che během kubánské revoluce, od doktora - přes velitele - k hrdinovi revoluce.
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma? Bude svatba, válka nebo peklo na zemi? Princezna Aneta (Tereza Voříšková) se za žádnou cenu nechce vdávat. A už vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma (Jiří Mádl), kterému byla kdysi zaslíbena výměnou
za ochranu království. Král Bedřich však na sňatku trvá, protože sní o velké říši. Notabene porušení slibu by znamenalo vyhlášení války. Jak
tedy princeznu zachránit a přitom neporušit úmluvu?

Pro záchranu syna udělala to, čeho se všichni ostatní báli. (Angelina Jolie) před odchodem do práce se loučí svým devítiletým synem
Walterem. Netuší, že ho možná vidí naposledy. Po návratu z práce totiž čelí asi největší noční můře každého rodiče - zmizení dítěte. Navzdory
usilovnému pátrání státních orgánů se nepodaří zachytit jedinou stopu ztraceného chlapce.

VÝMĚNA
l Vstupné 60,– Kč 142 min

Neděle 29.

Kysané zelí přímo z kadečky

l Orion, James Cole a Hugo Toxxx na pódiu, ale především mimo něj. Tři přední čeští rappeři, deset skladeb, deset živých - někdy i živelných
- filmových situací. A v nich výřečná profesorka ingvistiky, oprsklé děti z romského ghetta v Karviné, přísná matriční úřednice, žáci základní
školy na pražském Jižním městě, sám zachránce českého jazyka Josef Jungmann či „všehoschopná“ Hana Hegerová.

Americké drama s titulky

Tlačenka světlá, gril. vepř. koleno

Jitrnice, jelita

…aneb Jak se neutopit za velkou louží. Sidney Young (Simon Pegg) pracuje v Londýně jako novinář pro nepříliš úspěšný bulvární plátek,
který si dělá legraci z celebrit toužících po slávě ve světlech snobských večírků. Na jedné straně je hrdý na svůj satirický nadhled a odstup od
prostředí, o kterém píše, na druhé straně ho tento povrchní svět slávy a krásných lidí velmi láká.
Rok co rok celá naše země zní zpěvem, reptáním a výkřiky - milostným voláním zvířat. Okázalé tance a dary jsou často nejlepšími prostředky
k přivábení samičky/samečka a pro diváky se tak naskýtá mnohdy směšná či jímavá, ale vždy úžasná podívaná. Delfíni, lvi, ryby, ptáci,
klokani, opice, krabi nebo hmyz, všichni tito jedinci se snaží okouzlit toho druhého za účelem páření a zplození života. Jejich obřady lásky
jsou jako zrcadlo, ve kterém se člověk dost často poznává…
Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let
nestihlo, se už nezvládne… Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími
nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po
letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil.

Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda vypráví o sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je se svým životem spokojený a navíc se nedávno zamiloval do třicátnice Daisy.

27.–28.

Jaternicový a jelítkový prejt

Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly Boog tvořili tu správnou
dvojku, která v prvním díle Lovecké sezóny uhájila les a jeho obyvatele před krvelačnými lovci. A protože se jim v konkurenci animované
záplavy roku 2006 dařilo nad očekávání dobře, vykoledovali si pokračování. V něm dojde na rozhodující souboj na život a na smrt mezi
dvěma živočišnými skupinami, které se navzájem nenávidí.

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
m Vstupné 70 ,– Kč 166 min

Polévka zabijačková (prdelačka)

Smažák, ovar

březen 2009

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

Sobota 7. 3. zač. 17:00

(450 cm ) 5 940 Kč
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

3. 3. Prodej, 4. 3. Taneční – stolování,
5. 3. Svaz žen – MDŽ, 6. 3. Kurz společenské výchovy a tance, 7. 3. Ples Policie,
8. 3. Koncert pěveckého sboru Čerchovan,
9. 3. Prodej, 10. 3. Kurz společenské
výchovy a tance, 11. 3. Diashow – Leoš
Šimánek, 12. 3. Seniorské odpoledne,
13. 3. Klubová scéna – Michal Pavlíček,
14. 3. Chodský bál, 15. 3. Kurz společenské výchovy a tance – závěrečná,
16. 3. Prodej, 17. 3. Prodej, 18. 3. Zasedání zastupitelstva města, 19. 3. Prodej,
23. 3. Divadlo v rámci předplatného
– Skvrny na slunci, 24. 3. Členská schůze
MO STP, 25. 3. Prodej, 26. 3. KPH Irina
Kondratěnko, 30. 3. Prodej, 31. 3. Prodej

v

Kino Čakan pro nejmenší

UNDERWORLD 3: VZPOURA LYCANŮ
l Vstupné 75,– Kč 92 min

Pásmo pohádek. Královna koloběžka I., Krakonoš a ovčák, Jak krtek ke kalhotkám přišel, Krtek a koberec, Dorotka a drak, Dorotka
a abeceda.
Třetí díl série Underworld, která ve světě vydělala přes 200 milionů dolarů, se zabývá podstatou krvavého boje mezi aristokratickými upíry
a barbarskými Lycany (vlkodlaky), který se táhne už po staletí. Mladý Lycan Lucian (Michael Sheen) se ujme role mocného vůdce a sjednotí
vlkodlaky v boji proti Viktorovi (Bill Nighy), démonickému králi upírů, který je po stovky let pronásleduje. K Lucianovi se připojí i jeho tajná
láska, krásná upírka Sonja (Rhona Mitra), aby se společně pokusili osvobodit Lycany z jejich krutého otroctví.

