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Jak obstály Domažlice při povodních?

Dvakrát po sobě zahrozila minulý měsíc v Domažlicích velká voda. Ve srovnání s níže položenými
oblastmi v Čechách vše dopadlo dobře. Ale i tak měli všichni zainteresovaní plné ruce práce.
K tomu starosta města ing. Miroslav Mach říká: „Naše město přežilo letošní povodně bez úhony. Rozhodnutí přijaté před šesti lety se ukázalo jako správné.“ Oním rozhodnutím je komplextní protipovodňová
ochrana Domažlic. K tomu starosta říká: „Největší zásluhu má soustava Zelenovských rybníků, která
dokáže rozložit povodňovou vlnu v Zubřině z původní půl hodiny na současné čtyři hodiny. Toto se letos
plně prokázalo.“ Stejně tak i nedávné odbahnění Babylonského rybníka a oprava hráze přinesla své ovoce. Rybník byl totiž plný až po okraj. Pozitivní vliv se ale neprojevil v Domažlicích, ale na Radbuze, protože
voda z této nádrže neteče do Domažlic jak se někdy mylně traduje. K Zelenovským rybníkům starosta
M. Mach dodává: „Lidé se mě často ptají, jak odbahnění tří rybníků může situaci změnit. Zhruba třetina
vody teče obtokem. Ostatní asi hodinu zaplňuje rybníky a následně je postupně opouští přes upravenou
odtokovou strouhu. Dříve se rybníky naplnily a naráz přetekly. Tedy rozložení volny bylo nemožné.“
Nejkritičtější den pro Havlovice byl osmého června, kdy hladina potoka stoupla na třetí povodňový
stupeň. Ve městě technické služby rozvážely pytle s pískem a obyvatelé při Zubřině se připravovali na
velkou vodu. Zaplavení červené značky v Havlovicích v roce 2006 znamenalo rozlití Zubřiny. Voda tekla
i ulicemi Hruškovou a Havlíčkovou a bylo na první pohled patrné, proč se část Na Ostrůvku tak jmenuje.
„Tentokráte se hladina udržela s rezervou v korytě,“ říká starosta M. Mach. Je tomu tak díky náročnéOsobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 19. 8. 2013
od 14 hodin v kanceláři starosty. Zasedání zastupitelstva města se v červenci nekoná.
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 28. 8. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

mu rozšížení koryta od Ostrůvku po restauraci
U Kocoura. V těchto místech se břehy k sobě
přiblížovaly natolik, že neumožňovaly při vysoké
vodě dostatečný průtok a voda si pak razila cestu
po zmíněných ulicích.
„Víme, že musíme pokračovat v těchto opatřeních, protože letošní vlna nebyla nejvyšší možná,“
vysvětluje starosta a pokračuje, „letos začne
odbahnění a zkapacitnění rybníka Jezero. Na Petrovickém potoce bude vybudován poldr a vodoteč
bude zmeliorován do přírodního stavu. Na tyto
práce byla získána dotace zhruba 15 milionů korun (80% nákladů).“ Město získalo také dotaci na
stavbu poldru před Havlovicemi směrem na Újezd.
Tato etapa bude provedena na jaře roku 2014.
Součástí dotace je soustava tří nádrží v místech
U Cihelny, odkud teče voda od Hrádku. „Na všech
těchto místech byly rybníky. Naši předkové velmi
dobře věděli, kde je mají stavět,“ připomíná starosta města.
Samostatnou kapitolou jsou záplavy, které
v době povodní přišly od Vavřinečka. K tomu
M. Mach vysvětluje: „Velkým problémem je spolupráce se zemědělci. Opět byly osety tři celké lány
pod Vavřincem kukuřicí. Proti bleskové vodě se
toho moc udělat nedá. Proto budeme jednat s mrákovským družstvem na napravení stavu.“
Z dalších protipovodňových opatření můžeme
jmenovat výstavbu poldru mezi rybníkem Tři vrby
a správou silnic nad Hanovým parkem. Zde řešení
napomohou schválené církevní restituce, jejichž
odkládání dosud bránilo odblokování zdejší půdy.
Na druhé straně města na louce pod kolbištěm TJ
Start se rovněž plánuje protipovodňové opatření.
„Pak by mělo být garantováno, že město dokáže
bezpečně zvládnout stoletou vodu,“ uzavírá starosta M. Mach a doplňuje, že celkové náklady jsou
zhruba sto deset milionů korun, proinvestováno je
něco přes polovinu.
„Když opatření fungují, tak si toho nikdo ani
nevšimne. Naopak, v případě, že by opatření
správně nefungovala, tak ano. Tyto povodně byly
příkladem, že se opatření pozitivně projevila,“ říká
starosta a náš rozhovor uzavírá slovy, „při této
příležitosti bych chtěl poděkovat jak dobrovolným,
tak i profesionálním hasičům za jejich včasný
zásah. Velký dík rovněž patří pracovníkům CHVAKu, Domažlických technických služeb, městské
i republikové policii, Domažlickým městským
lesům, pracovníkům městského úřadu i dalším,
kteří napomohli ke zvládnutí povodně.“ S. Antoš
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 69. schůzi
dne 14. 5. 2013:
- uložila odboru správy majetku zadat
zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci 4 kusů lip na Chodském
náměstí v Domažlicích na pozemkové
parcele č. 4779/8, k.ú. Domažlice
- nesouhlasila s povolením výjimky
z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
7,5 t – do ul. Havlíčkova v Domažlicích
na dobu 1 roku pro vozidla zásobující
areál Panský dvůr, a. s. v Domažlicích
- uložila odboru správy majetku zajistit
zpracování projektové dokumentace
včetně vydání příslušného rozhodnutí,
kterým bude stavba povolena, na provedení stavby opravy chodníku v Kozinově ulici před bytovým domem č. p. 233
v Domažlicích
- schválila zadání zakázky na zřízení veřejného osvětlení v rámci akce
obytná zóna Havlovice firmě Gabriel
a Pangrác, s. r. o., Školní 112, 344 00
Domažlice, dle předložené cenové nabídky 287.996,– Kč bez DPH a schválila
uzavření smlouvy o dílo se společností
Gabriel a Pangrác, s. r. o., Školní 112,
344 00 Domažlice, jejíž předmětem je
zřízení veřejného osvětlení v rámci akce
obytná zóna Havlovice
- vzala na vědomí informaci o petici podané občany města Domažlice a obyvateli bytových domů v ulici Švabinského
ze dne 9. 5. 2013 ve věci nesouhlasu
s plánovanou výstavbou parkoviště a odstranění zeleně

