www.domazlice.info

Rekonstrukce
Žižkovy ulice
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Již řadu let volá po rekonstrukci Žižkova ulice na Bezděkovském předměstí. Pro
tamní obyvatele máme dobrou zprávu.
„Proběhla soutěž na dodavatele stavby
rekonstrukce Žižkova ulice,“ říká starosta
Miroslav Mach a dodává, „blíží se tak termín dlouho očekávané opravy.“
Stavba bude zahájena v jarních měsících podle počasí. „Kvůli krizi na trhu
stavebních prací se cena pohybuje pod
8 miliony korun, což je velmi významná
úspora proti očekávání. I když nemám
z krize žádnou radost, tak alespoň toto je
pro město příznivé, protože se staví relativně levně.“
Do soutěže se přihlásilo 14 firem. Nejvzdálenějším zájemcem byla společnost
až z Valašského Meziříčí. Nejnižší cenu
nabídly Silnice Horšovský Týn. S jejich
vedením radnice povede jednání o uzavření smlouvy.
S. Antoš

Soumrak automatů

První březnový den se časně ráno propadla dlažba na náměstí. Naštěstí nikdo nebyl
zraněn. Zřejmě dešťová voda odnesla čtyři m3 podloží, protože vodovod i kanalizace
byly v pořádku.
Foto S. Antoš

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím všem občanům Vašeho města
ze srdce poděkovala za upřímné projevy soustrasti. Spontánní účast veřejnosti mě
přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí
Václava Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami. Hodnotou, kterou - jak věřím - nelze zapomenout, kterou nelze obejt a která
dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně tak, považovala
bych to za nejlepší ocenění jeho díla a jsem dojata tím, jak se občané Vašeho
města k němu přihlásili.
Vaše
Dagmar Havlová

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 26. 3. 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 21. 3. 2012 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Zastupitelstvo města přijalo vyhlášku
upravující pravidla provozování výherních
hracích automatů na území města. Nový
právní dokument vychází z nových pravidel přijatých na celostátní úrovni.
„Přesto, že panuje shoda napříč politickým spektrem, že je třeba herny zrušit, tak
zákon na tři roky zachoval všechna vydaná povolení a žádná vyhláška to nemůže
zrušit,“ říká starosta Domažlic Miroslav
Mach a vysvětluje, že po schválení novely
zákona dostane město do svého rozpočtu
zhruba 16 milionů korun. Tyto peníze
společnosti provozující rizikové hry rozdělovaly nejrůznějším sportovním a dalším
organizacím. Nově tyto prostředky tak
v budoucnu budou rozdělovat města. „Zatím nikdo ze zastupitelů neví, kolik spolků
bylo podpořeno, tedy kolik jich bude žádat
město o dotaci. Uvidíme při tvorbě příštího rozpočtu,“ říká starosta.
Město Domažlice mělo schválenou
vyhlášku, která striktně omezovala provoz
výherních hracích automatů, ale s ohledem na přijetí nového zákona musela být
zrušena. Přesto počet automatů postupně
poklesne z 280 na cca 170 kusů na území
města. „Herny budou tam, kde doposud,
další nemohou vzniknout na nových
místech, v případě změny provozovatele
zaniknou,“ doplňuje starosta M. Mach.
S. Antoš
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 27. schůzi
dne 17. 1. 2012:
- souhlasila z bezpečnostních důvodů
s pokácením dvou kusů olší nacházejících se na pozemkové parcele č. 2548/3,
k.ú. Domažlice
- souhlasila s pokácením 1 kusu smrku
nacházejícího se na pozemkové parcele
č. 2311/8, k.ú. Domažlice před okny
domu čp. 568 ve Švabinského ul., Domažlice
- souhlasila s pokácením 1 kusu javoru
nacházejícího se na pozemkové parcele
č. 274/1, k.ú. Domažlice v areálu letního
kina
- nesouhlasila s pokácením 4 kusů
vzrostlých douglasek nacházejících se
na pozemkové parcele č. 2586/36, k.ú.
Domažlice za domem čp. 188 ve Vojtěchově ul.
- souhlasila s pokácením 1 kusu stříbrného smrčku nacházejícího se na pozemkové parcele č. 2586/36, k.ú. Domažlice
před domem čp. 188 ve Vojtěchově ul.,
za podmínky provedení náhradní výsadby a souhlasila s pokácením 1 kusu
borovice nacházející se na pozemkové
parcele č. 2586/36, k.ú. Domažlice
v Palackého ul.
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu lípy
nacházející se na pozemkové parcele
č. 4780/1, k.ú. Domažlice
- nesouhlasila s pokácením 4 kusů bříz
a 1 kusu ořešáku nacházejících se na
pozemkové parcele č. 2311/8, k.ú. Do-
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Měsíčník informací a zajímavostí ze
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mažlice za domem čp. 457 ve Švabinského ul.
souhlasila s odstraněním mandlů a praček ze společných částí domu č.p. 502
a 503 v ul. Kunešova v Domažlicích na
náklady nájemníků a souhlasila s užíváním společných prostor domu č.p. 502
a 503 v ul. Kunešova v Domažlicích po
prádelně a mandlovně jako společenských prostor domu
schválila vyřazení 9 ks skluzavek a 1 ks
pískoviště umístěných u bytových domů,
a to v ulicích Ladova 2 ks, Kunešova
2 ks, Dvořákova 1 ks a Petrovická 2 ks
skluzavek + pískoviště z majetku města
uložila DTS Domažlice, p.o., odstranit
9 ks skluzavek a 1 ks pískoviště umístěných u bytových domů, a to v ulicích
Ladova 2 ks, Kunešova 2 ks, Dvořákova
1 ks a Petrovická 2 ks skluzavek + pískoviště
schválila záměr pořádání Veřejné jednokolové architektonické soutěže na návrh
řešení přestavby bývalého pivovaru
v Domažlicích na kulturní centrum
a schválila zadání zakázky na zajištění
organizační přípravy Veřejné jednokolové architektonické soutěže na návrh
řešení přestavby bývalého pivovaru
v Domažlicích na kulturní centrum
RNDr. Milanu Svobodovi, U Lomu 139,
338 42 Hrádek v případě, že bude tato
akce schválena v rozpočtu na rok 2012
vzala na vědomí žádost Nájemního
družstva GOLEM, Kozinova 86, Domažlice, o provedení kontroly na dodržení
rozpočtové a technologické kázně na
akci „Změna stavby bývalých kasáren
na 38 b.j. Domažlice“
uložila odboru správy majetku připravit
podklady pro posouzení možnosti rozšíření trasy provozu linky MAD č. 405001
do ulice Petrovická v Domažlicích
uložila Domažlické správě nemovitostí,
spol. s r.o., připravit návrhy dodatků
k nájemním smlouvám o nájmu bytu,
v nichž bude sjednána inflační doložka
(možnost valorizovat sazbu nájemného
o částku odpovídající úředně stanovené
kladné míře inflace). U smluv o nájmu
bytu, kde je sjednána aktuální sazba
nájemného nižší než maximální hladina
nájemného u základní kvality bytu (nyní
64,65 Kč/m2/měsíc), bude sjednáno
přechodné ustanovení o navýšení sazby
nájemného o 6,25 % ročně, a to až do
doby dosažení hladiny aktuálního maximálního nájemného u základní kvality
bytu vyhlášeného městem Domažlice
schválila nenavyšování sazby nájemného o inflační nárůst za pronájem
bytových jednotek ve vlastnictví města
Domažlice, schválila jako jediný spo-
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lečník společnosti Domažlická správa
nemovitostí, spol. s r.o., skutečnou cenu
tepelné energie pro rok 2011 ve výši
565,50 Kč/GJ bez DPH
- schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí,
spol. s r.o., kalkulovanou cenu tepelné
energie pro rok 2012 ve výši 584,48
Kč/GJ bez DPH
Rada města na své 28. schůzi
dne 31. 1. 2012:
- vzala na vědomí žádost občanů bydlících v ulici Vrbova v Domažlicích ze
dne 19. 1. 2012 o doplnění stožáru veřejného osvětlení a neschválila doplnění
l ks stožáru veřejného osvětlení v ulici
Vrbova v Domažlicích
- souhlasila s prováděním výkopových
prací v zimním období od 1. 2. 2012 do
21. 3. 2012 za účelem výstavby vodovodu v ul. Hradská, Domažlice, v rámci
akce čistá Berounka Sdružením „Čisté
Domažlice“ SMP CZ, a.s., OHL ŽS,
a.s., STRABAG, a.s., Evropská 1692/37,
Praha 6, v zastoupení CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice
- souhlasila s úplnou uzavírkou místní
komunikace ul. Hradská, a to ve dvou
etapách - I. etapa v termínu 1. 2. 2012–
1. 3. 2012 od křižovatky ulic Branská
a Hradská od domu č. p. 81 k domu
č. p. 90 v ul. Hradská a II. etapa v termínu 2. 3. 2012–21. 3. 2012 v ul. Hradská
od domu č.p. 91 k domu č.p. 95 včetně
křižovatky ulic Hradská a Chodská,
vše v Domažlicích z důvodu výstavby
vodovodu v rámci investiční akce Čistá
Berounka
- schválila pronájem stavební parcely
č. st. 401/1, k.ú. Domažlice společnosti
TOP TANK, s.r.o., Staromlýnská 154/
35, Karlovy Vary - Březová za účelem
provozování parkoviště pro veřejnost
a uzavření nájemní smlouvy
- schválila záměr pořízení 4 ks měřičů
rychlosti IPR 11 dle cenové nabídky
společnosti BÁRTEK ROZHLASY,
s.r.o., se sídlem Podlesí 418, 757 01 Valašské Meziříčí
- schválila uplatnění slevy na nájemném
u všech bytových jednotek v ul. Petrovická č.p. 257 a č.p. 258 v Domažlicích
ve výši 10 %, a to do doby odstranění
závad zhoršující stav bytových jednotek, kromě bytových jednotek č. 257/13
a 257/26 a 258/13
- schválila konání akcí:
„Stavění májky“ dne 30. 4. 2012 od 17.00
hodin (pondělí)
„Město dětem“ dne 1. 6. 2012 od 14.00
hodin (pátek)
„Bohemia JazzFest“ 14. 7. 2012 (sobota)
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„Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
2012“ ve dnech 10.–12. 8. 2012
„Pietní akty“ dne 28. 10. 2012 (neděle)
„Rozsvícení vánočního stromu“ dne 1. 12.
2012 v 16.00 hodin (sobota)
„Zpívání koled s Českým rozhlasem
Plzeň“ dne 12. 12. 2012 od 17.00 hodin
(středa)
„Vánoční trhy“ ve dnech 17.–23. 12. 2012
(pondělí–neděle)
„Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2013
v 18.00 hodin (úterý)
„Mikuláš v kočáře“ 5. 12. 2012 od 17.00
hodin (středa)
- schválila uzavření havarijního pojištění
na Tatru T 815 cisterna, v systému IZS,
RZ: 5P2 0112 u České pojišťovny, a.s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha1 za cenu
34.300,– Kč/rok
- schválila smlouvu mezi městem Domažlice a American Chance Casinos
a.s. o výplatě části výtěžku ve výši
1.000.000,– Kč za období roku 2011 na
hřiště Msgre B. Staška a hřiště Komenského 17
Zastupitelstvo města na svém
14. zasedání dne 25. 1. 2012:
- souhlasilo s podáním žádosti o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
v rámci programu „Podpora regenerace
panelových sídlišť pro rok 2012“ a s realizací projektu „Revitalizace sídliště 17.
listopadu v Domažlicích“
- schválilo zajištění předfinancování
a spolufinancování realizace projektu
„Digitalizace kin Městského kulturního
střediska Domažlice“ ve výši 5 mil Kč
v rámci rozpočtu města Domažlice
- vydalo obecně závaznou vyhlášku
města Domažlice č. 1/2012, kterou se
ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
financí
- vydalo obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 2/2012, kterou se mění
příloha OZV č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat
výherní hrací přístroje
- schválilo Zásady pro poskytování náhrad
cestovních výdajů členům zastupitelstva
města Domažlice dle předloženého návrhu s účinností 1. 1. 2012
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K digitalizaci kina Čakan