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 DUBEN 2009: Muzikál ze střední, Růžový panter, Bolt - pes pro každý případ, Nouzový východ, Město
Ember, Pochyby, Valkýra, Pohádky na dobrou noc, Márley a já, Sedm životů, Strážci – Watchmen.
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čtvrtek 26. března od 19.30 ve velkém sále MKS
II. Abonentní koncert

IRINA FOJTÍKOVÁ
-KONDRATĚNKO – klavír

neděle 8. a 22. března 2009 od 14.00 a od 16.00 hodin – MKS I. patro

Loutkové divadlo při MKS Domažlice uvede loutkové představení

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

– VYPRODÁNO

Vstupenky na loutková představení jsou k zakoupení pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice
neděle 8. března 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert mimo předplatné

Pěvecký sbor Čerchovan o.p.s

JARNÍ KONCERT ČERCHOVANU

Program: Zdeněk Lukáš – pocta tvůrcům, Norman Luboff – african mass, Bohuslav Martinů – otvírání studánek, Antonín Dvořák – Šest
moravských dvojzpěvů – v Janáčkově úpravě pro smíšený sbor.
Sólo: Petra Popelková – soprán, Pavla Popelková – alt, Kamil Jindřich – baryton, Jaroslav Lucák – housle, Bohdana Zavázalová – housle, Marie Wellnerová – viola, Martina Morysková – klavír, Kamil Jindřich – bicí nástroje, Josef Kuneš – recitace, Pěvecký sbor Čerchovan. Dirigent: Marek Vorlíček.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní vstupenky.
pátek 13. března 2009 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

TURNÉ MICHALA PAVLÍČKA 2009

„SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI“
Česká kytarová legenda Michal Pavlíček, obdivovaný kytarový mág, skladatel svérázných hříček i autor introvertních rockových opusů, stejně jako melodicky silných
působivých balad, skladatel symfonické a scénické hudby se zcela původním rukopisem,
vyhledávaný producent i mentor mladých hudebníků, je široce respektovanou individualitou, což konečně dokumentuje i řada vítězství a ocenění v odborných anketách. Hraje
v triu s bubeníkem Milošem Meierem a baskytaristou Martinem Ivanem.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
sobota 14. března 2009 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

11. Chodský bál

Účinkují: SÓLISTÉ z chodských muzikantských rodin, ŠTUDÁCKÁ DUDÁCKÁ při ZUŠ Domažlice, MUŽSKÝ PĚVECKÝ
SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV, DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV.

K tanci hraje dechová hudba HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka. Večerem provází Josef Kuneš.
pondělí 23. března 2009 od 19.30 ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

DIVADELNÍ AGENTURA SOPHIA-ART

SKVRNY NA SLUNCI

Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková nebo Eva Kodešová, Ondřej Kavan, René Přibil nebo Karel Soukup. Režie: René Přibil.
Je mnoho dramat se silným příběhem, ale málo těch, která je vyprávějí tak napínavým způsobem i s jistou dávkou humoru, jako je tomu
ve hře Leopolda Laholy, autora osobitého literárního stylu i neobyčejného osudu. Uprostřed jediné noci se hrou náhody zcela změní
životy trojice hrdinů příběhu a odhalí se jejich skrytá tajemství.

Irina Fojtíkova-Kondratěnko je významnou českou klavíristkou lotyšského původu. Vystupuje nejen sólově, ale i s řadou českých a zahraničních orchestrů ve Francii, Německu, Itálii, Brazílii, Argentině, Belgii, Taiwanu, Japonsku atd. Je vyhledávanou partnerkou pro komorní
koncerty, pěvecké recitály a nahrávky významných českých i zahraničních interpretů (Josef Suk, José Cura, Marina Domašenko, Ludmila
Peterková, Gabriela Demeterová, Sharon Kam, Hana Kotkova, Jiří Barta aj.). Jako profesorka klavíru je zvána ke spolupráci na Mezinárodní
akademii komorní hudby pod vedením Maurice Bourgueta a jako členka porot mezinárodních a národních klavírních soutěží. Je vedoucí
klavírního oddělení na Konzervatoři a Vyšší odborné škole J. Ježka v Praze. Spolupracuje s mladými adepty klavírního umění v rámci mistrovských kurzů, kterých se zúčastňuje v České republice
i v zahraničí. Je laureátkou národních a mezinárodních soutěží, nositelkou Evropské ceny Gustava Mahlera, ceny ministerstva školství pro nejúspěšnějšího pedagoga roku 2006.V roce 2007 byla
vyhlášena Ženou roku v oblasti umění a kultury.