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 721 776 962,
e-mail: antos@idomazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. 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.
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Rada města na své 70. schůzi
dne 28. 5. 2013:
- souhlasila se záměrem zařazení části
pozemní komunikace nacházející se na
pozemkové parcele č. 2611/2, k.ú. Domažlice („tanková cesta“) do pasportu
místních komunikací a uložila DTS
Domažlice, příspěvkové organizaci,
předložit návrh na změnu Plánu zimní
údržby místních komunikací ve městě
Domažlice a obci Havlovice spočívající
v zahrnutí této komunikace do tohoto
plánu do kategorie 3. pořadí
- schválila uzavření smlouvy o dodávce
na realizaci zakázky „Dodávka lehátek
pro MŠ Domažlice“ s Martinem Krausem, fyzickou osobou podnikající pod
označením Martin Kraus, s místem
podnikání Nymburk-Drahelice, Drahelická 162/47
- schválila nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Dodávka posypové
soli“ nabídku společnosti P.S.CH. spol.
s r. o., Alšova 1030, 334 41 Dobřany,
IČ 25242083 za cenu 1.520,– Kč bez
DPH/t
- schválila prezentaci města Domažlice
ve stolním kalendáři na rok 2014 vydávaném Nakladatelstvím Českého lesa,
Vodní 18, Domažlice
Rada města na své 71. schůzi
dne 11. 6. 2013:
- uložila DTS Domažlice, příspěvkové
organizaci, provedení výchovné probírky stromů rostoucích v bývalém náhonu
na pozemkových
parcelách č. 234/1,
708/2 a 708/10,
vše v k.ú. Havlovice u Domažlic
- nesouhlasila
s umístěním 1 ks
reklamní
směrovky (Chodská
prodejna) o rozměrech 60x40 cm
na budově č. p.
56 umístěné na
stavební parcele
č. st. 81, k.ú.
Domažlice,
na
náměstí
Míru
v Domažlicích
- schválila Provozní a návštěvní
řád
dětského
dopravního hřiště
Domažlice v Domažlicích Hořejší
Předměstí
- uložila organizaci
DTS Domažlice,
příspěvková organizace, provádět
údržbu
areálu
Dětského dopravního hřiště Domažlice spočívající
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zejména v úklidu a opravě asfaltových
ploch, sekání a úklidu trávy a odvozu
odpadů, a to dle pokynů provozovatele
Dětského dopravního hřiště Domažlice
nebo odboru správy majetku
- souhlasila s použitím finančních prostředků ve výši 290.400,– Kč z investičního fondu Základní školy a mateřské
školy Domažlice, Msgre B. Staška 232,
příspěvkové organizace, na pořízení
podlahové krytiny do školní výdejny
Zastupitelstvo města na svém
29. zasedání dne 22. 5. 2013:
- posoudilo obsah petice podané občany
města Domažlice a obyvateli bytových domů v ulici Švabinského ze dne
9. 5. 2013 ve věci nesouhlasu s plánovanou výstavbou parkoviště a odstranění
zeleně
- souhlasilo s podáním žádosti ROP
NUTS II Jihozápad o poskytnutí dotace
a s realizací projektu „Kulturní centrum
– Pivovar Domažlice, stavební etapa
I. - Hvozd“
- schválilo rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2013–2015
- schválilo poskytnutí částek z grantů v jednotlivých kapitolách (více o grantech na:
www.domazlice.info)
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VLAKEM Z PLZNĚ
AŽ DO CENTRA
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Ing. Pavel Krutina
stavební projektová kancelář Domažlice
l projekty pozemních staveb