V minulém čísle jsme podrobně psali o připravované rekonstrukci kina Čakan i letního
kina. K významné změně z pohledu komfortu diváků se ještě jednou vracíme s dalšími
podrobnostmi.
„Máme v plánu dlouhodobě zlepšit zázemí kina, například rekonstrukci sedaček a podobně. Sál chceme používat nejen pro promítání filmů, ale i pro koncertní a divadelní
představení,“ říká starosta Miroslav Mach a pokračuje, „k rekonstrukci nás vede hlavně
záměr distribučních společností, které přestanou dělat kopie na 35 mm filmových pásech.
Proto by nebylo možné promítat nové filmy, naše kino by se tak stalo biografem pro pamětníky.“
K dalším důvodům záměru vedení města starosta poznamenává: „Byť víme, že kino
už nikdy nebude mít jako v minulosti stovky diváků, tak stupňovité hlediště město potřebuje. Bude možno promítat filmy v 3D, sál bude kromě výše řečeného využíván i na
školení, besedy či přednášky.“ Nakonec starosta poznamenává, že zatím není jisté, zda
město dostane žádost o dotaci z ministerstva kultury, ale pokud ne, tak stejně první část
rekonstrukce začne v letošním roce.
Stanislav Antoš

Narozeniny Jiřiny Paroubkové

Minulý měsíc navštívil starosta města ing. Miroslav Mach učitelku ve výslužbě paní Jiřinu Paroubkovou, aby jí popřál k 95. narozeninám. Oslavenkyně celý
život zasvětila práci s mládeží, a to nejen jako učitelka, ale i jako vedoucí dívčího
skautského oddílu. Občané ji znají z publikační činnosti, v níž zúročila své bohaté
znalosti zejména z regionální historie. Starosta města paní učitelce předal kytici
a dárkový koš, pak spolu strávili příjemnou hodinu plnou zajímavého povídání
s duševně stále svěží jubilantkou.
(toš)

ZÁPIS DO ŠKOLKY

Základní škola a Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace Msgre
B. Staška 232, 344 01 Domažlice, srdečně
zve na setkání s novými dětmi a jejich rodiči při zápisu do mateřské školy.
Zápis se bude konat v pondělí 5. března
2012 od 8.00 do 16.00 hodin a v náhradním termínu v pondělí 12. března 2012 od
13,00 do 15,00 hodin v budově Základní
školy a mateřské školy Msgre B. Staška
232, (vchod naproti drogerie Podskalská).
Rodiče s sebou vezmou „rodný list“
dítěte, cizí státní příslušníci i cestovní pas.
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání probíhá podle kritérií schválených zřizovatelem školy (město Domažlice). Stanovené poplatky: za předškolní
vzdělávání měsíčně 300,– Kč, za stravné
v kategorii 3–6 let denně 26,– Kč, v kategorii 7–10 let denně 28,– Kč. Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle: 379 733 733.
Věra Vernerová,
vedoucí učitelka mateřské školy

POZVÁNKA K ZÁPISU

do Mateřské školy Domažlice,
příspěvkové organizace

Ředitelka Mateřské školy Domažlice
srdečně zve rodiče a děti k zápisu do mateřské školy.
Zápis se uskuteční v pondělí 5. března
2012 od 8.00–16.00 hodin v budově mateřské školy Zahradní 471 pro všechna
odloučená pracoviště (Benešova 282,
Poděbradova 53, Palackého 224, Michlova
565) i kmenovou školu Zahradní 471. Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizí státní
příslušníci i cestovní pas. Zapsané děti
budou navštěvovat mateřskou školu od
září 2012. Zápis probíhá dle kritérií schválených zřizovatelem (městem Domažlice).
Dle zákona 561/2004 Sb.jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky.
V současné době je výše stravného
stanovena dle věkových kategorií. Kategorie dětí 3–6 let – 32,– Kč na dítě a den,
kategorie dětí 7–10 let – 35,– Kč na dítě
a den (kategorie 7–10 let se vztahuje na
děti s odkladem školní docházky). Výše
školného je 300,– Kč měsíčně.
Pokud máte nějaké dotazy, budou Vám
zodpovězeny na tel. 379 724 565.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Anna Bauerová, ředitelka mateřské školy
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ČČK DOMAŽLICE

DEJME ŽIVOTU ZELENOU

V poslední době často hledáme jednoduchý a přitom účinný způsob jak vyhovět
potřebám našeho organismu v době, která nás stále více vystavuje vysokému
životnímu tempu, stresu, nedostatku pohybu, nekvalitní stravě...
Zvolíme-li zelené potraviny, máme po starostech.
Energy Blížejov nabízí březnovou speciální nabídku zelených potravin
(Chlorella, Barley, Spirulina Barley) 1+1 ZDARMA v libovolné kombinaci.
Produkty lze zakoupit v lékárně U zlatého jelena v Domažlicích
nebo v prodejně Energy v Domažlicích, Srnova 74.