Předprodej vstupenek na všechny 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 2. dubna 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
III. Abonentní koncert - GABRIELA

DEMETEROVÁ a komorní soubor COLLEGIUM

středa 8. dubna 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné - Divadlo Járy Cimrmana - ČESKÉ

NEBE

sobota 18. dubna 2009 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna - LACO

DECZI

Neděle 19. 4. 2009 ve 14.00 a v 16.00 hodin
Loutkové představení - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - vstupenky v prodeji od 9. 3. 2009
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč.
pondělí 20. dubna 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného - NOVECENTO
středa 22. dubna 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
II. JARNÍ MÓDNÍ KOKTEJL - Módní

přehlídka Agentury DS MODELS

pátek 24. dubna 2009 od 9.00 a 11.00 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro žáky základní školy
pátek 24. dubna 2009 od 15.30 a 17.30 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro veřejnost

TANEČNÍ AKADEMIE Venduly Hruškové

CHODSKÝ BÁL

Do druhé desítky vstupuje Chodský bál v Domažlicích,
který si získal velkou oblibu a stal se zimní oslavou folkloru
v našem kraji.
Letos se akce koná 14. března opět v obou sálech kulturního střediska. Večerem přítomné provede Josef Kuneš, který
postupně představí účinkující, kteří jsou podrobně uvedeni
na sousední straně Kulturního programu. Ředitele MKS,
Mgr. Kamila Jindřicha, jsme se zeptali, jak hodnotí tento
typ akce, která se pevně zařadila mezi společenské události
našeho města: „Hned po Chodských slavnostech je Chodský
bál druhou nejvýznamnější akcí ve městě, která vyzdvihuje
místní folklor. Jsem rád, že všechny významné soubory
a dudácké muziky z Chodska přijaly pozvání a osobně se
už velmi těším na půlnoční dudácký rej. Doufám, že si jej
všichni náležitě užijí.“
(toš)
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MĚSTO DOMAŽLICE, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
vyhlašuje
jako zřizovatel na základě usnesení rady města č. 3488
ze dne 2. 2. 2009

konkurz
na obsazení funkce ředitele

Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace
Kvalifikační předpoklady uchazeče:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- organizační a řídící schopnosti
- znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, znalost školské ekonomiky
a souvisejících předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 20. března 2009
do 13.00 hodin v obálkách označených „KONKURZ – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Město Domažlice
odbor kancelář starosty
úsek školství a kultury
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
K přihlášce doložte:
- úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
(diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce
pedagogické praxe
- životopis (psaný vlastní rukou)
- návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232,
příspěvkové organizace (maximální rozsah 5 stran strojopisu)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce
Předpokládaný termín nástupu: 1. července 2009
Ing. Miroslav Mach

starosta města Domažlice, v. r.

