www.domazlice.info

Nový most pro pěší
a cyklisty

ročník 35

v

6

v

červen 2013

v

zdarma

Unikátní basreliéf v arciděkanském chrámu

Domažlice získaly umělecké dílo, které nemá u nás obdoby. Jedná se o čtyři metry
vysoký, čtyři tuny vážící basreliéf s motivem Nanebevzetí Panny Marie. Mistrovské dílo
vytvořila Vladimíra Tesařová, které je autorkou skleněného oltáře v Dobré Vodě u Hartmanic a řady plastik ve velkých bankovních domech v hlavním městě. Dílo je umístěno
v postranní kapli sv. Barbory kostela Narozenní Pany Marie na domažlickém náměstí.
Slavnostní požehnání basreliéfu se konalo v sobotu večer 18. května. V úvodu přivítal
přítomné arciděkan Miroslav Gierga a poděkoval nejen výtvarnici, ale také donátorovi,
který si přál zůstat v anonymitě. Následně pohovořila autorka, slavnostní atmosféru doplnilo hudební vystoupení, aby se následně ujal vedení obřadu plzeňský biskup František
Radkovský. Ten ve své homilii hovořil nejen o tom, co výjev na besreliéfu zobrazuje, ale
hlavně co tato událost znamená při životy každého člověka bez rozdílu.
Jak řečníci také uvedli, basreliéf v Domažlicích má nejen duchovní rozměr, ale stává
se i turistickou zajímavostí, která jistě přiláká do našeho města řadu zájemců, kterým je
blízké výtvarné umění mimořádné úrovně. Proto také farní úřad chystá v letním období
takový provoz v chrámu, který alespoň několik hodin denně zpřístupní postranní kapli.
Mimo tento čas bude část basreliéfu rovněž k vidění a to díky tomu, že farnost nechala za
tímto účelem osadit do jižního vstupu mříž.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 24. 6. 2013
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 19. 6. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Pod Brankou nedaleko restaurace U Kocoura byl nedávno otevřen nový most přes
Zubřinu. Proč byl postaven v místech, kde
dosud pouze končila slepá místní komunikace vedoucí podél levého břehu, jsme se
dozvěděli od starosty města ing. Miroslava
Macha.
„Dokončili jsme další bod stezky pro
cyklisty. Při projektování mostu jsme hledali řešení přijatelné pro památkáře i pro
město. Celý komplet, který byl budován
jak s ohledem na cyklisty tak i pěší, nakonec stál dvě stě tisíc korun,“ říká starosta
a pokračuje, „již teď se ukazuje, že obyvatelé přilehlých ulic i cestující ze sousední
autobusové zastávky most hojně využívají
při cestě do města.“ Nemusí totiž chodit
podél rušné silnice a pohodlně i rychle se
dostávají do klidové zóny. A jak uzavírá
starosta: „Ještě nás čeká nástřik podélného
značení na chodník, které označí cestu za
vyhrazenou pro pěší a cyklisty.“ V příštím
roce budou v této lokalitě, která nedávno
prošla náročnou protipovodňovou úpravou
koryta, práce pokračovat vydlážděním další cesty podél Zubřiny.
(toš)

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)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 67. schůzi
dne 16. 4. 2013:
- schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností MEPRO, s. r. o., nám. Před
Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, jejímž předmětem je zpracování PD pro
provádění stavby na rekonstrukci MKS
Domažlice a budovy radnice za cenu
852.000,– Kč bez DPH
- souhlasila s pokácení suché lípy nacházející se na pozemkové parcele č. 412/1
v k.ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů za podmínky provedení náhradní
výsadby na tomtéž místě
- souhlasila s pokácením poškozené lípy
nacházející se na pozemkové parcele
č. 5582 v k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů
- souhlasila s pokácením dubu nacházejícím se na pozemkové parcele č. 4989
v k. ú. Domažlice z bezpečnostních
důvodů
- nesouhlasila s pokácením olší nacházejících se na pozemkové parcele č. 2760/3
v k.ú. Domažlice
- schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Tomovy parky, s. r. o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov
na dodání a montáž vzduchové trampolíny do sportovního areálu na Střelnici
v Domažlicích
- uložila organizaci DTS Domažlice,
p. o., zajišťovat opravu a údržbu sdělovacích rozvodů - komunikačního vedení

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: 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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vybudovaného v rámci stavby Obytná
zóna Domažlice Za Kasárny - II. etapa
obytná skupina Na Bábě – komunikace
a inženýrské sítě
- schválila realizaci těchto projektů
v oblasti cestovního ruchu a rozšíření kulturní nabídky v Domažlicích v roce 2013 navržených MKS:
- vydání reprezentativního propagačního katalogu v rozsahu 16 stran v počtu
5000 ks
- cyklus varhanních koncertů
- Rockbrücke – Česko-bavorský
rockový most
- Žijící památky / Ožívání památek
v Domažlicích
- jmenovala na vedoucí pracovní místo
ředitelky Domu dětí a mládeže Domino
Domažlice, příspěvkové organizace,
Bc. Kamilu Bendovou, s účinností od
1. 7. 2013 na období 6 let
Rada města na své 68. schůzi
dne 30. 4. 2013:
- uložila DTS Domažlice, p. o. zajistit
na svůj náklad navezení 15 t písku
na pískoviště na pláži rybníka Babylon
- vzala na vědomí konání akce Mezinárodní jízdy historických vozidel na
náměstí Míru v Domažlicích dne 24. 8.
2013 od 8.00 do 13.00 hodin a souhlasila s uzavírkou horní poloviny náměstí
Míru v Domažlicích od křižovatky ulic
Branská - Kostelní - nám. Míru (u věže) ke křižovatce ulic náměstí Míru
- B. Němcové - Chodská (Sokolskému
domu čp. 120) dne 24. 8. 2013 od 8.00
do 13.00 hodin z důvodu konání akce
Mezinárodní jízdy historických vozidel
Veteran car clubu Domažlice s tím, že
bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel
- souhlasila s provedením opravy části
komunikace – odbočka z Petrovické ul.
k bytovému domu č. p. 301–303 včetně
odvodnění na pozemcích ve vlastnictví
města na náklady žadatelů
- souhlasila s výměnou stávajícího stánku
pro občerstvení umístěného na pozemkové parcele č. 4779/13 v k. ú. Domažlice (náměstí Míru – Aleje) za stánek
nový za podmínky zachování výměry
stánku, tj. 10 m2
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč Nadačnímu
fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb,
Nerudova 7, 350 40 Cheb na zakoupení
literatury pro studenty gymnázií z ČR
a SR na XXII. ročník dějepisné soutěže v Chebu, které se zúčastní i studenti
GJŠB Domažlice
- schválila Zásady pro vydávání Domažlického Zpravodaje
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Zastupitelstvo města na svém
28. zasedání dne 24. 4. 2013:
- schválilo příspěvek z rozpočtu města
Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci
obnovy kulturní památky - měšťanský
dům čp. 43, nám. Míru, parc. č. 183
k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice oprava dřevěného výkladce v podloubí
včetně podlahy ve vstupu, obnova oken
v patře na severní straně domu ve výši
45.000,– Kč
- schválilo příspěvek z rozpočtu města
Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci
obnovy kulturní památky - měšťanský
dům čp. 44, nám. Míru, parc. č. 182 k. ú.
Domažlice, v MPR Domažlice – oprava
jižní (dvorní) fasády, zpevnění klenby
a oprava omítek v klenuté chodbě v přízemí ve výši 80.000,– Kč
- schválilo příspěvek z rozpočtu města
Domažlice v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům
čp. 120, ul. B. Němcové (nám. Míru),
parc. č. 65 k. ú. Domažlice, v MPR Domažlice – výměna střešní krytiny, oprava klempířských prvků a lokální oprava
krovu ve výši 170.000,– Kč
- schválilo příspěvek z rozpočtu města
Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci
obnovy kulturní památky - měšťanský
dům čp. 136, nám. Míru, parc. č. 10 k. ú.
Domažlice, v MPR Domažlice - obnova
pěti dvojitých oken na dvorním průčelí
a pěti dvojitých oken na jižním průčelí
ve výši 70.000,– Kč
- schválilo příspěvek z rozpočtu města
Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2013 - na akci
obnovy kulturní památky - měšťanský
dům čp. 86, Hradská ulice, parc. č. 129/1
k. ú. Domažlice - oprava severní (uliční) fasády včetně oken a vrat ve výši
85.000,– Kč
- schválilo zřizovací listinu příspěvkové
organizace města Domažlice Dům dětí
a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice,
Hradská 94, PSČ 344 01.