(nízkoenergetické i pasívní řešení)
l energetické průkazy budov
l navrhování s reálným počítačovým

modelem budovy

www.vizprojekt.cz

737 418 477

KOSMETIKA
GABRIELA ČERNÁ
Vám nabízí celkové ošetření vaší pleti

Pokud se cestující vydá vlakem z Plzně do Domažlic, ušetří si nově řadu kroků, protože
ho vlak doveze až na zastávku Domažlice Město (totéž platí i o cestě zpět). Zatím se to
týká tří spojů. Stalo se tak díky náročné rekonstrukci celé zastávky. Tu představuje vybudování 110 metrů dlouhého bezbariérového nástupiště pro vlakové soupravy. Novinku
vyzkoušeli v polovině června představitelé dráhy, Plzeňského kraje (jmenovitě náměstek
PK Jaroslav Bauer) a novináři při cestě moderní soupravou „žralok“ z nádraží na zastávku, kde slavnostně přestřihli pásku (na snímku). Přítomen byl rovněž starosta města
Miroslav Mach, který ocenil celou stavbu a její praktický význam. Součástí rekonstrukce byla dále výstavba čekárny, osvětlení a nádražního rozhlasu, který je ovládán ze
stanice. Zároveň pro vyšší bezpečnost byla upravena zabezpečovací zařízení na dvou
nejbližších přejezdech a staniční zařízení, které zajišťuje provoz souprav mezi nádražím
a zastávkou Domažlice Město. K tomu je třeba ještě připočítat úpravu železničního
svršku v délce 420 metrů, což je vzdálenost na nádraží. Všechny tyto práce vyšly na
16,5 milionu korun.
Stanislav Antoš

Zateplení dvou školních budov

O prázninách budou zahájeny práce na zateplení budov školy v ulici Msgre. B. Staška
a mateřské školy v Zahradní ulici. „Jedná se o dlouho plánovanou akci,“ říká starosta
města Miroslav Mach a dodává, že součástí opatření je i výměna oken. Obě budovy byly
postaveny zhruba v osmdesátých letech minulého století, kdy se stavby šetrné k energetickým nákladům nestavěly.
(toš)

Nově - kosmetické ošetření
za pomoci galvanické
žehličky NU SKIN
l diagnostika pleti
l ultrazvuková špachtle
l světelná terapie
l chemický peeling
l trvalá na řasy
l líčení

tel. 608 175 942
Voborníkova 257, Domažlice
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

TANEČNÍ KURZ

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Městské kulturní středisko v Domažlicích
přijímá přihlášky na

podzimní taneční kurz,
který začne 11. 9. 2013
Zveme všechny mladé zájemce
Bližší informace na www.idomazlice.cz
tel.: 379 722 631
e-mail: pincova@idomazlice.cz
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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
l vývěsková inzerce
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

Městské kulturní středisko v Domažlicích připravilo na léto novou serii koncertů
Pocta varhanům, kterou zahájil Wolfgang Kraus (na snímku). Následovat budou ještě dva, a to 25. července v klášterním kostele a 27. srpna v arciděkanském chrámu.
Foto Stanislav Antoš

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)
PO–PÁ 7.00–15.30

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

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz

Odešel pan Josef Zíta

Ve středu
29. května
zemřel ve
věku
79
let
pan
Josef Zíta,
kterého
domažlická
ve řej n o st
zná
jako
obětavého
správce věžních hodin. Neuvěřitelných 37 let chodil pan
Zíta denně natahovat závaží věžních hodin. Nejprve na
bránu a radnici, později k nim přibyla správa hodin Chodského hradu. V devadesátých letech proběhla rekonstrukce
hradu i východní brány a pohon obou strojů byl změněn na
elektrický. Tak zůstal mechanický stroj jen na radnici. I tak
to byla velká oběť, neboť k němu vede 110 schodů. Pan Zíta,
jako rodilý Domažličák, měl k této činnosti hluboký vztah,
chápal ji jako službu svému milovanému městu. Jeho dalším zájmem byly koncerty vážné hudby, které pravidelně se
svojí manželkou navštěvoval.
Stanislav Antoš

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

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

Domažlický zpravodaj - str. 5

v

číslo 7–8

v

červenec–srpen 2013

Domažlický zpravodaj - str. 6

v

číslo 7–8

v

červenec–srpen 2013

KURZOVA VĚŽ MÁ STATIKU V POŘÁDKU

Koncem května skončily opravy poslední – severní strany rozhledny. Zdivo
bylo hloubkově přespárováno a nejvíce
poškozená místa byla zpevněna nízkotlakou injektáží. Nakonec bylo zdivo ošetřeno
hydrofobním prostředkem. Tím skončila
tříletá oprava kamenného pláště a rozhledna je staticky zabezpečena. Tato oprava
byla možná díky dotaci, kterou KČT Domažlice získal od MAS Český les, o.s.,
a od Plzeňského kraje. Náklady na opravu
zdiva a statické zajištění rozhledny během
těchto tří let činily 1 milion 134 tisíc Kč.