Venkov není izolovaný ostrov

Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko
nabízí kurz Venkov není izolovaný ostrov. Projekt je zaměřen na odborné znalosti a zkušenosti týkající se základů podnikání, marketingu a reklamy, možností získání dotací,
hygienických, bezpečnostních, právních a dalších předpisů, využití výpočetní techniky.
Cílem je umožnit jednak zkvalitnění služeb stávajících provozovatelů venkovské turistiky
a agroturistiky, jednak vznik dalších zařízení tohoto typu ve venkovském prostoru Českého lesa, což v konečném důsledku přispěje ke zlepší kvalitity života na území MAS
Český les.
Obsah kurzu: Právní minimum (nezbytné právní podmínky pro zahájení podnikatelské činnosti, základní právní předpisy upravující podnikání, formy podnikání, základy
pracovního práva, obchodní zákoník, majetková odpovědnost provozovatelů ubytovacích
zařízení ke svým zákazníkům), Hygienické minimum (provozování ubytovacích služeb,
prodej potravin, veřejné stravování), Počítač není jen psací stroj (základy obsluhy počítače), Dotace a jejich praktické využití (základní znalost formulářů žádosti a příprava
příloh), Umění komunikace a sebeprezentace – praktický nácvik, Reklama a její význam
pro rozvoj podnikání, ochranná známka.
Kurz je bezplatný a bude zahájen v únoru 2009. Bližší informace a předběžné přihlášky: e-mail: info@svazekdomazlice.cz, tel. 602 625 695
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Turistické akce
v BŘEZNU
Čtvrtek 5. 3.
Turistická beseda v Gymnáziu J. Š. Baara:
J. Wollerová – Národní parky Tanzanie
a Ugandy. Začátek v 18.00 hod.
Sobota 7. 3.
Turistika v Pošumaví – Vycházkový okruh
okolím Nýrska. Odjezd z nádraží ČD
v 6.03 hod do Nýrska. Trasa: Nýrsko,
Bystřice nad Úhlavou (poutní kaple), Hadrava (památná lípa), Chudenín (kaple),
Uhliště, Skelná Huť, Suchý Kámen, vrch
Hraničář (833 m – vyhlídka), hrad Pajrek,
Nýrsko (19 km). Trasu možno zkrátit.
Návrat v 17.17 hod. Vede P. Matějka.
Neděle 15. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 11.47 hod do Spáňova. Trasa: Spáňov,
Kout na Šumavě, Podzámčí, Rýzmberk,
Kdyně (8 km). Vede A. Léblová.
Sobota 21. 3.
Turistická vycházka „Vítání jara“. Odjezd
ze zastávky ČD ve 13.04 hod do Klenčí
pod Čerchovem. Trasa: Klenčí, Dobrá
Voda, Draženov, Luženice, Baldov, Domažlice (10 km). Vede K. Bílek.
Sobota 21. 3.
Účast na turistickém pochodu Plzeňská
šlapka. Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod
do Plzně. Start v Bolevci na konečné
tramvaje č.1 od 7 do 10 hod. Trasy 8, 17,
23 a 31 km. Pořádá OKČT Bolevec, informace Josef Sýkora, tel. 777 924 904.
Vede M. Senohrábková.
Neděle 22. 3.
Účast na Jarním setkání turistů Plzeňského kraje v Rochlově (Plzeň sever). Odjezd
z nádraží ČD v 7.31 hod do Nýřan. Start
v zámeckém areálu v Rochlově od 9 hod.
Pořádá První plzeňský KČT + OV KČT
PK. Informace Václav Zykmund, tel.
736 754 091. Návrat v 17.44 hod. nebo
v 19.20 hod.
Neděle 29. 3.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD ve 12.30 hod. do České Kubice.
Zde bude čekat vedoucí J. Mathauser.
Trasa: Česká Kubice, Nová Kubice, Folmava, hospoda U Mlynáře, Myší vrch, Česká
Kubice (10 km). Návrat v 18,17 hod.
Připravujeme
Sobota 4. 4.
Odmykání České studánky. Odjezd ze
zastávky ČD v 8.30 hod do České Kubice. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek,
Zelená chýše, Česká studánka. Zahájení
v 10.30 hod. Po skončení návrat do Chodova. Zde v kulturním domě oběd a společné
posezení. Odjezd z Trhanova v 16.17 hod.
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STOP NEPOŘÁDKU !!!!
Proč je třeba třídit odpad a že se odpady ukládají do nádob
a na místa k tomu určená, se učí již děti v mateřské škole. Za
většinu stanovišť kontejnerů či popelnic určených na směsný
komunální odpad a stání na separovaný odpad se nemusíme,
pokud se týče pořádku a čistoty, rozhodně stydět. Existují však
místa , od kterých bychom raději odvraceli pohled (především
stanoviště na sídlištích – Kozinovo pole, Itálie nebo Kavkaz).
Některé části připomínají smetiště – velký nepořádek panující
v okolí přeplněných a přetékajících kontejnerů. Do kontejnerů na
běžný domovní odpad a jejich blízkosti často směřuje neskladný
velkoobjemový odpad – staré a nepotřebné vybavení bytu nebo
jeho zařízení – koberce, matrace, lina, nepotřebné sanitární
vybavení, jednotlivé kusy nábytku nebo jejich části (v nedávné
době jsme na sídlišti Itálie zaznamenali válendu s jednou ulomenou nohou včetně matrací, kterou vkusně doprovázel noční
stolek i s lampičkou).
Přetrvávajícím a dlouhodobým problémem je odkládání
využitelných komodit komunálního odpadu (plastů, a to
zejména plastových obalů a kartónového papíru) do nádob na
běžný domovní odpad, kam evidentně nepatří. Papírové krabice,
převážně od elektrospotřebičů, včetně využitelného fixačního
polystyrenu, naplněné dalším „nepotřebným, mnohdy dále
recyklovatelným materiálem“ hrdě zaujímají své čestné místo
přímo uprostřed kontejneru nebo v jeho bezprostřední blízkosti.
Nejrůznější barevné plastové obaly (igelitové tašky, plastové pytle a pytlíky a s podivem i PET lahve) zůstanou zachyceny přímo
na stanovištích dalším odpadem, méně šťastné ozdobí přilehlou
vegetaci a ty nejšťastnější se vesele rozběhnou do okolí vstříc dalším dobrodružstvím. Samostatnou kapitolou našich kontejnerů je
jejich zneužívání provozovateli různých domácích prací (balení,
kompletování apod.) Zřejmě došli k přesvědčení, že právě tyto
nádoby jsou tím správným místem k odložení odpadů z jejich
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činnosti, což jsou opětovně papírové krabice či plastové pytle naplněné již nepotřebnými, ale bezesporu využitelnými plastovými
obalovými materiály.
Nepotřebné ošacení, mnohdy úhledně rozložené na povrchu
kontejnerů, a obuv, čekající nedočkavě na nové majitele zakončí
svoji existenci dosti neslavně na skládce odpadů, přestože na území města jsou rozmístěny již 4 a ve sběrném dvoře Domažlických
technických služeb 3 speciální kontejnery na textil včetně obuvi,
jejichž obsah najde vždy další uplatnění.
Je třeba uvědomit si, že různorodý obsah kontejnerů zabírá
velkou část jejich objemu na úkor běžného domovního odpadu,
a sběrné nádoby tudíž nejsou a ani nemohou být pro konkrétní
nemovitosti dostačující. Odpadové nádoby se přidělují podle
počtu poplatníků přihlášených k trvalému pobytu v příslušné nemovitosti. Dostatečný objem je stanoven „odpadovou vyhláškou“
na 22 litrů na osobu a týden, což je jedna běžná popelnice (110
litrů) pro 5 lidí na týden. Svozovou firmou je zajišťován úklid
a svoz nepořádku z takto zkrášlených stanovišť, bohužel stav
„uklizení“ ve většině případů nevydrží ani do druhého dne.
Nerudovskou otázku Kam s ním? jasně definuje systém
nakládání s komunálním odpadem stanovený obecně závaznou
vyhláškou města Domažlice č. 7/2004, 1/2005. Domovní
kontejnery a popelnice jsou určeny pouze na směsný (zbytkový)
odpad, což je odpad vznikající při činnosti fyzických osob (zjednodušeně řečeno při provozu domácnosti po vytřídění využitelných
a nebezpečných složek). Pro využitelné složky (papír, kartóny,
plasty, sklo, nápojové kartony, textil) jsou vymezeny prostory
s nádobami na separovaný odpad. Neskladný velkoobjemový odpad a další nepotřebné věci z domácnosti do kontejnerů, popelnic
a jejich blízkosti nepatří, občan našeho města je může zdarma
odložit do sběrného dvora Domažlických technických služeb.
Právnické či fyzické podnikající osoby jsou povinny si svůj
vyprodukovaný odpad odstranit samy na vlastní náklady předá-
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ním oprávněné osobě (např. sběrné dvory, skládky) a v souladu
se zákonem o odpadech. Využívat systému zavedeného městem
Domažlice pro nakládání s komunálním odpadem („svoz popelnic“) mohou podnikající osoby pouze na základě písemné
smlouvy za příslušnou finanční úhradu a jsou jim přiděleny
samostatné sběrné nádoby.
Jsme si vědomi toho, že tento stručný článek zdaleka nezahrnuje všechny nejasnosti a otázky související s problematikou odstraňování komunálních odpadů. Problém tkví především v konkrétních
lidech a jednou z cest je nezodpovědné jedince sankcionovat.