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
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Plavecká přípravka

Oddíl plaveckých sportů TJ Jiskra Domažlice organizuje jako každý rok Plaveckou přípravku (výuku plavání). Termín: od
4. 10. do 30. 11. 2013. Celkem se uskuteční
20 výukových hodin. V průběhu přípravky
zvládnou děti základy plavání kraulem
a technická cvičení pro další styly. Kurz
vedou zkušení trenéři a cvičitelé oddílu
plaveckých sportů TJ Jiskra Domažlice.
Přihlášky do přípravky přijímáme na
e-mailu jidoplavci@seznam.cz nebo po
telefonu na čísle 379 724 863, na mobil
728 656 984 po 19. hodině večer. Od září
i na plaveckém bazénu v pondělí, ve středu
a pátek v době od 17.00 do 19.00 hodin
– v době tréninků plaveckého oddílu. Do
přípravky bude přijato 40 nejdříve přihlášených dětí (přednostně přijímáme děti ve
věku 6 až 9 let).
(kb)

Poprvé od roku 1965 byla otevřena 10. května 2013 hrobka v arciděkanském chrámu Narození Panny Marie v Domažlicích. V jejím středu mezi ostatky domažlických
měšťanů leží rakev děkana P. Antonína Příhody, jehož kosti sem byly na počátku
20. století převezeny ze zbořeného kostela sv. Antonína na Dolejším předměstí jeho
nástupcem děkanem P. A. Maerzsem.
Foto Stanislav Antoš

Co skrývá krypta v kostele

Domažlický kostel Narození Panny Marie skrývá pod podlahou kryptu, která byla
nedávno z podnětu historika Zdeňka Procházky otevřena. Poměrně rozsáhlý prostor se
nachází pod kaplí na severní straně chrámové lodi. Vstup kryje žulová deska, která byla
naposledy nadzvednuta před 48 lety.
V hrobce leží domažličtí měšťané. Kdo však čekal bohaté rakve, či dokonce kamenné
sarkofágy, byl určitě zklamán. Naše město nikdy nepatřilo k sídlům s bohatým patriciátem. Na vlhké podlaze leží v řadách kostry mezi zbytky zetlelého dřeva z prostých
rakví. Pohřby pod podlahou kostela ukončily hygienické zákony císaře Josefa II. Jedna
výjimka zde ovše je. Hned proti vstupu leží na několika obyčejných žulových kostkách
(zjevně už tehdy byla podlaha mokrá jako dnes) malá zdobná rakev. Její dřevo je však
přes toto opatření rovněž napadeno plísní jako vše uvnitř krypty. V malé schránce
jsou s největší pravděpodobností uloženy kosti dobrodince našeho města P. Antonína
Příhody. Tento mecenáš žil v době barokní a jeho ostatky byly uloženy k věčnému odpočinku v kostele sv. Antonína na Dolejším předměstí. Když domažličtí radní v roce
1911 rozhodli, že kostel z doby Karla IV. ustoupí dopravě, tehdejší děkan P. A. Maerz
nechal ostatky vyzvednout a slavnostním průvodem převézt do tehdy děkanského (dnes
arciděkanského) chrámu.
Krypta byla otevřena za účelem podrobného prozkoumání stavebního stavu domažlického hlavního kostela. Proto nic uvnitř krypty nebylo upravováno a ostatky našich předků
nerušeně odpočívají stejně, jako tomu je již několik století.
Stanislav Antoš

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

ZAHRÁDKÁŘI ZVOU

Základní organizace Českého svaz
zahrádkářů Domažlice zve své členy na
schůzi, která se koná 10. června od 18
hodin v budově Zahrádkáře. Přednášku
bude mít přítel Václav Kroc, který zvolil
téma Boj proti škůdcům zeleniny a ovoce.
(výbor)

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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Revitalizace nebo devitalizace

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

Navzdoty deštivému počasí si návštěvníci pochvalovali letošní první koncert v Letním
kině, kterým bylo vystoupení skupiny ABBA revival.
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

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/
MěÚ

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
Přijeme zahradníka nebo zahradního pomocníka

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

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá tradičně v úterý 11. 6. 2013
školení

Začínáme s internetem

- určeno začátečníkům
Samostatné tříhodinové školení určené
začátečníkům je již obsazeno. Je možná
rezervace místa náhradníků.

Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042
nebo osobně v internetové studovně
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.

Výstavy:

Soukromá základní škola Mašovice:
Den Země ze mě
Již patnáctým rokem pořádá soukromá
základní škola Adélka Mašovice výstavu
ke Dni Země. Již po deváté se uskuteční
výstava ve vestibulu domažlické knihovny.
Letos na téma: „Nějak se to utratit musí“
Utrácí se za kdejakou hloupost, ať
z vlastní peněženky či z mezinárodních
(evropských) fondů. Platí, že co člověk
chce, po čem touží (jsou-li to hmotné
věci), to nepotřebuje. Na podstatné věci
již finance nezbývají. Mnozí za to platí cenou nejvyšší (vymírání druhů, hladomor,
likvidace krajiny aj). Děti ve svých pracích
poukáží, kam by se peníze dávat neměly
a dávají, kam naopak ano a nedávají.