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 26. 3. 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.

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

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Autorské čtení: Návraty Milana Čechury a Lubomíra Mikiska

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava fotografií:

Městské informační centrum

v

Šárka Zavadilová – Jiný pohled
Studentku druhého ročníku domažlického
gymnázia přitáhlo k fotografování rodinné prostředí – fotografováním se zabýval její otec – a na
výstavě uvidíme i tři jeho fotografie.
Témata, která mladou fotografku přitahují, jsou
různá. Nejčastěji jsou to její přátelé zachycení
v nejrůznějších situacích a náladách. Ve vystavované kolekci najdeme i žánrové obrázky, portréty
zvířat, street foto. Šárka Zavadilová svými fotografiemi nezachycuje jen realitu života kolem nás, ale
vkládá do nich – ostatně jako každý umělec – své
představy, fantazie i přání. Šárka se nezabývá
jen fotografováním – mezi její další koníčky patří
i různé výtvarné aktivity, tanec, pionýr. Výstava
ve vestibulu knihovny potrvá od 1. března do 31.
března 2012 a přístupná bude v provozní době
knihovny.

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 6. března 2012 školení

Začínáme s internetem

Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům (zdarma).
Začátek v 8.00 v internetové studovně.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Salonek YANA
tel.: +420 776 732 615

provozní doba - dle objednávek
Kosmetika, pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, ošetření pleti ultrazvukem.
Přírodní kosmetika.

ZUBNÍ LÉKAŘ
přijímá nové pacienty
Kvalitní péče, krátká objednací doba
MDDr. Jiří Zábran,
Školní 110, Domažlice
tel. 379 725 582

Po dvouleté přestávce se k domažlickým čtenářům vracejí dva stále známější západočeští spisovatelé, s jejichž tvorbou se mají možnost seznamovat jak čtenáři regionálního Domažlického deníku, tak
literárního časopisu Plž, a zejména pak čtenáři domažlické knihovny v jejím knihovním fondu.
Poprvé se Milan Čechura a Lubomír Mikisek představili Domažlicím na hudebně literárním večeru
v Galerii bratří Špillarů na jaře roku 2009. Tentokrát, po úspěšných knihách Rodinčení M. Čechury a Když
tančí vážky a povídkové knihy Přání L. Mikiska, přicházejí autoři představit svou poslední tvorbu.
Povídková kniha Dědečkárna Milana Čechury volně navazuje na předchozí Rodinčení. V krátkých
povídkách si užíváme radosti i “strasti” novopečeného dědečka od okamžiků, kdy se jako muž ještě ne
ani padesátiletý dozví , že z něj ten dědeček bude (a z manželky bába!). Kdo četl Rodinčení, bude se bavit
přinejmenším stejně.
Přitažlivost medúzy Lubomíra Mikiska je lyrická básnická sbírka. A jak jinak, tématem je láska.
A protože autor je zralý muž, který již překročil šedesátku, je to pro ženy a o ženách a lásce ve všech podobách. O lásce k létu, mamince, která nám odešla, ženě, která nás opustila, milence, po které toužíme,
o naplněných a ještě více nenaplněných snech a nadějích, o stálé touze, která je v každém z nás...
V posledním románu L. Mikiska Dlouhá noc lásky stojí hrdinka na pomyslné křižovatce. Musí se rozhodnout, zda žít sama a jen pro syna, či přijmout zpět svého kajícího se manžela anebo se otevřít novému
a snad lepšímu vztahu, který se před ní rýsuje. Tedy téma, které osloví zase především ženy.
Autorské čtení obou autorů bude doprovázet a komentovat Mgr. Hana Kopáčková. Program bude
doplněn i prodejem knížek, které si autoři přivezou a samozřejmě i autogramiádou.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně
zvou na zajímavé a příjemné setkání ve čtvrtek 8. března 2012 v 17. 00 hodin v Galerii bratří Špillarů.

Sladký život s knihovnou

To je motto letošního již třetího ročníku celostátní akce Svazu knihovníků a informačních pracovníků Březen – měsíc čtenářů.
Cílem letošního ročníku by mělo být hlavně posílení společenského významu a prestiže četby, propagace činnosti knihoven
a jejích informačních služeb a v neposlední řadě i nabídka moderních služeb knihoven 21. století.
A jak se s tím vyrovná domažlická knihovna. Co v březnu nabídne?
Po testovacím období již ostrou verzi denní aktualizace webových stránek knihovny – zveřejňování denních výročí osobností
kulturního života. Návštěvníci stránek najdou každodenně zveřejňovaná výročí vždy jako první v sekci Aktuality na adrese: http:
//www.mekbn.cz/.
6. března dostanou příležitost vzdělávání v počítačové gramotnosti další zájemci. Internetová studovna pořádá další ze
svých tříhodinových školení. Zájem o o ně ani po létech neustává a je potěšitelné, že se naopak neustále zvyšuje.
13. března bychom rádi vyhlásili výsledky ankety O nejvěrnějšího čtenáře domažlické knihovny. Jedná se o novou akci,
která navazuje na vyhlášení Krále čtenářů z loňského roku.
8. března pozve všechny zájemce na akci, kterou do svých plánů zařazuje jen mimořádně – na autorské čtení plzeňských
spisovatelů Milana Čechury a Lubomíra Mikiska – a to by mělo opravdu svou příjemnou atmosférou naplnit motto letošního
března. Návštěvníci by měli z galerie, kde se autorské čtení od 17. hodin bude konat, odcházet nasyceni dobrou náladou.
V týdnu od 5. do 11. 3. dostanou příležitost zapomnětliví čtenáři. Pokud v tomto týdnu vrátí zapomenuté a ve výpůjční době
nevrácené knihy, časopisy, AV dokumenty, budou jim prominuty pokuty.
Od 1. do 20. 3. v knihovně a do 23. 3. na webu budou mít návštěvníci knihovny možnost přispět k vyhlášení letošní Ceny
čtenářů v anketě o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2011. A také se zařadit do slosování a získat tak jako jeden z 1 000
vylosovaných pěknou knížku.
Celý březen bude ve vestibulu své fotografie vystavovat studentka Gymnázia Jindřicha Šimona Baara Šárka Zavadilová. A celý měsíc bude pro zájemce pořádána burza vyřazené starší nebo duplicitní literatury z fondu oddělení pro dospělé čtenáře.

Soutěž Magnesia Litera – Cena čtenářů!