Do letošní turistické sezóny vstupuje
Čerchov s novinkou. V prostoru před
rozhlednou Kurzova věž nainstaloval Klub
českých turistů spolu se Středním odborným učilištěm Domažlice tři informační
panely Historie Čerchova. První panel
zahrnuje období počátků turistiky a „zlatý věk“ Čerchova od roku 1893 do roku
1938. Na druhém panelu je zachyceno
období okupace a „studené války“, kdy byl Čerchov pro běžné
turisty nepřístupný a zahalen
tajemstvím. Na třetím panelu

je období od roku 1989, kdy se rozhledna
opravovala a Čerchov znovu slouží turistům. Text na panelech je v češtině, němčině a angličtině a je doplněn dobovými
fotografiemi.
KČT Domažlice děkuje všem, kteří jej
podporují ve snaze zachránit toto dědictví
minulých generací.
Petr Matějka, KČT Domažlice
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7. 7. Slavnostní pěvecký koncert – Marie Fajtová/soprán, Matěj Chadima/basbaryton,
Lenka Navrátilová/klavír, 15. 7. Prodej oděvů, 19. 7. Prodej, 9.–12. 8. Výstava fotografií,
18. 8. Zahajovací koncert lektorů klarinetových kurzů, 24. 8. Závěrečný koncert účastníků klarinetových kurzů, 28. 8. Zasedání zastupitelstva města.
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Zveme vás do Letního kina

ČERVENEC - začátky filmových představení 21.30 hodin
pá 5.
so 6.
pá 12.
so 13.
pá 19.
so 20.
pá 26.

Královský víkend
Nanga Parbat
Líbáš jako bůh
X-man
Ve stínu
Tady hlídám já
Twillight sága:
Rozbřesk 1
so 27. Twillight sága:
Rozbřesk 2

životopisný film
dobrodružný film
komedie
akční
krimi
komedie
romantický
romantický

SRPEN - začátky filmových představení 21.00 hodin
pá 2.
so 3.
po 5.
út 6.
st 7.
čt 8.
pá 9.
so 10.
so 10.
ne 11.
pá 16.
so 17.
pá 23.
so 24.
pá 30.
so 31.

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

v

Prci, prci, prcičky: Školní sraz komedie
Madagaskar 3
pohádka
Rok života
hudební LEŤNÁK 2013
Rolling Stones
hudební LEŤNÁK 2013
Pražákům, těm je hej
hudební LEŤNÁK 2013
Nazareth
hudební LEŤNÁK 2013
Rok Ďábla
hudební LEŤNÁK 2013
Okresní přebor - Poslední zápas
komedie 21.hod CHSL
Pepika Hnátka
Ženy v pokušení
komedie 23.55 hod CHSL
Království lesních strážců
pohádka CHSL
Nadějná vyhlídky
drama
Vrásky z lásky
komedie
Muži v naději
komedie
Železná lady
životopisný film
Edith Piaf
životopisný film
Croodsovi
pohádka

Hledám informace pro sestavení rodokmenu rodin Fronkových a Weberových.
Tel. 604 621 047
email: lenkasteinbergerova@seznam.cz

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

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

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

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

RADŮZA a kapela

Úterý 24. 9. 2013 od 19.30 h, velký sál MKS Domažlice
Předprodej od 1. 8. 2013 - Městské informační centrum,
nám. Míru 51, Domažlice, tel: 379 725 852,

l Při opakování sleva – 10%

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

Vstupenky v prodeji od 1. 6. 2013 za 250,– v předprodeji a 290,– Kč na místě

www.idomazlice.cz
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neděle 4. srpna 2013 od 20.00 hodin Letní kino Domažlice
koncert KATAPULT – 50 LET HRAJU ROCK - VÝROČNÍ KONCERT
Vstupenky v prodeji od 1. 6. 2013 za 250,– v předprodeji a 290,– Kč na místě
pátek 9. srpna 2013 od 18.00 hodin u brány na náměstí v Domažlicích

OZVĚNY FOLKLORU - Pořad v rámci Chodských slavností 2013

pondělí 1. až sobota 6. července 2013 v zahradě augustiniánského kláštera

18.00 - ASONANCE
20.00 - DRUŽINA (SK)

TUSTA SCULPTA - Sochařské sympozium na téma: „Cestou k Baldovu, symbolu husitství“

pondělí 1. až sobota 6. července práce na tvorbě soch v zahradě augustiniánského kláštera
pondělí 1. července - Slavnostní zahájení sympozia – v refektáři augustiniánského kláštera
středa 3. července – Objevme Domažlice – přednáška Z. Procházky a koncert – v zahradě augustiniánského kláštera
sobota 6. července – Slavnostní zakončení sympozia v zahradě augustiniánského kláštera
pátek 5. července 2013 od 18.00 hodin zahrada pod Chodským hradem