Otázka se vztahuje k zamýšleným stavebním úpravám domažlického sídliště na Týnském předměstí,
známého jako Kozinovo pole. Předem přiznávám, že můj názor není zcela nepředpojatý, a že se snažím
zahájit na toto téma diskusi, jež se zatím z nějakého důvodu vůbec nevedla.
Bydlím na Kozinově poli téměř 40 let a jsem dokonce takový pamětník, že jsem znal i pana Kozinu,
na jehož pozemcích sídliště vyrostlo a podle něhož vznikl jeho neoficiální název. Neznám jméno architekta, který sídliště projektoval, ale byl to nesporně architekt dobrý. Z jeho návrhu a z účinné podpory
tehdejších domažlických zastupitelů, kteří neomezovali projektanty místem, vzniklo sídliště, jemuž nelze
jak z hlediska občanské vybavenosti, tak co do uspořádání budov a zelených ploch až do dnešních dnů
nic vytknout. Vzniklo tak místo, kde se obyvatelé, díky pěknému a zdravému životnímu prostředí, mohou
cítit opravdu doma. Sotva najdete v této republice sídliště zdařilejší. A o toto prostředí se dosud vzorně
starala i domažlická radnice. Bezvadně zde fungovalo pravidelné kosení zelených ploch, úprava keřů
a stromů, čištění ulic a odklízení sněhu z chodníků v zimním období. Obávám se ale, že dosvadní dobrý
pocit občanů by mohl brzy patřit minulosti a myslím, že je čas zahájit diskusi na toto téma.
V posledním Domažlickém zpravodaji v květnu 2013 se objevila nabídka technických služeb dodat
zdarma občanům, „kterým není hlostejné v jakém prostředí žijí“, okrasné keře a poradit s jejich výsadbou
na veřejných prostranstvích. Milý občane, bojím se, že možná nebude kde a kam je vysadit. Koncem
října 2012 totiž rada města Domažlice odhlasovala objednávku projektu na obnovu a revitalizaci sídliště
Kozinovo pole, jenž má sloužit jako příloha k žádosti o dotaci, rozdělovanou ministerstvem pro místní
rozvoj. Tento týden jsem viděl část tohoto projektu, jež se týká vybudování parkoviště pro 32 aut na
krásném pásu zeleně se vzrostlými zdravými stromy nad východní částí Švabinského ulice. A další tři
parkoviště mají vzniknout na podobně krásných a dobře udržovaných zelených plochách mezi domy ulic
Paroubkovy, Kunešovy a Mánesovy, celkem asi pro 220 aut. Informace o zamýšleném počtu nových
parkovacích míst se objevila na internetu koncem února 2013, její autor se ale vyhnul jakékoliv zmínce
o rozsahu likvidace zelených ploch, takže šlo vlastně i dezinformaci.
Na závěr si dovolím několik otázek. Byla tak rozsáhlá likvidace přírodního životního prostředí projednána a schválena příslušnou komisí? Obvykle se přeci komise životního prostředí vyjadřovala ke každému
stromu, který měl být poražen. Nezapomněla rada města Domažlice, že na sídlišti bydlí a žijí také lidé
a občané, když opomněla zahájit diskusi o tak rozsáhlé změně životního prostředí? Vážení domažličtí
páni konšelé, co se to s Vámi stalo? Opravdu si myslíte, že nejlepším využitím „evropských peněz“ je
likvidace zelených ploch a přisunutí výfuků aut co nejblíže pod okna občanům? Opravdu nejsou civilizovanější řešení?
MUDr. Albín Mulač

K revitalizaci sídliště Kozinovo pole
Záměr revitalizovat sídliště Kozinovo pole vyvolal diskusi mezi občany. O tom svědčí i výše otištěný
dopis MUDr. A. Mulače i petice občanů, která byla projednávána na květnovém zasedání zastupitelstva.
Výsledkem schůze je, že se bude pokračovat v další diskusi s občany na toto téma.
„Chápu názory pana doktora (ve výše otištěném článku), který hájí přírodu,“ říká starosta města
ing. Miroslav Mach a pokračuje, „ale otázku revitalizace sídliště Kozinovo pole chtějí řešit všechny volební strany v zastupitelstvu. Podařilo se nám získat finanční prostředky od ministerstva pro místní rozvoj
na tuto akci, a proto jsme zahájili přípravné kroky.“
„Zaměstnanci radnice v listopadu 2012 obešli celé sídliště Kozinovo pole a osobně předali domovním
důvěrníkům (jejich seznam jim dala DSN) anketní lísty, případně jim je zanechali ve schránce na poštu,
aby je rozdali svým sousedům“ říká zástupce starosty Mgr. Karel Štípek a dodává, že všichni byli seznámeni s tím, na koho se v případě dotazů mají na radnici obrátit. Ze šesti set lístků se jich vrátilo 194.
Výsledkem je, že 68% občanů chce vybudovat nová parkovací místa, 48% chce obnovit výsadbu zeleně,
32% by uvítalo dětská hřiště atd. „Již je zpracována projektová dokumentace, proti níž nikdo nevznesl
námitky. Vyřešit parkování na sídlišti lze dvojím způsobem,“ říká starosta M. Mach a pokračuje, „buď
parkovacím domem na stávajícím parkovišti, což ale řidiči příliš nepreferují kvůli složitějšímu zajíždění
na parkovací místa a ze strachu z možných krádeží, a nebo vybudovat další místa na volných zelených
plochách. Bohužel to nelze jinak udělat.“ Proti umístění parkovacích ploch před svým domem se postavili
organizátoři petice z části Švabinského ulice. „V projektu jsou nová parkovací místa rovnoměrně rozložena po celém sídlišti poblíž jednotlivých domů. Pochopitelně ne každému toto řešení vyhovuje,“ říká
starosta a pokračuje, „pokud občané opravdu nechtějí parkovací místa, můžeme nechat projekt revitalizace u ledu.“ Zastupitelé se dohodli s přítomnými obyvateli sídliště na jednání, že se obnoví diskuse na
realizaci jednotlivých parkovacích míst.
Revitalizace sídliště se netýká jen navýšení parkovacích míst. Město dává nemalé prostředky na
obnovu zeleně. S tím se počítá i v této části města. Součástí úpravy je rovněž výstavba dvou dětských
hřišť, laviček, nových chodníků atd.
Obyvatelé budou vyzváni prostřednictvím organizátorky petice k jednání, které proběhne na radnici
před červnovým zastupitelstvem. Vedení radnice se nebrání nové diskusi. Projekt je komukoliv k nahlédnutí v kanceláři zástupce starosty Mgr. Karla Štípka.
Stanislav Antoš
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Úřad rozšířil provozní dobu