Stejně jako v minulých letech se i letos bude domažlická knihovna podílet na čtenářské části soutěže Magnesia Litera. Do
již 11. ročníku této prestižní literární soutěže umožní zasáhnout svým čtenářům a návštěvníkům a ovlivnit tak udělení „Albatros Media Cena čtenářů“ za rok 2011. V knihovně u výpůjčních pultů a v internetové studovně budou mít zájemci k dispozici
korespondenční lístky Magnesia Litera, na nichž mohou hlasovat pro (podle nich) nejlepší původní českou beletrii (prózu,
poezii, dětskou knihu) vydanou v roce 2011. Toto pravidlo je důležité, lístky s jiným typem knih jsou považovány za neplatné.
Vyplněný korespondenční lístek opatřený zpáteční adresou může čtenář odeslat sám, nebo jej vrátit zpět do knihovny.
Čtenář může hlasovat i prostřednictvím webového formuláře na: http://www.magnesia-litera.cz, přístupného bezplatně
v internetové studovně. Vždy je však třeba vyplnit své jméno a adresu, protože každý účastník bude zařazen do slosování.
Vylosováno bude 1 000 čtenářů, kteří pak svou cenu obdrží poštou od vydavatelství Albatros. Seznam všech výherců bude
uveřejněn na webových stránkách http://www.magnesia-litera.cz.
Ve čtenářské soutěži zvítězí kniha, která do 23. března 2012 získá nejvíce hlasů. 23. březen je tedy dnem uzávěrky
hlasování. Den uzávěrky odevzdaných vyplněných lístků je v naší knihovně stanoven na 20. března.
Slavnostní předávání cen se uskuteční 4. dubna 2012 ve Stavovském divadle. Vítězná kniha bude vyhlášena v přímém
přenosu České televize.
Mgr. Hana Mlnáříková

v
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Restaurace CAFE BONJOUR
Vás zve do nově otevřené restaurace
- kulinářské speciality, dětský koutek

v
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(225 cm2) 2 970 Kč

POZOR BONUS při předložení tohoto inzerátu a objednávce
dvou hlavních jídel získáte 10% slevu na celý Váš účet.
Slevy nelze sčítat!

fecebook.com/cafebonjourdomazlice

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

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

DO
TÍ 012
A
PL 3. 2
.
31

Taneční akademie

MKS Domažlice a ZUŠ Domažlice oznamují, že od pondělí 26. března
2012 bude zahájen předprodej vstupenek
v Městském informačním centru Domažlice na TANEČNÍ AKADEMII VENDULY
BRETTSCHNEIDEROVÉ. Přiravena jsou
dvě představení pro veřejnost: v pátek 11.
května 2012 od 15.30 a od 17.30 hodin ve
velkém sále MKS Domažlice.
(mks)

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

1. 3. Prezentační akce, 3. 3. Ples policie, 6. 3. Seniorské odpoledne, 7. 3. Prezentační
akce, 8. 3. MDŽ – Svaz žen a KSČM, 10. 3. Chodský bál, 13. 3. Bulačina, 15. 3.
II. abonentní koncert – Jiří Pazour/klavír, 16. 3. KISS PARTY LIVE, 19. 3. Prodej, 20. 3. Prezentační akce, 21. 3. Výchovný koncert pro školy, 21. 3. Zasedání
zastupitelstva města, 22. 3. Divadlo pro školy, 27. 3. Prodej, 28. 3. Prodej drogerie,
29. 3. Lékařská komora.

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 20% DPH!

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:

Čtvrtek–pátek
1.–2.

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

Finský film s titulky

LE HAVRE
r Vstupné 70,– Kč 93 min
Česká komdie

Sobota–neděle
3.–4.
Neděle
4.
Zač. ve 14.00
Středa
7.
Zač. v 19.00

ŠKOLNÍ VÝLET
r Vstupné 85,– Kč 90 min
kino Čakan pro děti v českém znění

NA VLÁSKU
r Vstupné 50,– Kč 92 min

Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární ambice, se odehrává ve francouzském
přístavním městě Le Havre. Hlavní hrdina Marcel Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou ženou Arlettou, tráví čas ve svém
oblíbeném baru, až do okamžiku, kdy mu osud vrhne do cesty třináctiletého afrického mladíka na útěku.

V jiné době prožili nekrásnější léta života, ve zcela jiné době zestárli. Parta spolužáků je pozvána na pobyt do lázní. Přitom však
zažívá mnoho peripetií, vtipných situací, ale i osobních dramat. Souběžně s tím můžeme sledovat příběh mladého zlodějíčka,
který nastoupí do luxusního lázeňského hotelu jako kuchař a prožije tam svou první velkou lásku, když se zamiluje do krásné
pokojské.
Dobrodružství skvěle přitažené za vlasy. Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která
má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena
v tajné věži a touží po dobrodružství.

DIASHOW CESTOVATELE A FOTOGRAFA MARTINA LOEWA

ALJAŠKA - DIVOČINA ZLATÉHO SEVERU
PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ NA LEGENDÁRNÍM KLONDIKE. Předprodej INFORMAČNÍM CENTRUM, NÁM. MÍRU 51 DOMAŽLICE
České drama v den premiéry v kině ČAKAN

Čtvrtek–neděle
8.–11.
Neděle
11.
Zač. ve 14.00
Středa–čtvrtek
14.–15.

ČTYŘI SLUNCE
m Vstupné 80,– Kč 105 min
Americká rodinná komedie v českém znění

OŠETŘOVATEL
r Vstupné 60,– Kč 104 min
Francouzký film s titulky

PŘEPADENÍ
m Vstupné 80,– Kč 95 min

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

březen 2012

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

l Polovina strany 18 x 12,5 cm
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

v

BŘEZEN 2012

v Domažlickém zpravodaji
(450 cm2) 5 940 Kč

CAFE BONJOUR

číslo 3

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás
l Celá strana 18 x 25 cm

REZERVACE NA TEL. č. 379 482 901

v

České drama
Pátek–sobota
16.–18.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
m Vstupné 60,– Kč 107 min

Neděle
18

Kino Čakan pro děti v českém znění

Zač. ve 14.00

r Vstupné 60,– Kč 110 min

Středa
21.

AUTA 2
Z fimového klubu

NEVĚSTINEC
l Vstupné 75,– Kč 122 min

Příběh rodiny z menšího českého města a jejích přátel se dotýká těch, kteří se smiřují s realitou nesplněných snů a zároveň ještě
mají touhu proměnit svůj život k lepšímu. Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor
Chmela, Anička Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková, Klára Pollertová-Trojanová.
Tato komedie vypráví o ošetřovateli v ZOO, který se zvířaty, o které se stará, vychází lépe než ostatní lidé. Ošetřovatel v ZOO,
který má problémy s láskou, pozoruje zvířata, aby se pokusil naučit se jejich způsoby seznamování a páření, a tím získat
zpátky ženu svých snů.
Strhující příběh natočený podle skutečných událostí. V prosinci 1994 čtyři teroristé Ozbrojené islámské skupiny (GIA) unesli
letadlo společnosti Air France z letiště v Alžíru s 227 osobami na palubě. Teroristé požadovali osvobození svých spolubojovníků
a okamžitý vzlet letadla. Teprve po dlouhých diplomatických vyjednávaních mezi francouzskou a alžírskou vládou a popravě
3 cestujících opustilo letadlo Alžír, muselo však přistát na letišti v Marseilles-Provence, protože nemělo dostatek paliva pro let
do Paříže.
Rodina je základ státu režiséra Roberta Sedláčka je rodinným dramatem o partnerském soužití v dravém kapitalismu. Libor,
donedávna vysoce postavený bankovní úředník, se chytil do pasti peněžních machinací a hrozí mu vězení. Zbývá mu pouhý
jeden den na zásadní rozhodnutí: nést zodpovědnost, nebo před ní utéci?
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel jedinečný odtahový vůz Burák se ve filmu „Auta 2“ dostanou na úžasná
místa, když je jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má
rozhodnout o nejrychlejším autě na světě.
Přelom devatenáctého a dvacátého století - období velkých sociálních změn - postihl také proslulé pařížské nevěstince. Uzavřenému světu, v němž se na jedné straně nabízela krása a potěšení, ale i ponížení a bolest, hrozil zákaz. Francouzský režisér
Bertrand Bonello vyšel v příběhu o „vzpomínkách z nevěstince“ ze současné sociologické studie o pařížských „domech lásky“
na přelomu století.

Americký film s titulky
Čtvrtek–neděle
22.–25.
Neděle
25.
Zač. ve 14.00

KONTRABAND
l Vstupné 60,– Kč 110 min
Kino Čakan pro děti v českém znění

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
r Vstupné 60,– Kč 98 min
Americká romantická komedie s titulky

Středa–sobota
28.–31.

Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit! Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší
lokty, kdo selže, musí z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě. Dovnitř se dostanete snadno, ale cesta zpátky je skoro nemožná.