HUDBA POD HRADEM - prázdninový multižánrový HUDEBNÍ FESTIVAL v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta
(18.00) ZRCADLA – Večírek Hitachi – 25 let kapely s hosty
(19.30) KLÍČ - Kvartet – Renezanční folk
(21.00) BLUE EFFECT – rocková verze koncertu skupiny Radima Hladíka
Moderuje Zdeněk Lahoda VSTUP DOBROVOLNÝ
sobota 6. července 2013 od 18.00 hodin zahrada pod Chodským hradem

Ludmila Peterková, Joseph Eller – klarinety, Daniel Wiesner – klavír
Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky!
čtvrtek 22. srpna 2013 od 20.00 hodin – atrium a věž Chodského hradu

MALÉ NOCTURNO - Koncert komorní hudby v rámci 7. mezinárodních letních klarinetových kurzů

VSTUP ZDARMA!
VSTUP ZDARMA!

sobota 24. srpna 2013 od 19.00 ve velkém sále MKS

SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 7. mezinárodních letních klarinetových kurzů

Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky!
úterý 27. srpna 2013 od 19.30 hodin v arciděkanském kostele
koncert POCTA VARHANŮM
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Duetto spirituale pro dva sólové hlasy, čtyři smyčcové party a basso continuo
Petra Popelková - soprán, Pavla Popelková – alt, Jaroslav Lucák – housle, Bohdana Zavázalová – housle, Ivana Havrusevičová
– viola, Josef Kuneš – kontrabas a Jana Kopáčková – varhany

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ PĚVECKÝCH KURZŮ

Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní vstupenky!
sobota 13. července od 17.00 hodin na domažlickém náměstí

pátek 30. srpna 2013 od 16.00 hodin na náměstí v Domažlicích

BOHEMIA JAZZFEST 2013 - SVĚTOVÝ JAZZ NA ČESKÝCH NÁMĚSTÍCH - největší jazzový festival v České republice
17.30 KOKO QUARTET (FIN)
19.00 ARIFA (NL)
20.30 SINNE EEG & MATĚJ BENKO TRIO (DEN, CZ)
sobota 20. července 2013 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů
program:

HUDBA V KLÁŠTEŘE - Zahajovací koncert 6. ročníku Letních hudebních kurzů
Jana Nováková Vonášková – housle, Václav Vonášek – fagot, Petr Novák – klavír
Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní
vstupenky!
čtvrtek 25. července 2013 od 19.30 hodin v klášterním kostele v Domažlicích

koncert - ROCKOVÝ MOST
vystoupí: CHUŤ (PLZEŇ)
THE APRILL (STŘÍBRO)
YESTERDAY FALLS (SRN)
VAIR AVENUE (SRN)
20.30 hod. HOST: PORTLESS
Skupina PORTLESS vstupuje na hudební scénu na sklonku roku 2012 a vznikla z členů SUPPORT LESBIENS

VSTUP ZDARMA

pondělí 9. září 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Ve spolupráci s Václavem Sladkým

PARTIČKA

Předprodej od 3. 7. 2013 v Městském informačním centru a v síti Ticketstream.
V případě vyprodání od 20.00 bude přidáno druhé představení od 17.30 hodin

koncert POCTA VARHANŮM
Jaroslav Tůma – varhany

čtvrtek 19. září 2013 od 19.30 hodin v klášterním kostele v Domažlicích

sobota 27. července 2013 od 14.00 hodin na domažlickém náměstí

koncert - POCTA VARHANŮM
Martina Morysková – varhany, Josef Stočes – klarinet

SLAVNOSTI RÁDIA BLANÍK

HUDBA V KLÁŠTEŘE - KLASIKA MUZIKÁLU 60. A 70. LET
Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio
Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20 % slevu
po předložení abonentní vstupenky!

HUDBA V KLÁŠTEŘE - Mužský vokální kvintet RUDOLFVOICE
Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky!

VODNÍ KONCERT - komorní skladby pro klarinety zazní z lodiček na hladině rybníku Babylon

Marie Fajtová (soprán) – sólistka Opery ND Praha, Matěj Chadima (basbaryton) – stálý host
operních domů, Lenka Navrátilová – klavír
Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní
vstupenky!
pátek 12. července 2013 od 19.30 hodin v refektáři kláštera augustiniánů

čtvrtek 1. srpna 2013 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů

čtvrtek 15. srpna 2013 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů

pátek 23. srpna 2013 od 18.00 hodin – koupaliště Babylon

SLAVNOSTNÍ PĚVECKÝ KONCERT

HUDBA NA NÁMĚSTÍ - Promenádní koncert dechové hudby STAVOVANKA
pod vedením Jana Votruby
VSTUP ZDARMA

CHODSKÉ SLAVNOSTI – VAVŘINECKÁ POUŤ

ZAHAJOVACÍ KONCERT LEKTORŮ 7. mezinárodních letních klarinetových kurzů

(18.00) HLASOPLET neformální pánský latentní septet čili Vokální hody bezdoprovody
(19.30) ZRNÍ držitelé ceny Anděl za objev roku 2012
(21.00) ŽLUTÝ PES legenda českého rocku s hlasem Ondřeje Hejmy
Moderuje Zdeněk Lahoda VSTUP DOBROVOLNÝ
neděle 7. července 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

neděle 28. července 2013 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí

pátek 9. – neděle 11. 8. 2013

neděle 18. srpna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

HUDBA POD HRADEM - prázdninový multižánrový HUDEBNÍ FESTIVAL v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta

vystoupí: Petr Kolář, František Nedvěd a Kamelie
ohňivá, taneční a gastro show – rytířské představení – artisté, atrakce – občerstvení – stánky – soutěže – ohňostroj