Správní odbor Městského úřadu Domažlice rozšíří provozní dobu pro veřejnost z důvodu podání žádostí a převzetí vyhotovených dokladů na občanských průkazech a cestovních dokladech. Změna je
omezena od 3. června 2013 do 31. července 2013.
První možnost prodloužených úředních hodin mohou občané využít již od 3. června.
Pondělí až čtvrtek od 07.00 hodin místo od 7.30. Pondělí a středa do 18.00 hodin místo do 17.00.
Úterý a čtvrtek do 15.00 hodin místo do 14.00 hodin.
Mimořádným rozšířením úředních hodin chceme umožnit občanům, aby si mohli lépe zorganizovat čas
na výměnu osobních dokladů, a to jak v ranních hodinách před nástupem do zaměstnání, dětí do mateřských škol a základních škol, tak v odpoledních hodinách. Takto rozšířená provozní doba je maximální
možnost z hlediska kapacity úřadu, a to i z hlediska technického vybavení.
Městský úřad Domažlice musí zajišťovat podání žádostí a předání vyrobených dokladů pro občany
v domovech důchodců a u občanů s omezenou pohyblivostí v místě jejich trvalého pobytu, neboť se
nemohou dostavit osobně na pracoviště v Domažlicích. Pouze v pátek máme možnost zajistit tyto služby
v rámci celého správního území obce s rozšířenou působností Domažlice, což je 58 obcí. Rovněž je nutno
zabezpečit zpracování související administrativy.
Jednou z příčin prodloužené čekací doby na agendách občanských průkazů a cestovních dokladů je
skutečnost, že každé dítě musí mít svůj vlastní cestovní doklad, a to buď cestovní pas, nebo občanský
průkaz a nemohou již od 26. června roku 2012 cestovat způsobem, kdy děti měl rodič zapsané ve svém
cestovním pasu.
Chceme upozornit rodiče, že platnost občanského průkazu nebo cestovního pasu u dětí je 5 let, ale
povinností rodičů je zajistit aktuální podobu dítěte.
Veškeré informace pro výměnu dokladů naleznete na webových stránkách města Domažlice v sekci
životní situace, správní odbor.
Rozšíření provozní doby pro veřejnost v termínu od 3. 06. 2013 – 31. 07. 2013 na
občanských průkazech a cestovních dokladech
Pondělí:
07.00 – 12.00
12.30 – 18.00
Úterý:
07.00 – 11.30
12.00 – 15.00
Středa:
07:00 – 12.00
12.30 – 18.00
Čtvrtek
07.00 – 11.30
12.00 – 15.00
Pátek:
zavřeno
V době polední přestávky bude odbavení zajišťováno průběžně bez uzavření přepážek.
Marie Buršíková, vedoucí správního odboru

OBSAZENÍ PROSTOR MKS
6. 6. Seniorské odpoledne, 14. 6. Léčivé divadlo Gabriely Filippi „Andělé v mém srdci“,
18. 6. Shromáždění delegátů SBD, 19. 6. Zasedání zastupitelstva města, 25.–26. 6. Prodej,
26. 6. Prodej drogerie, 27. 6. Konec školního roku – ZŠ Komenského 17.
(mks)

v
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Věkové výročí zastupitele

V neděli 2. června
oslaví domažlický
zastupitel Mgr. Václav Kozina padesáté
narozeniny.
Oslavenec
je
znám široké veřejnosti jako sportovec,
který se věnuje
zejména basketbalu.
Dříve hrál závodně volejbal a tenis.
Jeho životním povoláním je příprava
dalších generací nejen na sportovní, ale
hlavně na profesní dráhu.
Pracuje jako učitel na Gymnáziu Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích, kde je
zároveň zástupcem ředitelky školy. (toš)

U NÁS SE
O BUDOUCNOST
BÁT NEMUSÍTE
l jednoduchá a férová půjčka
l rychlé a pohodlné vyřízení
žádosti
l možnost úpravy splátek
bez navýšení
l půjčku máte splacenou
do 15 měsíců
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Zveme vás do Letního kina
červen (začátky filmových představení 21.30 hod)
so 1.
pá 7.
so 8.
pá 14.
so 15.
pá 21.
so 22.
pá 28.
so 30.

Lorax
Extáze
Safe
Tobruk
Svatá čtveřice
Olympic
Tajmený muž
Přivítejte prázniny
Probudím se včera

pohádka
drama
akční
válečný
komedie
koncert
thriller
koncert
komedie

červenec (začátky filmových představení 21.30 hod)
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

Volejte: 606 628 235

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

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

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

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

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

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

v
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pondělí 1. až sobota 6. července 2013 v zahradě augustiánského kláštera
neděle 2. června 2013 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
Promenádní koncert dechové hudby
pod vedením Miroslava Palečka.

HÁJENKA

VSTUP ZDARMA!

pondělí 3. června 2013 od 19.30 hodin – refektář kláštera augustiniánů (budova ZUŠ)
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
v Domažlicích

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ

Jako sólisté a členové komorních souborů účinkují učitelé ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
úterý 11. června 2013 od 19.30 hodin v klášterním kostele v Domažlicích

TUSTA SCULPTA

Sochařské sympozium na téma: „Cestou k Baldovu, symbolu husitství“
VSTUP ZDARMA!
pondělí 1. až sobota 6. července práce na tvorbě soch v zahradě augustiánského kláštera
pondělí 1. července – Slavnostní zahájení sympozia – v refektáři augustiánského kláštera
středa 3. července – Domažlická zastavení – přednáška Z. Procházky a koncert – v zahradě augustiánského kláštera
sobota 6. července – Slavnostní zakončení sympozia v zahradě augustiánského 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

sobota 6. července 2013 od 18.00 hodin zahrada pod Chodským hradem

Koncert

HUDBA POD HRADEM

POCTA VARHANŮM

Prázdninový multižánrový HUDEBNÍ FESTIVAL v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta

(18.00) SLAKES Kytarové duo Sladký a Kest
(19.30) ZRNÍ Držitelé ceny Anděl za objev roku 2012
(21.00) ŽLUTÝ PES Legenda českého rocku s hlasem Ondřeje Hejmy

Wolfgang Kraus – varhany

Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
pátek 21. června 2013 od 20.00 hodin – letní kino Domažlice

Moderuje Zdeněk Lahoda

Koncert

OLYMPIC 50 – MODRÁ PYRAMIDA TOUR 50
... UŽ JINÝ NEBUDEM
KONCERT K PADESÁTÉMU VÝROČÍ SKUPINY OLYMPIC

Vstupenky v prodeji: 390,– Kč do 20. 6. 2013, na místě v den koncertu 450,– Kč
pátek 28. června 2013 od 14.00 hodin – letní kino Domažlice

- JAKOBIČ
- BONA VIA

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

!!!
A
RM
ZD
A

Program: 17.30 KOKO QUARTET (FIN)
19.00 ARIFA (NL)
20.30 SINNE EEG & MATĚJ BENKO TRIO (DEN, CZ)
VSTUP ZDARMA!