TOHLE JE VÁLKA!
m Vstupné 60,– Kč 97 min

Velká vánoční jízda studia Aardman konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa
dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod
Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky.
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku. Dva špičkoví agenti CIA, Tuck (Tom Hardy) a FDR (Chris
Pine), jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže slečny - Lauren Scottová
(Reese Witherspoon). Kariéristka Lauren Scottová je sice ve svém pracovním životě úspěšná, ale její milostný život je jedna
velká katastrofa.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. ( 379 722 631, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie.

Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
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NEPŘEHLÉDNĚTE ZMĚNU TERMÍNU březnového divadelního představení v rámci předplatného - bude
uvedeno v náhradním termínu
neděle 15. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
Agentura AP-PROSPER
středa 7. března 2012 od 19 hodin v kině Čakan

ALJAŠKA - divočina zlatého severu

Přednáška cestovatele a fotografa Martina Loewa vás provede po stopách zlatokopů na legendární Klondike.
Vstupné 100,– Kč v prodeji od 1. 2. 2012 v Městském informačním centru, nám Míru 51, Domažlice.
info www.promitani.cz/aljaska/ a www.pegasdomazlice.cz
sobota 10. března 2012 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

14. CHODSKÝ BÁL

Účinkují: FOLKLORNÍ SOUBOR ZUŠ DOMAŽLICE,
MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV, CHODSKÝ SOUBOR
MRÁKOV, ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANZONETTA, DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
K tanci hraje dechová hudba HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka. Večerem provází Josef Kuneš. Účast v krojích vítána.
Vstupné 90,– Kč, pro krojované 70,– Kč

Peter Quilter: OPONA NAHORU!

Hrají: Jana Krausová, Linda Rybová, Kateřina Buriánová, Kateřina Winterová, Sandra Nováková. Režie: David Prachař.
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho mrtvého muže – všechny po něm totiž zdědí divadlo. Ale nebyla by to anglická situační komedie,
kdyby nebožtík neměl jednu podmínku. Ženy musí divadlo samy provozovat a nesmějí ho prodat. Vzhledem k tomu, že každá z žen (dcera, dvě manželky, matka,
sekretářka) má pocit, že závěť dopadla v její neprospěch, vznikají velice komické situace. Slavnostního otevření divadla se má zúčastnit dokonce i samotná královna popu – Madonna. Ta však na poslední chvíli nemůže přijet a tak nezbývá, než aby se za ni jedna z dědiček převlékla a zachránila tím vyprodané divadlo!
Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek v rámci předplatného v Městském informačním centru
MKS Domažlice, tel. 379725852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

pondělí 2. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Agentura Country DJ Aleš Trdla a Městské kulturní středisko Domažlice

úterý 13. března 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

VĚRA MARTINOVÁ se svou skupinou

MKS Domažlice a Muzeum Chodska

čtvrtek 5. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

BULAČINA

Divadelní představení v rámci předplatného

Komponovaný program ke 45. výročí úmrtí Jindřicha Jindřicha. Účinkují: Canzonetta, Jan Fraus, Josef Štefan, Martina Vachovcová, Milada Nejdlová, Martina Morysková. Host programu: Mgr. Kamil Jindřich
Pořadem provází: prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. a Mgr. Josef Nejdl ml. Režie: Marie Hanáčíková a Jan Holoubek
Vstupné 60,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky

Nezávislé divadlo MALÉhRY se stálou scénou v Divadle Bolka Polívky
uvede divácky velmi oblíbené autorské představení NEBE?
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Siedlová a Nikola Zbytovská
úterý 10. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

čtvrtek 15. března 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

III. abonentní koncert

II. abonentní koncert

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

JIŘÍ PAZOUR – klavír

Večer klavírní improvizace věnovaný Jindřichu Jindřichovi
Jiří Pazour (*17. 1. 1971 v Žatci) absolvoval v roce 1991 konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka), poté ve studiu skladby pokračoval na Akademii múzických umění u prof. Václava Riedbaucha. Je hudebníkem velice činorodým
a všestranným, jeho aktivity směřují do tří oblastí: kompoziční, koncertní a pedagogické. Sólová koncertní činnost umělce je zaměřena
převážně na klavírní improvizaci. „Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura“ si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí
velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí - vedle domácího publika se opakovaně představil v Německu, Polsku, Francii, Anglii i na
Slovensku. Jako pedagog působí od roku 1995 na pražské konzervatoři, kde vyučuje hudebně teoretické předměty a klavírní improvizaci. Kompoziční činnost Jiřího
Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální, věnuje se rovněž komponování hudby scénické a užitkové.
neděle 25. března 2012, neděle 1. dubna 2012
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice.
Předprodej vstupenek na obě představení od 1. 3. 2012. Jednotné vstupné 25,– Kč
čtvrtek 29. března 2012 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

IVAN HLAS TRIO

sobota 14. dubna 2012 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

TŘI SESTRY

Předkapela MZH. Předprodej v Městském informačním centru.

sobota 17. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

KAREL ŠÍP A JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ-VŠECHNOPARTIČKA

Show navazuje na Všechnopárty, která je nejsledovanějším pořadem ČT. Předprodej od 15. března v Městském informačním centru.
sobota 21. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné

Divadelní soubor KOLOFANTÍ Koloveč uvádí svěží komedii z manželského života, místy s erotickým nábojem od Martina Volfa

KATKA A BUDE Z NÍ MATKA

úterý 24. dubna 2012 od 8.15 a 10.00 hodin ve velkém sále
divadelní představení pro MŠ a ZŠ - Divadlo KRAPET

VELRYBA LÍZINKA aneb Dobrodružství v českých řekách podle scénáře Květy Kuršové
Hudba a texty písní: Marek Eben. Režie: Zdeněk Tomeš.
pátek 27. dubna 2012 od 19.30 hodin – velký sál MKS
divadelní představení mimo předplatné – derniéra
Ochotný divadelnický spolek ĎES KAREL (Divadelní Experimentální Studio) uvádí premiéru hry E. Hofmana:

O MUŽI, JEHOŽ ŽENA PRODÁVALA KVĚTINY NAPROTI PEKAŘSTVÍ VÁCLAVA MARHOULA

Komorní sestava fungující už nějaký čas kolem písničkáře Ivana Hlase
Účinkují: Ivan Hlas – zpěv, akustická kytara, Emil Kopta – akustická kytara, Jaroslav Olin Nejezchleba – violoncello, zpěv
V nádherných aranžmá, zdobených virtuózní hrou na akustické nástroje nejlépe vyniknou Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poezii textů. Hudebníci nejsou na naší scéně žádnými nováčky, jejich radost z přímo předané muziky je pověstná. I kořeny ovlivňující hudbu tria jdou od hospodského blues,
městských balad, rokenrol, až po melodické názvuky různých etnik. Je to hudba v dobrém slova smlyslu lidová. Největší ctižádostí hudebníků je, aby se lidé
bavili, což se zatím vždy podařilo. Vždyť také krédo kapely zní: S radostí, nasazením a živě!

V různých situacích a alternacích v režii E. Hofmana se představí tito neherci: J. Janečková, J. Štastná, V. Dojčarová, L. Hrušková,
R. Ridel, K. Šmirkl, J. Chloupek, Z. Altmann. Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony 20 % sleva.

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky

Uskuteční se dvě představení pro veřejnost: v pátek 11. května 2012 od 15.30 a od 17.30 hodin ve velkém sále MKS Domažlice.

MKS DOMAŽLICE A ZUŠ DOMAŽLICE OZNAMUJÍ

od pondělí 26. března 2012 bude zahájen předprodej vstupenek v Městském informačním centru Domažlice na

TANEČNÍ AKADEMII VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ
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Pronájem stravovacího centra Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme všechny držitele psů,
že byla provedena distribuce poštovních
poukázek sloužících k úhradě místního
poplatku ze psů za rok 2012. Poplatek je
splatný k 31. 3. 2012. Povinností každého
držitele psa je oznámit správci poplatku
– Městskému úřadu Domažlice, odboru
finančnímu, že drží psa (vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku). Bližší informace o obecně
závazné vyhlášce lze nalézt na internetových stránkách města Domažlice v sekci
samospráva – vyhlášky a nařízení.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

Město Domažlice oznamuje podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění záměr pronajmout
nemovitý majetek, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Rada města na své
28. schůzi dne 31. 1. 2012 svým usnesením č. 1892 - b) schválila záměr pronajmout areál stravovacího
centra před areálem koupaliště na Babyloně, tj. pozemkovou parcelu č. 12/2, část pozemkové parcely
č. 12/3 vymezenou situačním plánkem, stavební parcely č. st. 377, 378, 379, 380 a 381 a chatky a zařízení WC na stavebních parcelách č. 377, 378, 379, 380 a 381, vše k.ú. Babylon. Zájemci o prohlídku
výše uvedeného areálu se mohou přihlásit na odboru správy majetku Městského úřadu Domažlice,
tel. 379 719 172–4.