21.30 - DOCUKU
23.00 - GNOMUS ELECTRIC

VSTUP ZDARMA

úterý 24. září 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert - RADŮZA A KAPELA
Předprodej od 1. 8. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích
pondělí 30. září 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
V. abonentní koncert - PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Pohádkový večer s Plzeňskou filharmonií. Dirigent: Nicola Giuliani
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@idomazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

VAŘÍME O PRÁZNINÁCH

Kuchyně Městského centra služeb, Baldovská 638 v Domažlicích nabízí všem
strávníkům a ostatním zájemcům o stravování možnost odebírat obědy. V měsíci červenci a srpnu nabízíme zvýhodněné stravování - při odběru 15 obědů za měsíc je 1 oběd
zdarma.
Strávníci mají možnost si v pracovních dnech vybrat ze 2 druhů jídel, v sobotu a neděli
se vaří 1 druh hlavního jídla. Obědy je možno objednat na celý týden nebo jednotlivý
oběd vždy den předem u vedoucí kuchyně – tel. 379 778 275
Cena oběda pro důchodce: 55,– Kč (polévka + hl. jídlo), cena oběda pro ostatní:
60,– Kč (polévka + hl. jídlo)
Děkujeme Vám za Váš zájem a přejeme dobrou chuť!!

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

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na

www.domazlice.info

PRONÁJEM BYTU
Pronajmu kompletně zařízený byt 2+KK
ul. Ladova, Domažlice. Nový dům,
balkon, volný výhled. Cena 8000,– Kč
+ energie a poplatky. Tel. 776 274 507.

Pro začínající umělce

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

l
l

l
l
l

l

chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám RD-chalupu u Horšovského
Týna, 3 místnosti, chlév, dvě stodoly,
pěkný uzavřený dvůr a zahrada se
stromy, cena 465 tis, tel. 721 004 299
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY ŽIVÝCH
PLOTŮ A JINÉ ZAHRADNICKÉ
PRÁCE. Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Prodám stavební pozemek v lukrativní
části Domažlic. Sítě: voda, kanal., elektr.,
plyn. Tel. 774 318 822, 608 142 669
KOUPÍM - ODVEZU šrot, motory,
pračky, sporáky, myčky, boilery,
plechovky od nápojů, kompresory aj.
606 122 345
ODEBERU - ODVEZU noviny,
časopisy, katalogy, knihy apod.
606 122 345

Na počátku byl Čerchov…

Klub českých turistů, odbor Domažlice,
vás zve na výstavu ke 120. výročí založení odboru – Na počátku byl Čerchov. Výstava se koná v refektáři augustiniánského
kláštera v Domažlicích. Otevřeno od pátku
9. srpna do pondělí 12. srpna 2013 od 9 do
18 hodin. Vstupné dobrovolné. Srdečně
zvou pořadatelé.
(pm)

Je vám víc než 50 a hledáte práci? Zapojte se do projektu HELP 50+

Pokud váš věk překročil hranici padesátky a hledáte práci, je právě pro vás určen projekt společnosti Grafia s názvem HELP
50+. Projekt vám pomůže nalézt práci. Budete bezplatně navštěvovat nejrůznější kurzy, semináře a konzultace.
Jedním z nich je Motivační kurz a kurz orientace na trhu práce, ve kterém si můžete nanečisto natrénovat komunikaci a sebeprezentaci potřebnou při výběrovém řízení a ve kterém načerpáte informace o právních předpisech a tradičních i netradičních možnostech
hledání práce.
Kurzy zvýší šanci na uplatnění
Samostatnou kapitolou v projektu jsou rekvalifikační a další odborné kurzy, které zajistí zvýšení uplatnitelnosti účastníků projektu na
trhu práce. Tyto kurzy lze využít převážně v Plzni. Všichni účastníci ale mají možnost navštívit semináře Setkání pro podnikavé, Image
poradna a Setkání se zaměstnavateli. Na posledně jmenovaném semináři představí nabídku pracovních míst v regionu přímo personalisté firem. Výhodou je i to, že účastníkům můžeme uhradit náklady na dopravu a stravné během vybraných kurzů.
Chuť pracovat a učit se
A co musíte splňovat, abyste se mohli projektu HELP 50+ zúčastnit? Kromě věku nad 50 let byste měli mít chuť pracovat a učit se
a buďto být v evidenci Úřadu práce ČR více než 6 měsíců nebo mít fyzický handicap či jiné sociální znevýhodnění.
V Domažlicích je pro zájemce o účast v projektu k dispozici poradkyně v konzultačním centru na adrese Msgre. B. Staška 71
- budova pošty, 2. patro, tel.: 775 878 803.
Doba účasti v projektu je 6–9 měsíců. Pro zaměstnavatele jsou účastníci projektu atraktivní mimo jiné tím, že v případě jejich zaměstnání mohou získat finanční příspěvek až po dobu půl roku. Projekt HELP 50+ je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Další info: Ing. Barbora Kuralová, Grafia, s.r.o., tel.: 774 484 863, e-mail: kuralova@grafia.cz www.grafia.cz/HELP50+.