HUDBA V KLÁŠTEŘE

neděle 30. června 2013 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí

Promenádní koncert dechové hudby
pod vedením Michala Jansy

Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní
vstupenky!

sobota 20. července 2013 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů

Možnost změny času vystoupení - aktuálně na www.idomazlice.cz
HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Marie Fajtová (soprán) – sólistka Opery ND Praha, Matěj Chadima (basbaryton) – stálý
host operních domů, Lenka Navrátilová – klavír

SVĚTOVÝ JAZZ NA ČESKÝCH NÁMĚSTÍCH. Největší jazzový festival v České republice.

P

- host: KOBLÍŽC!

Slavnostní pěvecký koncert v rámci Mistrovských pěveckých
kurzů

BOHEMIA JAZZFEST 2013

VS
TU

19.00
20.15
21.00

neděle 7. července 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Závěrečný koncert účastníků Mistrovských pěveckých kurzů

ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
- POULIČNÍ LAMPA
- ZASTODESET
- MILLION DOLLARS
- RELAXIS
- DIAGNOZA EXITUS
- STICX

VSTUP DOBROVOLNÝ

pátek 12. července 2013 od 19.30 hodin v refektáři kláštera augustiniánů

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY
14.00
14.45
15.30
16.30
17.15
18.00

VSTUP DOBROVOLNÝ

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!

DUPALKA

čtvrtek 25. července 2013 od 19.30 hodin v klášterním kostele v Domažlicích

VSTUP ZDARMA
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

Koncert

POCTA VARHANŮM
Jaroslav Tůma – varhany

Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky.
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sobota 27. července 2013 od 14.00 hodin na domažlickém náměstí

SLAVNOSTI RÁDIA BLANÍK

Vystoupí: Petr Kolář, František Nedvěd a Kamelie
ohňivá, taneční a gastro show – rytířské představení – artisté atrakce – občerstvení
– stánky – soutěže – ohňostroj
VSTUP ZDARMA
neděle 28. července 2013 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
VSTUP ZDARMA
Promenádní koncert dechové hudby STAVOVANKA pod vedením Jana Votruby

v
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TURISTICKÉ AKCE V ČERVNU

Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost

Sobota 1. 6.
Zájezd do SRN „Na stezku nad koruny
stromů“. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 6 hodin. Zastávky:
Velký křemenný val, Maibrun (zde stezka
nad korunami stromů - vstupné 7.50 euro,
skupinová sleva 6.50 euro. Velké zábavní
centrum), St. Englmar (vzdušné lázně),
Kollnburg (výstup na hrad), Hölenstein
(Pekelný kámen – přehrada). Možnost
občerstvení na všech zastávkách. Pěšky
do 3 km, vede K. Bílek. Návrat okolo 19.
hod. Cena: pro děti a členy KČT 210 Kč,
ostatní 260 Kč. Přihlášky a peníze přijímá
p. Marie Senohrábková, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714.
Sobota 8. 6.
Účast na pochodu KČT TJ Tatran Třemošná a Otas Rozvoj Plzeň „Karlův
pochod“. Start na nádraží ČD Třemošná
od 6.45 do 10.15 hod. Trasy 7, 10, 20 a 30
km. Informace: R. Kule - tel. 724 151 683
nebo 725 369 135.
Neděle 9. 6.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.32 hod. do České Kubice. Trasa
podél půvabné na Babylon a dále až do
Domažlic (12 km). Vede M. Janutková.
Pátek 14. – neděle 16. 6.
Individuální účast na oslavách „Praha
slaví 125 let KČT“. Prezentace účastníků:
Národní zemědělské muzeum v Praze na
Letné. Startovné: pátek-neděle pro členy
KČT 200 Kč, ostatní 250 Kč, sobota–neděle pro členy KČT 150 Kč, ostatní 200 Kč,
neděle 20 Kč. Program: pátek – vernisáž
výstavy, společenský večer. Sobota: Splutí Vltavy, otevření repliky první turistické
trasy ve Štěchovicích, návštěva pražských
památek (muzea, pražské věže), po stopách muzejní noci – velké překvapení,
noční koncert - Kantoři. Neděle: ranní výstup na Petřínskou rozhlednu (3.30 – 5.30
hod.), hvězdicový pochod do Botanické
zahrady, piknik v „Botanické“. Informace
na www.kct.cz nebo www.prahouturistickou.cz. Pořádá KČT – oblast Praha.
Sobota 15. 6.
Účast na pochodu Přes Krkavec do
Plzně. Start v Plzni – Bolevci na konečné tramvaje č. 1 od 7 do 10 hod. Trasy
10–50 km. Informace: T. Glaser, tel.:
723 471 305. Pořádá KČT Plzeň – Bolevec.
Neděle 16. 6.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod.
u Sokolovny. Trasa: Baldov, Luženice,
Luženičky, Domažlice (11 km). Vede
Mgr. Jana Lásková.

Sobota 22. 6.
Účast na pochodu Holýšovské kilometry. Start v hospůdce U Lípy od 7.30 do 11
hod. Trasy 5, 7, 12, 20 a 30 km. Informace:
Ing. Titl, tel. 606 826 647.
Neděle 30. 6.
Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD
v 6.09 hod. na Špičák. Trasa: Špičák,
Pancíř, Železná Ruda (9 km). Vede M. Senohrábková.

Zábavné odpoledne
na téma Pán prstenů

V sobotu 29. června pořádá SHŠ Západní Horda zábavné odpoledne pro děti na
téma Pán prstenů. Akce se zahájí v 14.30
na kynologickém cvičišti Jirklovka v Domažlicích. Na děti zde budou čekat hlavní
postavy z Pána prstenů, mnoho úkolů ke
splnění a budou si tak moci prožít celý
příběh. V přestávce mezi stanovišti budete moci zhlédnout vystoupení Západní
Hordy, kouzelníka a ukázky místních kynologů. Pro dospělé bude připraven turnaj
v lukostřelbě o lahev medoviny. Za deštivého počasí se bohužel akce ruší. Mapu
polohy kynologického cvičiště najdete na
stránkách kynologického klubu Domažlice, www.zapadnihorda.webnode.cz. (ms)

Pátek 14. 6. 2013 od 19.00 hodin
ve velkém sále MKS
v Domažlicích

LÉČIVÉ DIVADLO
GABRIELY FILIPPI
,,ANDĚLÉ V MÉM SRDCI“
se zajímavým hostem.
Účinkuje: Gabriela Filippi
s hudebním doprovodem
Předprodej vstupenek:
obchod Rozmarýnek nám. Míru 58
cena vstupenky 200,– Kč

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

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 24. 6. 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.