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

SRDEČNĚ ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KOMUNITNÍHO CENTRA FAZOLE A HLÍDACÍHO KOUTKU KRÁČMERKA
VE ČTVRTEK 15. 3. 2012 OD 9 DO 12 A OD 13 DO 16 HODIN V „BRANCE“ (Branská1, Domažlice)
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:
Hlídací koutek KRÁČMERKA
- seznámení se službami hlídacího koutku
- ukázka programu pro děti s prvky Montessori pedagogiky (v 10:00, ve 13:00 a v 15:00)
- prohlídka Hlídacího koutku KRÁČMERKA
Provozovatelem hlídacího koutku je o. s. NOVÉ OBZORY v rámci projektu „Najdi svou cestu
do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“. Otevírací doba Hlídacího koutku pro veřejnost
je od března 2012 Po–Pá 8–12 hod. Služba je poskytována za nízký poplatek. Prostředky získané
poskytováním této služby slouží ke spolufinancování projektu.
KOMUNITNÍ CENTRUM FAZOLE – klientské centrum
- informace o aktuálních kurzech a dalších službách
- příjem přihlášek na kurzy začínající v květnu 2012
- výstava „Mám právo nevolit: jak skloubit rodinu a práci“
- malé občerstvení
Do kurzů se mohou hlásit těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, ženy
pečující o děti do 15 let věku a ženy starší 50 let, dále muži samoživitelé nebo na/po rodičovské
dovolené. Účast na kurzech je zdarma. KC FAZOLE je provozováno Ústavem pro ekopolitiku,
o. p. s.
PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT S NAŠIMI SLUŽBAMI I TÝMEM! TĚŠÍME SE NA VÁS!
Projekt „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. je hlavním
koordinátorem projektu a o. s. NOVÉ OBZORY jeho partnerem. Spolupracujícími organizacemi jsou města Domažlice a Bělá nad
Radbuzou a Úřad práce ČR.
Kontakt: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. - Komunitní centrum Fazole, Branská 1, 344 01 Domažlice, tel. 379 428 320 a 773 381 139.
Hlídací koutek KRÁČMERKA, Branská 1, 344 01 Domažlice, tel. 732 310 835.
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OZNÁMENÍ

Rada města Domažlice svým usnesením č. 1976 ze dne 14. 02. 2012 vyhlašuje
na základě Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města
Domažlice, ve znění Obecně závazných vyhlášek č. 8/2002, č. 4/2003, č. 2/2004, č. 4/2007 a č. 1/2008 (dále jen „vyhláška“):

výběrové řízení
na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice v roce 2012
Adresátem půjčky z fondu podle čl. IV. odst. 1 vyhlášky může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která vlastní obytný objekt
na území města a která přijme závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě o půjčce uvedených pravidel ve
prospěch uvedeného obytného objektu. Dále o půjčku může žádat i právnická osoba, která objekt nevlastní, za předpokladu, že se jedná
o bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek a půjčka je použita na obnovu obytného objektu.
Z fondu se poskytují následující druhy půjček:
Číslo
půjčky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Název/účel
Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let
Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím obytném objektu
Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu obytnému objektu
Obnova fasády včetně oplechování u obytného objektu staršího 10 let
Zateplení obvodového pláště obytného objektu staršího 5 let
Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v obytném objektu
Při vestavbě bytu do půdního prostoru
Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě obytného objektu
Zřízení plynového nebo elektrického topení při nové výstavbě obytného objektu

Lhůta splatnosti
5 let
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
3 roky
8 let
6 let
6 let

Úroková
sazba
4 % p. a.
4 % p. a.
4 % p. a.
4 % p. a.
4 % p. a.
4 % p. a.
6 % p. a.
6 % p. a.
6 % p. a.

Horní hranice půjčky
do 120 tis. Kč na 1 dům
do 40 tis. Kč na 1 byt
do 40 tis. Kč na 1 byt
do 60 tis. Kč na 1 dům
do 50 tis. Kč na 1 dům
do 40 tis. Kč na 1 byt
do 400 tis. Kč na 1 byt
do 40 tis. Kč na 1 byt
do 40 tis. Kč na 1 byt

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou kumulace půjček č. 4 – obnova fasády a půjčky č. 5 – zateplení obvodového pláště
požadovaných ve prospěch téhož objektu.
O stejný druh půjčky nelze žádat ve prospěch stejného objektu, na který již byl jednou tento druh půjčky poskytnut.
Půjčky lze čerpat do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet.
Půjčka se splácí v souladu se smlouvou o půjčce uzavřenou dle čl. VII. vyhlášky.
Žadatel o půjčku je povinen seznámit se s vyhláškou.
Žádost musí vždy obsahovat:
1. jméno a příjmení žadatele nebo název žadatele a jméno a příjmení statutárního zástupce
2. den, měsíc a rok narození nebo IČO žadatele
3. adresu bydliště nebo adresu sídla žadatele
4. potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu
5. přesné označení předmětného objektu (adresa, číslo popisné, je-li už vydáno, číslo parcely)
6. přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
7. předběžný termín dokončení akce
8. předběžná (popř. uzavřená) dohoda s dodavatelem akce (obchodní jméno dodavatele, předběžná cena dodávky, při svépomoci odhad
nákladů, příp. položkový rozpočet a fotodokumentace,z níž by byl patrný stav nemovitosti před rekonstrukcí)
9. požadovaná půjčka (číslo, druh půjčky, částka stanovená dle vyhlášky)
10. stanovení záruky za poskytovanou půjčku
11. podpis žadatele, který tak stvrzuje, že údaje v žádosti vyplnil správně a pravdivě.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Domažlicích, náměstí Míru 1, 1. patro, č. dveří 206 nebo
na internetových stránkách města www.domazlice.info – Městský úřad – Životní situace – Odbor finanční – Půjčky z fondu rozvoje
bydlení.
Žádosti se přijímají nejpozději do 31. 3. 2012 na podatelně MěÚ nebo na finančním odboru MěÚ Domažlice.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice, v. r.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ

Klub seniorů TJ Sokol Domažlice pořádá Velikonoční výstavku ručních prací klubu. Akce se koná od pondělí 26. do středy 28. března od 10 do 17 hodin v přízemí sokolovny.
(jv)

JAK SE PAŠOVALO NA LÍSKOVÉ?