UPOZORNĚNÍ !!!
Pro zachování čistoty a pořádku na území města je nezbytné,
aby občané odpad třídili a odkládali jej pouze na místa k tomu
určená. Toto platí pro všechna stanoviště, kde byly instalovány
nádoby na domovní i separovaný odpad. Vybrané lokality budou
nyní častěji kontrolovány Městskou policií Domažlice, která se
na nepořádníky zaměří, takže ti mohou počítat s tím, že jejich
činnost bude patřičně finančně postižena. Město Domažlice
dále vytipovaná místa vybaví monitorovacími zařízeními, která
budou hříšníky zaznamenávat, bude s nimi zahájeno správní
řízení, a dokonce uvažuje o jejich zveřejnění na svých webových
stránkách a v místním tisku.
Konkrétní viníci, kteří odloží odpady nebo odpadky mimo
vyhrazená místa, se dopustí přestupku podle § 47 odst. 1 písm.
h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a bude jim uložena
pokuta až do výše 50 000 Kč. Potrestán může být i ten, kdo
poruší povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce města
Domažlice, tzv. „odpadové vyhlášce“, dle § 46 odst. 2 přestupkového zákona s výší sankce do 30 000 Kč.
Výše sankčního postihu podnikajícím osobám není nijak
zanedbatelná. Za porušení příslušných ustanovení zákona o odpadech lze uložit pokutu ve výši od 300 000 do 1 000 000 Kč.
Odbor životního prostředí MěÚ Domažlice

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc BŘEZEN

Čtvrtek 19. března – Zájezd pro žáky druhých tříd ZŠ Msgre Staška do Divadla Alfa v Plzni na představení Hrnečku vař včetně prohlídky zákulisí divadla.
Od 20. do 30. března – BAREVNÉ KAPKY. Interaktivní projekt pro 2. a 3. třídy ZŠ proměny přírody, tradiční
svátky, lidová slovesnost, říkadla, pranostiky, praktická výroba od 10 do 11.30 hodin v domě dětí.
Sobota 21. března – Sportovní dopoledne. Sraz účastníků je v 9 hodin ráno v Dominu. Na programu je zábavné
dopoledne spojené s bowlingem U Willyho. Konec akce je opět v DDM ve 12 hodin.
Sobota 28. března – Jarní dílna od 9 do 12 hodin v domě dětí.
PODĚKOVÁNÍ
Pořadatelé dětského karnevalu, konaného 31. 1. 2009, Dům dětí a mládeže DOMINO společně s Městským kulturním střediskem v Domažlicích vyjadřují upřímné poděkování sponzorům, jejichž prezentace je zveřejněna na www.ddmdomazlice.cz v sekci Ke stažení.
Okresní kola soutěží
středa

4. 3.

Recitace

MKZ Horšovský Týn

pondělí

16. 3.

Olympiáda v Čj I. kat.

DDM

úterý

17. 3.

Olympiáda v Čj II. kat.

DDM

středa

18. 3.

Zeměpisná olympiáda A, B, C

GJŠB

středa

18. 3.

Zeměpisná olympiáda D

GJŠB

pátek

20. 3.

Matematický Klokan-školní kola

Přehled letních táborů 2009 Domu dětí a mládeže DJMINJ
Tábory a soustředění:
Č.