Klub českých turistů – odbor Domažlice
Vás zve na

Setkání turistů na Čerchově

které se koná při příležitosti 120 let KČT Domažlice

v sobotu 24. srpna 2013
Akce se koná pod záštitou starosty Domažlic
Ing. Miroslava Macha

Program:

Začátek ve 12 hodin
1. Zahájení
2. Pozdravy hostů
3. Vystoupení folklorních skupin

Během setkání prodej občerstvení a suvenýrů.
Turistická rozhledna Kurzova věž
otevřena od 10 do 17 hodin.
Vstupné pro dospělé 25 Kč, děti a senioři 12 Kč.
Akci finančně podporuje město Domažlice
Srdečně zvou pořadatelé

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)
nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny
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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

v

číslo 7–8

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 29. 7. 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.

v
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Jazyková škola EN-GE

Zápis do výuky angličtiny, němčiny,
španělštiny, ruštiny a češtiny pro cizince
(firmy i jednotlivci) se koná ve dnech
8. a 9. července 2013 od 16.00–17.00 na
adrese Komenského 4 (budova autoškoly
- přízemí). Inf. telefon 733 254 811. Zahájení výuky v září 2013.

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

Vystoupení mažoretek

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice zve širokou veřejnost na taneční vystoupení,
které se koná 9. července 2013 od 17 hodin na náměstí Míru Domažlice (vedle kašny).
Vystoupí skupiny mažoretek ze Kdyně, Pocinovic, Kostičky - Domino Domažlice a taneční skupina Bella Dance při ZUŠ Klatovy.
(kb)

v

číslo 7–8

Změna půjčovní doby
v jednotlivých odděleních
Městské knihovny Boženy Němcové

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:
KRAJINY – Jana Sekeráková
Jana Sekeráková pochází z 8 dětí, v rodině měl malířské sklony dědeček a bratr
Václav, synovec je uznávaným malířem.
Malovat začala z dlouhé chvíle při domácí rekonvalescenci. Velkým impulsem
byla návštěva výstavy obrazů p. Paroubka
a setkání s Janou Hruškovou. Tato malířka
jí obrazy pochválila a radila jí, aby své obrázky nenechávala v „šuplíku“. Nejraději
maluje stará zákoutí, krajinky a známá
místa kolem nás.
Domažlická knihovna a Jana Sekeráková vás srdečně zvou na výstavu olejů ve
vestibulu knihovny od 1. července do 31.
srpna 2013.

Uzavření knihovny 5. až 16. srpna 2013
Městská knihovna Boženy Němcové
oznamuje, že z provozních důvodů (dovolená a malování) budou všechna oddělení
od pondělí 5. srpna do pátku 16. srpna pro
veřejnost uzavřena. Běžný provoz knihovny bude zahájen v pondělí 19. srpna 2013.
Prosíme čtenáře, aby s tímto uzavřením
počítali a předzásobili se na své dovolené
a chvíle odpočinku dostatečným počtem
knížek i časopisů. Výpůjční doba půjčených knih a časopisů bude automaticky
o tyto dny prodloužena a od čtenářů nebudou vybírány sankční poplatky za pozdní
vrácení. Děkujeme za pochopení.

Kulturní léto

Městské kulturní středisko v Domažlicích připravilo i na letošní rok brožuru
Kulturní léto. V této oblíbené publikaci,
která je k dispozici zdarma v městském informačním centru a u vstupu na všech akcích pořádaných MKS, najdete souhrnný
seznam všech kulturních akcí až do září.
Přespolní si ji budou moci vyzvednout
ve většině informačních centrech Plzeňského kraje, zahraniční hosté v bavorské
příhraniční oblasti v tamních obdobných
zařízeních.
(toš)

v době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2013
Městská knihovna upozorňuje s předstihem
všechny případné návštěvníky na každoroční
změnu půjčovní doby v době letních prázdnin.
Změny se týkají všech provozů knihovny.
Čtenáři ještě dostanou při červnové návštěvě
tištěné informace o změně půjčovní doby tak,
aby bylo možné návštěvu knihovny s úpravami
půjčovní doby co nejlépe sladit.
Oddělení pro dospělé čtenáře,
Čítárna a Internetová studovna
PO
9–12
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–12
13–18
ČT
zavřeno
PÁ
9–12
13–16
Oddělení pro děti a mládež
PO
9–12
13–16
ÚT
zavřeno
ST
9–12
13–16
ČT
zavřeno
PÁ
9–12
13–16
Oddělení speciálních služeb a regionální
oddělení
PO
9–11
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–11
13–16
ČT
zavřeno
PÁ
9–11
zavřeno
(pro studenty k přípravě diplomových
a seminárních prací po předchozí
domluvě bez ohledu na provozní dobu)
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Dotační program na
obnovu památek v MPR