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

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

v
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

l
l

l
l

Ve čtvrtek 9. května proběhlo posezení seniorů a dětí z mateřské školy v Domově seniorů
v Břetislavově ulici č.84. Bylo to velmi pěkné, myslím že se to všem velmi líbilo. Na začátku uvedla děti paní Kozáková a řekla seniorům, že jim zazpívají a zarecitují písničky
a básničky. Ke konci děti seniorům předaly srdíčka ke Svátku matek a paní Kozáková jim
zase na oplátku předala nějakou tu sladkost.
Jaroslav Toul

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
BENJAMÍNEK
V DRAŽENOVĚ
nabízí

PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN
(1. ČERVENEC – 31. SRPEN)

OMEZENÝ POČET
VOLNÝCH MÍST
PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET
CELODENNÍ PROVOZ VČETNĚ VÍKENDŮ
OD 6.00 DO 18.00 HODIN
VÝUKA ANGLIČTINY, NĚMČINY
A 1 CELODENNÍ VÝLET V CENĚ.
STRAVA ZAJIŠTĚNA.
REGISTRACE DĚTÍ JE MOŽNÁ
NEJPOZDĚJI DO 28. ČERVNA 2013!
Více informací www.skolkabenjaminek.cz
nebo na tel. 777 267 732

červen 2013

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
Hledám učitele/ku AJ pro mírně
pokročilou dospělou studentku.
Od června, cca 2 hod./týden, časově
se mohu přizpůsobit. Tel: 775 956 980
Hledám ženu na hlídání dítěte.
Tel. 736 138 888

Pro začínající umělce

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

Seniorské odpoledne

Okresní organizace Svazu tělesně postižených v Domažlicích zve na pravidelné seniorské odpoledne, které se koná
6. června od 14 hodin ve velkém sále MKS Domažlice. K tanci a
poslechu hraje Malá muzika Pepy Vinklárka.
(vp, av)

Akce (nejen) pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,

Baldovská 638
12. 6. od 14:00 hod přednáška p. Palkovičové – Zelené potraviny
26. 6. od 14:00 hod přednáška p. Hrušky z organizace Člověk
v tísni – Dluhy a podomní prodej

Břetislavova 84
19. 6. od 14:00 hod přednáška MUDr. Kubisky – Rehabilitace

Prokopa Velikého 689
4. 6. od 15:00 hod bude sloužena mše svatá
Chtěli bychom tímto za všechny obyvatele i návštěvníky Domova pro seniory, Prokopa Velikého 689 Domažlice, poděkovat
sdružení fotografů FOTOKOMPOST za krásnou výstavu, která
se těšila velikému zájmu, a fotografie s různou tematikou se všem
moc líbily.
Už se všichni těšíme na příští výstavu. Za spokojené seniory
a ostatní přítomné.
Mgr. V. Klimentová, ředitelka Městského centra
sociálně rehabilitačních služeb
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NABÍDKA BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA
Město Domažlice v současné době nabízí k pronájmu tyto bytové jednotky, na které se nevztahují Zásady pro uzavírání smluv
o nájmu bytů v majetku města Domažlice, tedy nejsou přidělovány žadatelům evidovaným v seznamu nejpotřebnějších, ale budou
nabízeny k pronájmu veřejnosti na úřední desce MěÚ Domažlice:
- bytovou jednotku č. 3 o velikosti 3+1 o užitné ploše 133,53 m2, nacházející se ve 2. podlaží budovy č. p. 56 v ul. Branské v Domažlicích - Město; podlahová plocha činí 131,98 m2, sazba nájemného 64,65 Kč/m2/měsíc, k sazbě nájemného se připočítává částka za
užívání vybavení bytu ve výši 127,36 Kč/měsíc a zálohy na služby,
- bytovou jednotku č. 12 o velikosti 3+1 o užitné ploše 91,40 m2 nacházející se ve 3. podlaží budovy č. p. 115 v ulici Vojtěchova
v Domažlicích - Hořejší Předměstí; podlahová plocha činí 90,10 m2, sazba nájemného 64,65 Kč/m2/měsíc, k sazbě nájemného se
připočítává částka za užívání vybavení bytu ve výši 248,70 Kč/měsíc a zálohy na služby,
- bytovou jednotku č. 6 o velikosti 4+1 o užitné ploše 93,00 m2 nacházející se ve 3. podlaží budovy č.p. 247 v ulici 17. listopadu
v Domažlicích - Hořejší Předměstí; podlahová plocha činí 87.90 m2, sazba nájemného 64,65 Kč/m2/měsíc, k sazbě nájemného se
připočítává částka za užívání vybavení bytu ve výši 139,89 Kč/měsíc a zálohy na služby.
Město Domažlice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 223 v ulici Palackého v Domažlicích - Hořejší
Předměstí. Jedná se o prostory stávající prádelny o výměře 211,24 m2. Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku MěÚ
Domažlice, tel. 379 719 172, 174, 151.
Město Domažlice nabízí k pronájmu nebytové prostory - kanceláře nacházející se v budově č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích
- Město. Jedná se o kanceláře nacházející se v přízemí o přibližných výměrách 20–30 m2 (jižní část budovy) a kancelář nacházející se
ve 3. nadzemním podlaží o výměře 24,70 m2 (jižní část budovy). V souvislosti s pronájmem těchto nebytových prostor schválila rada
města záměr pronajmout část dvora tohoto objektu za účelem parkování osobních automobilů za cenu min. 1000,– Kč/měsíc/1 parkovací
místo.
Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku MěÚ Domažlice, tel. 379 719 172, 174, 151.
Město Domažlice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v 1. patře a podkroví objektu Branky, č. p. 1 v Branské ul.,
Domažlice - Bezděkovské Předměstí o výměře 94,89 m2. V současné době jsou nebytové prostory užívány mateřským centrem a budou
k dispozici od 1. 6. 2013.
Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku MěÚ Domažlice, tel. 379 719 172, 174, 151.
Město Domažlice nabízí k pronájmu objekt bývalého PDA č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice - Hořejší Předměstí včetně
přilehlého pozemku - části pozemkové parcely č. 5704, k.ú. Domažlice.
Zájemci o pronájem tohoto objektu mohou své žádosti a nabídky předkládat městu Domažlice, odboru správy majetku v termínu
do 12. června 2013. Žádosti a nabídky by měly obsahovat tyto základní informace:
identifikace žadatele
- v případě fyzické osoby - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně adresa pro doručování,
- v případě fyzické osoby podnikající - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, název obchodní firmy, adresa místa
podnikání, identifikační číslo, případně adresu pro doručování,
- v případě právnické osoby - název obchodní firmy, adresa sídla, identifikační číslo, případě adresa pro doručování
specifikace předmětu nájmu
- k pronájmu je nabízena budova č. p. 275 v ul. Petrovické, Domažlice - Hořejší Předměstí a přilehlý pozemek - část pozemkové parcely
č. 5704, k.ú. Domažlice (tato část je v současné době zaplocena)
popis investičního záměru
- specifikace účelu nájmu, popis druhu činností, jež budou v předmětu nájmu provozovány, včetně popisu oboru, ve kterém jsou
vykonávány,
- návrh doby nájmu,
- další doplňující informace - požadavky na provedení stavebních či jiných úprav předmětu nájmu, návrh na jejich financování apod.
V současné době město nepožaduje nabídku na stanovení výše sazby nájemného, neboť není vyloučeno, že výběr nájemce bude
proveden na základě výběrového řízení.
V případě zájmu je možné sjednat prohlídku budovy a přilehlého pozemku, a to v termínu od 27. 5. 2013 po osobní domluvě se
zástupcem Domažlické správy nemovitostí, spol. s r. o., panem Kaiglem, tel. 379 423 648.
Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku MěÚ Domažlice, tel. 379 719 172, 174, 151.
Město Domažlice nabízí k prodeji tyto volné bytové jednotky, a to včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku. Jedná se o tzv. „volné“ bytové jednotky, tedy jednotky, které nejsou obsazeny nájemníky:
- bytovou jednotku č. 507/2 v budově č.p. 507 v ul. Kunešova v Domažlicích, Týnské Předměstí nacházející se v 1. podlaží domu o velikosti 2 + 1, podlahová plocha bytu činí 57,82 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 619.650,– Kč,
- bytovou jednotku č. 563/11 v budově č.p. 562, 563 v ul. Švabinského v Domažlicích, Týnské Předměstí nacházející se ve 4. podlaží
domu o velikosti 2 + 1, podlahová plocha bytu činí 58,06 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 688.500,– Kč,
- bytovou jednotku č. 162/11 v budově č.p. 161., 162 v ul. Kosmonautů v Domažlicích, Hořejší Předměstí nacházející se ve 4. podlaží
domu o velikosti 1 + 1, podlahová plocha bytu činí 38,46 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 405.000,– Kč.
Termín pro podání nabídek je stanoven do 30. 8. 2013 do 10.00 hod.
Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města Domažlice www.domazlice.info. Ohledně prohlídky bytových jednotek se můžete obrátit na Domažlickou správu nemovitostí, spol. s r. o., tel. 379 722 757.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice
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KC FAZOLE ÚSPĚŠNĚ UKONČILO PROJEKT
„NAJDI SVOU CESTU DO PRÁCE“