Termín:

Místo:

Ubytování:

Počet
dětí

Zaměření:

Motivace:

1

1. 7.–12. 7.

HoršovskýTýn

budova ZvŠ

22

soustředění dívčích klubů

Egypt

2

1. 7.–7. 7.

Postřekov
I. běh

budova ZŠ

25

přírodověda, turistika, sport, výtvarná
a rukodělná činnost

Trpasličí olympiáda

3

13. 7.–19. 7.

Postřekov
II. běh

budova ZŠ

25

přírodověda, turistika, sport, výtvarná
a rukodělná činnost

Trpasličí olympiáda

4

19. 7.–24. 7

Trhanov

budova

25

sport,turistika,táboření

Putování po Chodsku

II. Příměstská činnost: celodenní pobyt bez noclehu, vlastní strava
Termín

Místo:

Zaměření:

Cena:

Hlavní vedoucí:

5.

17.–21. 8.

Domažlice

Země pohádek

550,–

Jan Hrabačka

6.

1. 7.–3. 7.
7. 7.–11. 7.

Domažlice

Tvořivé Domino

900,–

Vladimíra Holá

7.

13.–17. 7.

Domažlice

Tvořivé Domino

600,–

Vladimíra Holá

V únoru proběhla okresní kola soutěží
ZUŠ vyhlašovaných MŠMT. V letošním
roce se soutěží ve hře na dechové dřevěné,
žesťové a bicí nástroje, ve hře na dudy a komorní hře na dudy, v sólovém a sborovém
zpěvu. Soutěž mají i houslové soubory,
tanečníci a recitátoři.
1. místo s postupem do krajského kola
získali ve svých věkových kategoriích:
Š. Šustrová, P. Popelková – příčná flétna,
O. Gerlický, J. Jarábek, J. Jiřinec – klarinet, K. Andrlová – saxofon, K. Šleisová
– lesní roh, P. Janeš – tuba, Š. Holoubek,

P. Blahut – bicí, J. Morysek, K. Hemala,
J. Ošmera, M. Červený – dudy, J. a E. Moryskovi, L. a M. Červený – komorní hra na
dudy.
Krajská kola se uskuteční v Plzni 7. 3.,
20.–22. 3., 28. 3., 29. 3. Do Rokycan na
krajskou přehlídku dětských pěveckých
sborů pojede 3. 3. sbor DUHA – loňský
vítěz oceněný na celostátní přehlídce
v Pardubicích (sbormistr J. Mentová,
klavír J. Eretová). Taneční oddělení se
zúčastní Taneční soutěže Plzeňského kraje
28. 3. LDO má soutěžní recitační přehlídku 4. 3. v Horšovském Týně. 11. 2. se

v

konalo v Plzni krajské kolo Karlovarského
skřivánka.To je soutěž pro žáky studující
sólový zpěv. Ve 2 věkových kategoriích
soutěžilo kolem 60 žáků. Obě kategorie
vyhráli žáci naší školy. 1. místa s postupem
do celostátního kola obsadili I. Sazamová
a H. Hradecký. Postup do celostátního kola
si vyzpívala také A. Palacká a náhradnice A. Černá. Dobře si vedla i nejmladší
T. Jurníková, na své první krajské soutěži
zabodovala na 7. místě. Do Karlových Varů
na celostátní kolo pojedou žáci se svou učitelkou L. Kotlanovou a klavíristkou J. Eretovou 23. 3. a 25. 3.
(je)
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ANI STROMY NEŽIJÍ VĚČNĚ

Tušíte správně. V posledních týdnech
a měsících se nemluví v Domažlicích o jiných stromech více než o jírovcích v aleji
u kláštera. Každý, kdo prochází v parných
letních dnech alejí, ocení jejich košaté koruny, které široký chodník pod nimi chrání proti
pronikajícímu slunci a vytváří chladný stín
v kontrastu s rozžhavenými ulicemi v okolí.
Není nepříjemné posadit se pod stromy na
lavičku nebo do kavárny, odpočívat a vyhlížet známé, abychom si řekli, jaký je to dnes
krásný den….
Před časem došlo ke změně. Stromy byly
ošetřeny prořezáním, zkrácením a stínu po
několik let bylo méně. Postupně se mohli
domažličtí opět kochat krásnými korunami
stromů a procházet se v jejich stínu.
Stromy postupně stárnou. Na jaře vypadají
nádherně, krásně kvetou a ani přes léto není
příliš vidět jejich kmen a větvení. Pokud nebyly napadeny klíněnkou, měly zelené listy
až do září a pak je podzim vymaloval krásnými barvami. V zimě si pozorný kolemjdoucí
mohl všimnout nepravidelné koruny, vyhnilých řezů po neodborném ošetření a puklin ve
kmenech některých stromů.
Již téměř rok má město posudek na současný stav stromů. Ze závěru vyplývá, že
stromy jsou staré, nemocné, a především
nebezpečné. Hrozí odlomení výhonů od prohnilého kmenu s pádem a možným zraněním
osob. V té době se začalo uvažovat o řešení
situace. Výzva k záchraně aleje neměla
žádnou odezvu. Mezitím byly zpracovány
další 2 posudky s naprosto stejným závěrem.
Zachování aleje se zdá být nereálné. Město ví
o nebezpečnosti stromů a za případné tragické následky zodpovídá.
Prvním opatřením bylo odstranění lavic,
aby se lidé v aleji zdržovali co nejméně a snížilo se riziko úrazu při pádu některé z větších
větví. Dalším krokem bylo pokácení jednoho
jírovce, aby se veřejnost mohla přesvědčit
o zdravotním stavu stromu. Informační tabule
a cedule na stromech upozorňují na poškození celé aleje.