V sobotu 14. dubna proběhne na Lískové naučná procházka, při které se účastníci seznámí s historií pašování v dané lokalitě. Sraz
účastníků je ve 14 hodin na autobusové zastávce Lísková. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie, stezka vede nenáročným terénem. Zváni jsou i pejskové. Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách www.liskovahaselbach.cz, kde získáte i odpovědi na Vaše dotazy k akci. Těšíme se na všechny účastníky.
(ka)
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KOSMETIKA
NEHTY – LÍČENÍ

Jana Fričová, tel.: 776 11 44 24
profesionální vizážistka

STUDIO KRÁSY, nám. Míru 65
Domažlice, 2. patro

www.frinet.cz

ŠKOLIČKA PRAKTICKÉ NUMEROLOGIE
Martina Přibková
zahájení březen 2012 (každých 14 dní)
Osobní – Tarotová – Lunární numerologie
Info: tel. 606 287 769
nebo martina.zen@seznam.cz

Seniorské odpoledne

V úterý 6. března se od 14 hodin koná
v domažlickém MKS Seniorské odpoledne. K tanci a poslechu hraje Osvračínská
Švitorka kapelníka Vlastimila Weinera.
Srdečně zve MO a OkO STP Domažlice.
(red)

v

číslo 3

Turistické akce v BŘEZNU
Neděle 4. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13
hod do Horšovského Týna. Trasa: procházka zámeckým parkem, Semošice. Návrat
autobusem (8 km). Vede M. Ryšánek.
Neděle 11. 3.
Turistická vycházka. Sraz u „Golema“ ve
13 hod. Trasa: Dmout, Vavřinec, Domažlice (6 km). Vede A. Léblová.
Sobota 17. 3.
Účast na pochodu „Plzeňská šlapka“.
Odjezd z nádraží ČD v 6.06 hod do Plzně.
Start v Plzni - Bolevci na konečné tramvaje
č.1. Trasy 9, 17, 24 a 32 km. Vede M. Senohrábková. Pořádá KČT Bolevec Plzeň.
Informace Josef Sýkora, tel. 777 924 904.
Neděle 18. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.31 hod do Hradce u Stoda. Trasa:
Hradec, Hradecké lesy, Honezovická cesta, Holýšov (9 km). Vede M. Ryšánek.
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Děkujeme všem, kteří se v roce 2011
aktivně podíleli na společenském životě
v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb. Účinkující: prof. Wollerová,
PhDr. Volák, p. Cibulková, Domažličanka,
MUDr. Zeman, p. Slivoňová, p. Hrušková,
p. Novák, DD Staňkov, p. Heřmanová,
Mgr. Nejdl, MUDr. Kubiska, Městská policie, p. Palkovičová, p. Valečková, p. Čáni, p. Tichota, p. Pleticha, HANKA,
PhDr. Kalousová, p. Šosová, p. Šrankota,
p. Goubej, Domažlická dudácká muzika,
ZŠ Komenského, soubor Mráček, sbor
HLAS, Mateřské školy, ZUŠ, J. Ošmera.
Vážíme si spolupráce s těmito účinkujícími a těšíme se na ně v letošním roce.
Budeme rádi, když mezi nás opět přijdou.
(MCSRS)
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Středa 21. 3.
Turistická vycházka „Vítání jara“. Sraz
v 18 hod. u „Golema“. Trasa: Domažlice,
Újezd a zpět (8 km). Vede K. Bílek.
Neděle 25. 3.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod.
u „Golema“. Trasa: Domažlice, Újezd,
Trhanov (7 km). V trhanovském zámku
návštěva velikonoční výstavy kraslic. Návrat vlakem v 16.18 hod nebo v 17.30 hod.
Vede M. Janutková.
Připravujeme
Neděle 1. 4.
Turistická vycházka po „Čertově naučné stezce okolím Babylonu“ (21 zastavení). Odjezd z nádraží ČD v 13.02 hod (ze
zastávky ČD v 13.05 hod.) do Havlovic.
Trasa: Havlovice, Babylon, viklan „Čertův
kámen“, náhon teplé Bystřice, Rašínův
kámen, Köglerovo zastavení, Sokolova
vyhlídka, Babylon (10 km). Návrat autobusem nebo vlakem. Vede P. Matějka.

POŘÍDÍTE U SUKA

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme
kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18–20 týdnů – cena 138–152 Kč/ks,
starší 20 týdnů – 158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v pondělí 12. března 2012
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17 45 hod.

Případné bližší informace: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Akce v březnu

V penzionu v Baldovské 638
se koná 7. 3. od 14 hodin přednáška
PhDr. Lucie Kalousové – Chodské
kroje,
21. 3. 14 hod přednáška PhDr. Lucie
Kalousové – Velikonoční zvyky na
Chodsku
14. dubna(!) 15 hod koncert dechové
hudby Domažličanky k oslavě 15 let
otevření Městského centra služeb
V Břetislavově 84
14. 3. 13 hod přednáška MUDr. Zemana
– Neurologie.
V penzionu Prokopa Velikého 689
bude sloužena 6. 3. od 15 hod Mše svatá.
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Město Domažlice obměnilo hřiště v Hanově parku novým vybavením. Prostor využívají děti ve svém volném čase i v době vycházek mateřských škol.
Foto S. Antoš

Soutìe ZUŠ

LDO se zúčastní recitační soutěže v okresním kole 7. 3. v Horšovském Týně. 8. 3. se koná krajské kolo bicích nástrojů v MKS
Domažlice s účastí našich žáků. 28. 3. jede na krajskou přehlídku
do Rokycan sbor Duha. 30. 3. vystoupí Duha v Praze na festivalu
sborů Rolničkové svátky písní. 31. 3. soutěží v Plzni v krajském
kole naši dudáci a dudácké muziky.
(je)

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

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

Dívčí válka F. R. Čecha

V úterý 24. dubna se od 19 hodin koná v Městském kulturní středisku Domažlice divadelní představení Dívčí válka od Františka
Ringo Čecha. Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Milan David,
Jarosla Sypal, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová,
Romana Goščíková, Bedřich Maruštík a další.
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních
her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především
v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém
obsazení. Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal
– tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde především o jemu
blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika).
Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas
těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje.
Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým
milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí
války svědčí naplněné sály po celé naší republice“.
Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle
a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo
zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete
Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí
nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé
ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl
na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni
neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže
Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho erotickoestetická pozornost obrací se spíše
k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila
svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi
váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se
nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům.
Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře,
přežívající až do našich dnů. Hra přináší hluboký a analyzující
pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí
vroucností a upřímnou realitou. Tento rentgenový pohled je ještě
navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého
k novému způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného
konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského
pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní,
slovanskou Pop music. Do těchto dramatických událostí mísí se
láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum, náměstí
Míru 51, Domažlice.
podpis
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc BŘEZEN

úterý 6. března – zájezd pro páté třídy ZŠ Komenského 17 do divadla Alfa v Plzni na představení Tři mušketýři
čtvrtek 15. a 29. března – Velikonoční dílny pro školní družinu ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů od 13.30 hodin
v galerii
čtvrtek 22. března – Zakletá princezna divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v městském kulturním středisku
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
pátek

2. 3.

Chemická olympiáda D

v GJŠB

středa

7. 3.

Recitace

v MKZ Horšovský Týn

středa

14. 3.

Zeměpisná olympiáda A, B, C

V GJŠB

středa

14. 3.

Zeměpisná olympiáda D

v GJŠB

pátek

16. 3.

Matematický klokan -školní kola

korespondenční

úterý

20. 3.

Olympiáda v Čj I. kat.

v DDM

středa

21. 3.

Olympiáda v Čj II. kat.

v DDM

úterý

27. 3.

Pythagoriáda Z 5

v ZŠ Komenského17

středa

28. 3.

Fyzikální olympiáda E, F

v GJŠB

čtvrtek

29. 3.

Biologická olympiáda C

v GJŠB

LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
9. 7. – 15. 7.

letní tábor Postřekov „Cesta kolem světa“ 1700 Kč

23. 7. – 27. 7.

příměstský tábor „Cestománie“ 900 Kč

13. 8. – 17. 8.