31. května 2013 byl ukončen projekt „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“ realizovaný Ústavem
pro ekopolitiku, o. p. s. – Komunitním centrem FAZOLE a financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt byl opět určen především ženám ohroženým na pracovním trhu. Klientkám jsme nabídli komplexní vzdělávací a poradenský program, v rámci kterého se po motivačním kurzu mohly účastnit profesních i neprofesních rekvalifikací a v případě
potřeby mohly své osobní, rodinné či pracovní problémy konzultovat s psychologem nebo advokátem. Novinkou v nabídce našich
služeb byla možnost absolvovat pracovní diagnostiku a poznat tak lépe svůj pracovní potenciál. V době kurzů měly klientky možnost využít bezplatného hlídání dětí, které zajišťoval partner projektu o. s. NOVÉ OBZORY v Hlídacím koutku Kráčmerka, součástí programu byla i možnost využít přímou finanční podporu na proplacení jízdného na kurzy a na individuální hlídání dítěte.
Do projektu během let 2009–2011 vstoupilo celkem 60 žen. 26 žen úspěšně ukončilo profesní rekvalifikace, 19 žen kurz Obsluha osobního počítače a 8 žen kurz Základy podnikání. Některým se ještě v průběhu účasti v projektu podařilo najít zaměstnání,
jiné efektivně využily čas na mateřské a rodičovské dovolené ke zlepšení svého postavení na pracovním trhu. 3 klientky rozšířily
obor svého podnikání, což jim po rodičovské dovolené pomůže vlastní živnost udržet.
Projekt byl úspěšný díky všem, kteří se na něm podíleli. Kromě partnera o. s. Nové obzory sem patří spolupracující organizace
město Domažlice, město Bělá nad Radbuzou a Úřad práce ČR, ale i klientky, které účast v projektu skutečně vzaly jako příležitost posunout se dál a často vyvinuly úctyhodné úsilí, aby svého cíle dosáhly. Jménem realizátora projektu Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s. všem uvedeným děkujeme a doufáme v další úspěšnou spolupráci!
PŘESTĚHOVALI JSME SE! KANCELÁŘ KOMUNITNÍHO CENTRA FAZOLE A HLÍDACÍ KOUTEK KRÁČMERKA
OD ČEVNA 2013 NAJDETE NA NOVÉ ADRESE: KOMENSKÉHO 4, 344 01 DOMAŽLICE (STARÁ POJIŠŤOVNA,
1. A 2. PATRO). OSTATNÍ KONTAKTY ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.
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Komunitní centrum FAZOLE uvádí TÉMA NA ČERVEN:

VZTAH K REGIONU A KE SPOLEČENSTVÍ V OBCI
Pokud jsou aktivní občané, kteří se přímo podílejí na rozhodovacích procesech na místní, krajské i celostátní úrovni, základní
podmínkou kvalitního fungování každé demokratické společnosti, je zcela nezbytným předpokladem, aby tito občané měli
vypěstovaný kladný vztah k regionu, v němž žijí a také k místnímu společenství v obci, ve kterém se každý den pohybují, udržují
s ním stabilní kontakty a komunikují s ostatními jeho členy. Takový kladný vztah ovšem může být založen pouze na podvědomém
pocitu existujících kořenů, které lidem umožní těsné sepětí s jejich obcí či městem, a především s místní krajinou, která je jim blízká,
protože do ní patří jejich domov. Vybudování těchto pevných vazeb ke krajině, k určitému místu a k obci, resp. městu je v dnešní
schizofrenní a stále rychleji se vyvíjející společnosti pro většinu lidí čím dál obtížnější. Na jedné straně je to způsobeno globální
ekonomikou a s ní spojeným neustálým a téměř neomezeným pohybem surovin, zboží, peněz a také osob, na druhé straně brání
vytvoření silných kořenů ke krajině domova nutnost častého stěhování lidí za pracovními příležitostmi, kterých výrazně ubývá na
venkově, v menších městech i v celých periferních oblastech. Důsledkem těchto vývojových trendů je mimo jiné lhostejný přístup
lidí ke krajině a k životnímu prostředí dokonce i v nejbližším okolí jejich domovů. Pro developerské skupiny a pro značnou část
populace je dnes česká krajina pouze zbožím na jedno použití.
Plzeňský kraj
Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava. V roce 2005
Plzeňský kraj leží na jihozápadě České republiky. Hranici kraje na byla vyhlášena nová CHKO Český les. V Plzeňském kraji se
západě tvoří státní hranice se SRN (Bavorskem), severozápadně nachází 182 maloplošných chráněných území. Pro zachování
leží kraj Karlovarský, severovýchodně kraj Středočeský a na rozmanitosti krajiny jsou vyhlášeny přírodní parky.
jihovýchodě kraj Jihočeský. Svou rozlohou 7 561 km2 je třetím
ZDROJE INFORMACÍ:
největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel
▪ Český statistický úřad – http://www.czso.cz
571 497 se řadí až na deváté místo v České republice. Hustota
osídlení je při 76 obyvatelích na 1 km2 výrazně nižší než ▪ Plzeňský kraj – http://www.plzensky-kraj.cz
v České republice jako celku (133 obyv./km2). Sedm okresů ▪ AOPK ČR – http://www.ochranaprirody.cz
kraje (Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Okres Domažlice
Rokycany a Tachov) představuje územní celky výrazně se Okres Domažlice patří svou polohou mezi pohraniční okresy
odlišující krajinným charakterem, počtem i skladbou obyvatelstva, Plzeňského kraje. Západní a jihozápadní částí sousedí asi v délce
ekonomickým potenciálem, velikostí i hustotou osídlení. 75 km se SRN, na severu s okresem Tachov, na severovýchodě
Rozmanitost přírodních podmínek je dána především reliéfem s okresem Plzeň-jih, na východě a na jihu s okresem Klatovy.
kraje. Z hlediska geografického systému lze Plzeňský kraj rozdělit Z geografického hlediska je převážná část okresu vyplněna
do několika oblastí: Plzeňská pahorkatina, Brdská vrchovina zvlněnými pahorkatinami s nadmořskou výškou kolem 450
(část), Český les a Šumava. Klimatické, geologické a hydrologické m. Nejvýznamnější řekou okresu je Radbuza, která patří k povodí
podmínky jsou v jednotlivých územních celcích značně odlišné. Berounky. Povodí řeky Radbuzy činí 2 179 km2 s délkou
Pro Plzeňský kraj je charakteristický velký počet malých toku 112 km. Pramení na naší straně hranic v Českém lese
sídel s nerovnoměrným rozmístěním, chybí zde města střední v nadmořské výšce 590 m. K nejsilnějším přítokům Radbuzy
velikosti. Také osídlení kraje je značně nerovnoměrné. Celkem patří Černý potok a Zubřina. Okres Domažlice je okresem
167 472 (tj. 29,3 %) obyvatel žije v Plzni a další více než pětina průmyslově zemědělským. Z celkové rozlohy okresu 1 123 km2
obyvatel je soustředěna do 13 měst s více než 5 000 obyvateli. tvoří zemědělská půda 600,9 km2, tj. 53,5 % z celkové rozlohy
V menších městech do 4 999 obyvatel žije zhruba 17,1 % obyvatel okresu (z toho podíl orné půdy činí 401,9 km2, tj. 66,9 %; podíl
Plzeňského kraje. Zemědělská půda tvoří 3 803 km2, tj. 50,3 % trvalých travních porostů 184,6 km2, tj. 30,7 % z celkové rozlohy
z celkové rozlohy kraje (z toho podíl orné půdy činí 2 592 km2, zemědělské půdy). Lesní pozemky se rozkládají na 428,2 km2, tj.
tj. 68,2 % z celkové rozlohy zemědělské půdy). Lesní pozemky na 38,1 % z celkové rozlohy okresu. Vodních ploch je 12,7 km2 (tj.
se rozkládají na 2 997 km2, tj. na 39,6 % rozlohy kraje (vysoký 1,1 % rozlohy okresu), zastavěných ploch je 12,8 km2 (tj. 1,1 %
podíl ovlivňují především rozsáhlé lesní porosty Šumavy, Českého rozlohy okresu) a ostatních ploch je 68,8 km2 (tj. 6,1 % rozlohy
lesa a Brdské vrchoviny). Vodních ploch je 116,4 km2 (tj. 1,5 % okresu). Zdravotně nezávadné životní prostředí přispívá k rozvoji
rozlohy kraje), zastavěných ploch je 96,8 km2 (tj. 1,3 % rozlohy rekreace a cestovního ruchu. K turisticky nejnavštěvovanějším
kraje) a ostatních ploch je 547,0 km2 (tj. 7,2 % rozlohy kraje). Stav městům patří Domažlice (městská památková rezervace a centrum
životního prostředí Plzeňského kraje je s výjimkou Plzně a jejího oblasti Chodska), Kdyně a Horšovský Týn (městská památková
okolí vcelku příznivý. K nejméně zatíženým oblastem náleží rezervace), z obcí pak jsou vyhledávanými Postřekov, Klenčí
horské partie Šumavy, Českého lesa, západní Brdy a oblast v okolí pod Čerchovem, Trhanov, Újezd s Kozinovým dvorem a Kout na
Téma zpracoval: Tomáš Gremlica
Manětína a Nečtin. Ochranu přírody na Šumavě zabezpečuje Šumavě.

Přestěhovali jsme se! Kancelář Komunitního centra Fazole a Hlídací koutek Kráčmerka najdete od června 2013 na
nové adrese: Komenského 4, 344 01, Domažlice (Stará pojišťovna, 1. a 2. patro). Internet: http://kc-fazole.blog.cz/,
http://www.centrumfazole.cz/, e-mail: iva.kejvalova@ekopolitika.cz, tel. 379 428 320. Otvírací doba: Po a St od 8
do 12 a od 13 do 17 hodin, jindy po telefonické domluvě.
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Lindab – plechové krytiny od 226,– Kč/m2*
Zahájena výroba atypických klempířských
prvků ve Staňkově**
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� ���������������

(parapety, lemování, truhlíky, plech pod kamna, atd.)
*) cena bez DPH
**) možnost objednání na pobočce v Domažlicích
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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 Tesařské, pokrývačské a klempířské práce,
provedení hromosvodů
ü Jeřábnické práce
Zateplení fasád a prodej materiálu na prodejnách
v Domažlicích a ve Staňkově
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HERNA BAR
LAS VEGAS (bývalý 777)
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v Poděbradově ulici nad bowlingem

AKCE: 1.–10. června 2013
pivo Braník: 12,– Kč, Gambrinus 15,– Kč,
kulečník: ZDARMA
cafe, cola, čaj + internet a hudba

ZDARMA

tel. 724 682 650
Nová kolekce her automatů
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