Protesty se začínají množit: „Ničíte ráz
centra Domažlic, náměstí bez aleje už nebude
naše náměstí, srdeční záležitost...“
Zlín, tam se o nebezpečnosti stromu, který zabil 2 chlapce, vůbec nevědělo… Nyní
je vypracován návrh na rekonstrukci aleje
u kláštera, který počítá s vykácením všech
stromů, vytrháním
kořenů,
předlážděním a přípravou
k vysázení nových
stromů. Plánuje se
vysázení
nového
druhu jírovce červeného, který je
odolný vůči klíněnce, sázet se budou
stromky co možná
největší.
A my, za několik málo let,
budeme
moci

Alej na Vavřineček

Kontakty na hlavní vedoucí: tel.: 379 722 811, 379 722 812, www.ddmdomazlice.cz,
e-mail: ddm.domazlice@seznam.cz, ddm@ceskasit.cz

SOUTÌE ZUŠ
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V posledních dvou letech proběhla revitalizace aleje na Vavřineček, kterou provedla specializovaná firma. V současné době je
dokončena první etapa, kdy byla provedena úprava a vykácení
poškozených stromů. V letošním roce proběhne náhradní výsadba. Už nezbývá než pozvat spoluobčany na krásnou procházku
nově zrekonstruovanou
alejí vedoucí k jednomu
z malebných míst v okolí
s neopakovatelným pohledem na Domažlice.
Pavel Zeman, předseda
výboru pro životní prostředí města Domažlice,
Sdružení pro město
Domažlice

v parném létě opět sedět na lavicích nebo
v kavárně, odpočívat a v chladivém stínu
si se známými povídat, jaký je to dnes
krásný den…
Pavel Zeman, předseda výboru
pro životní prostředí města Domažlice,
Sdružení pro město Domažlice
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Rada města v Domažlicích svým usnesením č. 3538 ze dne 16. 2. 2009

vyhlašuje
na základě Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Domažlice, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2002, č. 4/2003, č. 2/2004 a č. 4/2007, č. 1/2008:

výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
na území města Domažlice v roce 2009

Adresátem půjčky z fondu podle čl. IV. odst. 1 vyhlášky může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která vlastní obytný objekt
na území města a která přijme závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě o půjčce uvedených pravidel ve
prospěch uvedeného obytného objektu. Dále o půjčku může žádat i právnická osoba, která objekt nevlastní, za předpokladu, že se jedná
o bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek a půjčka je použita na obnovu obytného objektu.
Z fondu se poskytují následující druhy půjček:
Číslo
půjčky

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Úroková
sazba

Horní hranice půjčky

5 let

4 % p. a.

do 120 tis. Kč na 1 dům

1.

Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let

2.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím obytném
objektu

4 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

3.

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu obyt. objektu

4 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

4.

Obnova fasády včetně oplechování u obyt. objektu staršího 10 let

4 roky

4 % p. a.

do 60 tis. Kč na 1 dům

5.

Zateplení obvodového pláště obytného objektu staršího 5 let

4 roky

4 % p. a.

do 50 tis. Kč na 1 dům

6.

Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v obytném objektu

3 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

7.

Při vestavbě bytu do půdního prostoru

8 let

6 % p. a.

do 400 tis. Kč na 1 byt

8.

Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě obytného
objektu

6 let

6 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

9.

Zřízení plynového nebo elektrického topení při nové výstavbě
obytného objektu

6 let

6 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt
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Otevřená sportoviště
V posledních letech se vedení města
Domažlice snaží umožnit mládeži smysluplné vyplnění volného času na sportovištích, která jsou ve městě k dispozici.
Již po komunálních volbách v roce 2006
se rozběhl projekt Centrum volného času.
Město Domažlice a KÚ Plzeňského kraje
spolupracují s Gymnáziem J. Š. Baara
a umožňují volný přístup mládeže na stadion gymnázia v odpoledních hodinách, kdy
na stadionu neprobíhá výuka. Děti, které
nemají schopnosti či ambice provozovat
sport závodně, mohou navštěvovat v rámci
tohoto projektu bezplatné sportovní kroužky. V zimním období se sportovní kroužky
přesouvají do tělocvičny gymnázia a doplňuje je výtvarný kroužek či keramika. Oblibu tohoto projektu dokládá návštěvnost
zvyšující se každý rok cca o 50 %. V roce
2008 dosáhly návštěvy ve všech částech
projektu počtu 2137. Vzhledem k omezené