Město Domažlice oznamuje vlastníkům
nemovitých kulturních památek, které se
nacházejí na území Městské památkové
rezervace (MPR) Domažlice, že mají
možnost přihlásit se do dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok
2014 a výhledově na další 4 roky (tj. do
roku 2018).
Příspěvek z tohoto dotačního programu je možné získat pouze na památkové
vícenáklady spojené s obnovou nemovité
kulturní památky: obnova fasády, obnova
střešní krytiny, oprava krovů, statické zajištění památkově hodnotných konstrukcí
objektu, restaurování, oprava – repase
– repliky – oken a dveří.
Příspěvek se nevztahuje na: modernizace bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, půdní vestavby, technické
zařízení budov, výměny oken a dveří (pokud nejsou replikami), kopie sochařských
děl, úpravy veřejných prostranství (terénní
úpravy, úpravy komunikací) a zhotovení
projektových dokumentací a průzkumů.
Žádosti se přijímají u MěÚ Domažlice,
odboru kancelář starosty – úsek památkové péče, do 30. 8. 2013 na předepsaném
tiskopisu, který je k dispozici na tomto
odboru (nám. Míru čp. 1, 1. patro, č. dveří
104, Ing. Weberová, tel. 379 719 123) nebo
na webových stránkách města Domažlice
http://www.domazlice.info/.

Úspìchy ákù ZUŠ

Dveře učeben Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice se téměř na dva
měsíce uzavřely, ale já mám na srdci ještě cosi, oč bych se s vámi rád podělil. Na tomto
místě jsem se během školního roku chlubil úspěchy našich žáků. Do konce roku jsme
jich ještě několik získali a tak tady tedy jsou. Naposledy jsem vás informoval, že Jakub
Ošmera a Patrik Hradecký, žáci paní učitelky Lucie Bínové, postoupili do celostátního
kola soutěže v lidovém zpěvu Zpěváček 2013 ve Velkých Losinách. Tady dosáhli doslova
mamutích úspěchů. Patrik obsadil druhé místo, a Jakub byl dokonce první. V devatenáctileté historii této soutěže to bylo poprvé, kdy první místo nezískal Moravan, ale Čech.
A dokonce Chod! Dalším úspěchem bylo jistě i první místo malého houslisty Ladislava
Tichého ze třídy pana učitele Jaroslava Lucáka v prestižní regionální soutěži Plzenecké
housličky, která se konala 25. května ve Starém Plzenci.
Dále bych chtěl ještě zmínit úspěšné koncerty, jakými byly Absolventský koncert
v ZUŠ, Učitelský koncert v refektáři, Pěvecký koncert, koncert bicích nástrojů s názvem
„S úderem bubnů“ v MKS, vystoupení literárně dramatického oddělení a veleúspěšnou
9. Taneční akademii, již jsme spolupořádali. Proběhly i výchovné koncerty pro domažlické MŠ, na nichž několikrát zazněla i miniopera Červená Karkulka, která se taktéž
setkávala s obrovským nadšením diváků.
Ani o prázdninách však nebude naše budova zahálet, jelikož v ní budou probíhat hudební a výtvarné kurzy, na jejichž doprovodné akce zveme širokou veřejnost.
Já bych velice rád všem našim učitelům poděkoval za jejich výtečnou pedagogickou
práci s dětmi, která mnohdy přinesla nemálo vavřínů, a zároveň jim popřál příjemnou
dovolenou, na níž načerpají hodně sil do nové umělecké práce s dětmi.
Josef Kuneš, ředitel školy
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Akce v červenci
Plastové krytiny Lanit Plast se slevou 5%
Okapy (žlaby, svody) již od 46,– Kč/m2 vč. DPH
ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce,
provedení hromosvodů
Jeřábnické práce
Zateplení fasád a prodej materiálu
na prodejnách v Domažlicích a ve Staňkově

Masarykova 124
Domažlice

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

Nádražní 64
Staňkov
Hledáme vhodného
kandidáta/kandidátku pro práci
v Horšovském Týně na pozici

NÁSTROJAŘ
Mzda od 25.000,– Kč
Pracovní náplň:
• údržba, opravy, čištění vstřikovacích nástrojů
• zajištění výroby náhradních dílů
• komunikace a intenzivní spolupráce s výrobními pracovníky

Požadujeme:
• OU/SOU technického směru
• znalost technické dokumentace (výkresy, specifikace)
• výhodou: Vyhláška č. 50, oprávnění pro svařování – TIG,
laser
• manuální zručnost

Nabízíme:
•
•
•
•

závodní stravování
dovolená navíc
příspěvek na dojíždění od 20 km a výše - 2,50 Kč za km
možnost dalšího vzdělávání i profesního růstu

Kontakt: LIDEA CONSULTING, s.r.o.
klara.dymakova@lideaconsulting.cz
Tel.: +420 606 759 737
www.lideaconsulting.cz