příměstský tábor „Chodské pohádkové království“ 750 Kč

Co se dělo v Domažlicích před osmdesáti lety

Domažlický rodák, bývalý starosta města Domažlic (1929–
1935), středoškolský profesor, Václav Pavlík, zaznamenal před
80 lety ve své kronice události v našem městě. Nebyla to jeho
povinnost, ale tuto zkušenost získal během I. světové války, kdy
jako leitnant rakouské armády v listopadu 1914 padl do zajetí na
východním Slovensku a prožil celou ruskou anabázi. Pravidelně
zapisoval dění, přírodu a poměry jak v zajetí, tak později v legiích. Domů se vrátil až v roce 1920. Pro letošní rok jsme vybrali
z této kroniky rok 1932, aby čtenáři mohli posoudit rozdíl života
v Domažlicch po 80 letech. Čtenářům přeji poučení i zábavu,
i když některé osoby a lokality mladší generace již nezná.
1932 – Vstup do Nového roku nebudí naději, že život změní se
k lepšímu. Stále trvá beznadějnost a pokles životního tempa. Lidé
nemají práci, nikdo neodvažuje se podniknouti větší dílo, vázne
obchod, jsou to hospodářské následky války. Naše město prožívá
stejně jako města jiná tyto těžké chvíle a těžce zápasí s finančními
obtížemi. Rozdávají se stravovací lístky, provádí se mléčná akce,
stát věnuje i brambory a uhlí, jen aby zažehnána byla příčina hladu a zimy. V městě konala se sbírka peněžní na sklonku minulého
roku k zmírnění nezaměstnanosti a vynesla docela slušný obnos.
Byla určena hlavně k tomu, aby se provedly stavby některých jízdních drah, ale přesto žádal zástupce komunistů v zastupitelstvu,
aby se peníze hned rozdělily: ovšem, že to bylo zamítnuto. Město
dosud jest odkázáno na státní subvence, takového rázu byla i výpůjčka u zdejší záložny v obnosu 525 000 Kč, za níž se Zemský
úřad zaručil, že jich bude amortizovat. Proto byla odhlasována
s lehkým srdcem. Přesto ale rovnováhy v rozpočtu docíleno nebylo, neboť hlavním příjmem našeho města za dříví klesl o celý
milion korun průměrně za jeden rok. Takový stav se opakuje od
roku 1929 až dosud stále.
Druhého ledna bylo soudní jednání s obcí Havlovicemi, která
podala žalobu o přiznání práva rybolovu v Řubřině, nyní už ustupují a žádají jen kompensaci.

Mezitím co konaly se přípravy na lyžařské závody, uhodila obleva (v neděli 3. ledna bylo +5 °C) a tím i sníh sešel.
Od 6. ledna do 11. ledna promítán byl v sokolském biografu
zvukový film Psohlavci s pěkným úsěchem.Desátého ledna byla
velká protestní schůze choských obcí proti Státnímu soukromému
úřad: byli přítomni poslanci Lukavský, Remeš, Moudrý, dále zástupci města Pavlík a Rádl, dále rolník Kozina, bývalý předseda
oks. správní komise a bývalý I. náměstek starosty V. Žák, za
Svaz českých měst Dr. J. Šafář, tajmeník a za lesní úřad domažlický rada Teichmann. Agrární poslanec Machník byl zastoupen
osobním sekretářem Kolenatým, jenž ale neučinil projevu: jeho
stanovisko vůbec bylo odlišné, které někdy posoudí nebo odsoudí
budoucí doba. Místní noviny, krajské i pražské přinesly o schůzi
dosti podrobné referáty.
Drubý den 11. ledna sepsán byl na domažlické radnici dohodový protokol, přítomni byli zástupci chodských obcí - za Kdyni
přišel bývalý starosta Kohout.
Zajímavo jest, že včera současně v Chodském domě v dolejší
místnosti konala se schůze zaměstanců hr. Schönborna, kteří měli
protestovat proti rozdělení majetku Schönbornova. Po shůzi prý
jeli do Prahy p. ředitel Holub a sekretář Koutský. Tato schůze nebyla příliš protestní, naopak velmi tichá, takže o ní se Domažlice
dozvěděli teprve druhého dne: ale svůj účel při celém tomto jednání, namnoze úmyslně spleteném, měla jistě, neboť St. pozemkový úřad měl míti v rukách dokument proti našim snahám.
Poměry na Babyloně jsou velmi napjaté. Obec babylonská
nikdy se neúčastní schůzí, kde se jedná o pozemkovou a lesní reformu a vyjednává přímo s Koutským panstvím a příděl rybníků.
Náš adj. Vojtěch Zelenka, jež v poslední době zasedal v obecní
radě babylonské, se neopatrně vyslovil, že by bylo nejlépe, kdyby
rybníky zůstaly Schönbornovi. Snad to ani tak nemyslel, ale jeho
odpůrci hned to oznámili do Domažlic a byl za to pro nespolehlivost přeložen do folmavské myslivny.
Z pozůstalosti přepsal Svatopluk Krejsa.
Pokračování příště
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ZÁPIS DO JESLÍ

Zápis do jeselského zařízení na školní rok 2012–2013 se bude konat v pondělí
5. března v jeselském zařízení, Michlova 565, Domažlice od 8 do 16 hodin. Přijímány jsou děti do tří let věku. Upřednostňovány jsou děti, jejichž rodiče pracují,
ale je možnost i docházky na pět dnů v měsíci a následně na 4 hodiny denně.
Náhradní termín zápisu je 19. března od 8 do 16 hodin. Případné dotazy na tel.
379 722 590.
(is)

Máte zájem vykonávat funkci přísedícího
Okresního soudu v Domažlicích?

Městský úřad Domažlice byl Okresním soudem v Domažlicích požádán o zvolení
nových přísedících z důvodu jejich nízkého stavu.
Dle zákona č. 6/2002 Sb. ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
§ 64:
- odst. 1 přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.
- odst. 4 přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu
v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do
funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje, tzn. musí se jednat o občana města
Domažlic.
Předpoklady pro funkci přísedícího: § 60 - Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, jestliže jeho
zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den
ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo
přísedícího a s přidělením k určitému soudu.
Dle zákona č. 451/1991 Sb. ze dne 4. října 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky - § 2 předpokladem
pro výkon funkce přísedícího je, že občan v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného
bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti,
d) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany
Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem
předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení
stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968
do 1. 5. 1969,
e) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického
řízení Sboru národní bezpečnosti,
f) příslušníkem Lidových milicí,
g) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25.
2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
h) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů
Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké
škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických
republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na
těchto školách.
Máte-li zájem vykonávat funkci přísedícího Okresního soudu, podejte písemnou
žádost na Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, odbor kancelář starosty. V žádosti uvedťe jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého
pobytu.
K navrženým kandidátům si zastupitelstvo města Domažlice vyžádá vyjádření předsedy Okresního soudu v Domažlicích. Poté budou přísedící voleni zastupitelstvem města
Domažlice.
MěÚ Domažlice
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledáme ke koupi starý domek nebo
chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
l Prodám rodinný dům v Plánici
okr. Klatovy. Dispozice 5+1, velká
zahrada, klidné prostředí. Po celkové
rekonstrukci. Cena 2.900 000 Kč.
Tel.: 739 533 300.
l Prodám byt 3+1 v Holýšově. Cihla,
osobní vlast., 76 m2, po celk. rekonstr.,
půda i velké sklep. prost. - možnost dílny. Cena dohodou. Tel. : 602 853 803.
l Prodám byt 3+KK+L v Holýšově, novostavba, cihla, DV, 62 m2, sklep, prostorná lodžie, klidné místo, krásný výhled. Cena dohodou. Tel.: 602853803.
l Prodám rodinný dům 2+1 se zahradou blízko Přeštic, půdní prostor, malá
dílna, kůlna, levně, cena 490 tis.,
tel. 721 004 299
l Pronajmu byt 2+1 v Domažlicích na
Kavkaze. Nájem 4000,– Kč + energie.
Tel. 775 298 033
l Pronajmu garáž v bytovém domě
na Kavkaze v Domažlicích, 25 m2.
Tel. 723 969 383
l Přijmeme kuchaře/ku
379 779 086, 776 324 680
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
( 607 731 346
l www.extravydelky.cz z domu
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Koupím a odvezu vyřazené boilery,
pračky, sporáky, myčky a jakýkoliv
kovový odpad. Tel. 606 122 345
l Pronajmu byt v Domažlicích, 3+KK
po rekonstrukci, v cihlovém domě
na sídlišti Kavkaz, k dispozici
kuchyňská linka.
Cena: 7.000,– Kč / měsíc + energie.
Tel. 723 969 383

KURZY HUBNUTÍ STOB
Přihlásit se můžete do 15. 3.
tel. 603 449 629, alikamenty@email.cz

CVIČENÍ PILATES PRO ŽENY I MUŽE
Sportovní centrum Hojda:
Út od 20.15 hod,
Ne od 18.00 hod, od 19.00 hod

Sportovní hala Č. Kubice:
St od 19.00 hod
MOŽNOST SOUKROMÝCH HODIN
PRO JEDNOTLIVCE
Těší se Monika Lorencová,
tel. 724 230 842
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