kapacitě stadionu gymnázia bylo nutné ve
všedních dnech zrušit komerční pronájmy
tohoto sportoviště pro dospělé občany. Ti
si mohou, ovšem za úplatu, zasportovat na
hřišti ZŠ Komenského 17 v centru města.
Letos nabídne další možnost sportovního vyžití nově vznikající hřiště na sídlišti
Šumava. Vybudování tohoto sportoviště
umožnil grant z dotačního programu
„Výstavba víceúčelových hřišť s umělým
povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji
v roce 2008“ vyhlášený KÚ Plzeňského
kraje. Grant získalo občanské sdružení
Sídliště Šumava o.s., které i k tomuto
účelu občané sídliště založili. Město Domažlice garantovalo dofinancování cca
55% nákladů a poskytlo pozemek pro
výstavbu. Vzhledem k umístění ve městě
obsáhne hřiště oblast, ze které se, zejména
menší děti, na hřiště gymnázia dostanou

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou kumulace půjček č. 4 – obnova fasády a půjčky č. 5 – zateplení obvodového pláště
požadovaných ve prospěch téhož objektu. O stejný druh půjčky nelze žádat ve prospěch stejného objektu, na který již byl jednou tento
druh půjčky poskytnut. Půjčky lze čerpat do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Půjčka se splácí v souladu se
smlouvou o půjčce uzavřenou dle čl. VII. vyhlášky.
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velice složitě. Dostavba je plánována do
července letošního roku. K dispozici bude
hřiště na fotbal, volejbal, tenis, nohejbal
a košíkovou. Režim využití sportoviště je
také v současné době ve stádiu úvah. Důležité je zajištění bezpečnosti dětí a ochrana
vybudovaného majetku před vandaly. Snahou bude i doplnění hodin během dne kdy
nelze volně využívat stadion gymnázia.
Hřiště bude přístupné jak pro děti, tak pro
dospělé a bude nutná jistě dávka tolerance,
než se nová pravidla vyladí a uvedou do
provozu.
Starosta města Ing. Miroslav Mach vítá
aktivitu občanů a město Domažlice jistě
podpoří i další případné městské části,
které se pokusí o podobnou akci s využitím peněz z grantů vyhlašovaných KÚ
Plzeňského kraje, fondů Evropské unie
apod. V případě zapojení občanů do zvelebení svého okolí by se mohlo snížit i riziko
svévolné devastace takového zařízení.
Jan Anderle, GJŠB

Součástí projektu Centrum volného času
byla v roce 2009 i akce Dětská atletika
s gymnáziem pořádaná pro nejmenší děti.

Žádost musí vždy obsahovat:
1 jméno a příjmení žadatele nebo název žadatele a jméno a příjmení statutárního zástupce,
2 den, měsíc a rok narození nebo IČO žadatele,
3 adresu bydliště nebo adresu sídla žadatele,
4 potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu,
5 přesné označení předmětného objektu (adresa, číslo popisné, je-li už vydáno, číslo parcely),
6 přesný popis účelu, na který je půjčka požadována,
7 předběžný termín dokončení akce,
8 předběžná (popř. uzavřená) dohoda s dodavatelem akce (obchodní jméno dodavatele, předběžná cena dodávky, při svépomoci odhad nákladů, příp. položkový rozpočet
a fotodokumentace, z níž by byl patrný
stav nemovitosti před rekonstrukcí),
9 požadovaná půjčka (číslo, druh půjčky,
l špalky a štípané louče pro různé druhy topidel v délkách 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 cm + kotouče ∅ 34 cm
částka stanovená dle vyhlášky),
l vaše dřevo mobilním zařízením zpracujeme – i u vás
10 stanovení záruky za poskytovanou
l příčné dělení kmenů a balíků odpadového dřeva až do ∅ 150 cm
půjčku,
l s použitím nejvýkonnější elektrické pily pracujeme i v klidových zónách
11 podpis žadatele, který tak stvrzuje, že
l prořezávání, vyvětvování a kácení lesních a zvlášť nebezpečně rostlých dřevin
údaje v žádosti vyplnil správně a prav(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)
divě.
l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

Formuláře žádostí jsou k dispozici
na finančním odboru Městského úřadu
v Domažlicích, náměstí Míru 1, 1. patro,
č. dveří 208.
Žádosti se přijímají nejpozději do 31.
3. 2009 na podatelně MěÚ nebo na finančním odboru MěÚ Domažlice.
Ing. Miroslav Mach, starosta města
Domažlice, v. r.

Nové hřiště na sídlišti Šumava bude dokončeno v létě.

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;

pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

MIROSLAVA HAVELKOVÁ, mob.: 721 053 237
MIROSLAV BLÍHA, mob.: 721 053 273,
DVOŘÁKOVA 240, 344 01 DOMAŽLICE

Neberem Vás na hůlku, děláme to za půlku!

Mánesova 531
344 01 Domažlice
Hřiště gymnázia je pro mládež otevřeno od dubna do září každý všední den.

tel.: 724 501 626
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DROGERIE-PARFUMERIE
PODSKALSKÁ
nám. Míru 56, ( 379 722 290
Nabízí
velký výběr

paruk
a příčesů
módních
odstínů
a střihů
(možný výběr
i na zdravotní
poukázku)
Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

