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Další etapa opravy
bazenu dokončena
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Vážení spoluobčané, končí další volební období v našem
městě. Dovolte mi proto, abych všem poděkoval za spolupráci v tomto období - zastupitelům, radním, členům výborů
a komisí i všem úředníkům městského úřadu a pracovníkům
městských firem, kteří se s námi podíleli na správě a rozvoji
našich Domažlic. Během tohoto volebního období došlo
k výraznému zlepšení finanční situace města i k provedení
velkého množství investičních akcí. Každá stavební akce bohužel nese i negativní dopady na životy občanů v bezprostředním okolí. I když
jsme se snažili, aby tyto negativní jevy byly co nejmenší a trvaly po co nejkratší
možnou dobu, přesto se určitým omezením nelze vyhnout. Děkujeme vám za
vaši trpělivost při těchto náročných akcích, za spolupráci s námi i za vaše podnětné náměty k chodu či řízení města. Za každý, (i negativní) ohlas jsme byli
rádi, neboť i špatnou zkušenost lze využít pro dobrý konečný stav.
Na co jsme opravdu za volební období hrdi, je že jsme zavedli pevná pravidla
pro výběr veškerých zakázek dodavatelům investičních akcí. Veškeré podmínky
dodávky si včetně závazných lhůt stanoví město dopředu a jediným kritériem
pak zůstává cena. Nestalo se, aby zvítězila firma s vyšší cenou dodávky a co víc,
aby tato vysoutěžená cena nebyla vždy dodržena. Za našeho volebního období
nedošlo na žádné stavbě k navýšení ceny z důvodu neočekávaných víceprací,
špatných základových poměrů atd. To, co se dnes stává námětem volebních
kampaní (odstranění korupce, zprůhlednění zakázek atd.) se nám podařilo prosazovat celé 4 roky. I ceny prací se nám podařilo snížit oproti minulému volebnímu období cca o 20%.
Dalším tématem dneška je snižování počtu úředníků na všech úrovních, a to
s velkou mediální slávou. My jsme za poslední 4 roky snížili počet pracovníků
MěÚ o 5% citlivou cestou nenabírání nových za ty, kteří odešli do důchodu.
Mzdové prostředky jsme za 4 roky nezvyšovali (finance, které město dává na
platy jsme zvýšili minimálně). Prostředky na mzdy se i přes 13,12% inflace
zvýšily o 4,6%.
Přeji nám všem, abychom využili svého práva zvolit nové vedení našeho města co nejlépe. Každý má možnost využít svůj hlas k tomu, aby podpořil stávající
vedení města v jeho snaze o rozvoj Domažlic, a nebo zvolí změnu. Nové vedení
bude mít před sebou spoustu započatých investičních akcí, má připraveno jejich
financování. Jsou rovněž zpracovány projekty pro další plynulý a systematický
rozvoj města. Hlavně bych chtěl voliče poprosit, aby k volebním urnám přišli,
a to nejen ti nespokojení, ale i ti, kteří jsou spokojeni s tím, co se nám za uplynulé čtyři roky společně podařilo.
Ing. Miroslav Mach, starosta Domažlic
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 18. 10. 2010
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 13. 10. 2010 od 16 hodin v malém sále MKS.

V těchto dnech je domažlický plavecký
bazen opět v provozu. „Velký plavecký bazen už je veřejnosti opět k dispozici. Malý
bude do konce října rozšířen o nové atrakce,“ říká starosta města Miroslav Mach
a vysvětluje, že je nainstalovaná kompletní
technologie na obou bazenech, která je
připravena zajistit provoz i v případě přístavby objektu. Systém pracuje s nejmodernější technologií pro úpravu vody jakou
je UV filtr a jonizační jednotka. Bazen
měl být o tři týdny uveden do provozu dříve, ale kvůli odvolání jednoho ze zájemců
o zakázku se zahájení prací a tím pádem
i dokončení protáhlo.
(toš)

Pozor! Změna volebních místností

Voliči, kteří byli až dosud zvyklí
odevzdávat svůj hlas ve dvou volebních
okrscích (č. 2 a 3) v mateřské škole
v Michlově ulici, se letos vydají jinam.
Komise obou zmíněných okrsků zasednou 15. a 16. října v novém domově
pro seniory. Kdo bude chtít ovlivnit
složení zastupitelstva na domažlické
radnici, bude muset využít vchod z ulice
Prokopa Velikého. Tato změna se týká
především obyvatel sídliště Kozinovo
pole.
(toš)

PRO MLADÉ
HASIÈE

Dne 17. října 2010 od 9.30 hodin proběhne na domažlickém náměstí Míru
4. ročník FESTIVALU PŘÍPRAVEK
kolektivů mladých hasičů SH ČMS, což
je ukázka činností a dovedností dětí předškolního věku z celé republiky.
Zároveň se uskuteční setkání bývalých
i současných SOPTÍKŮ při MŠ Zahradní
a SDH Domažlice, u příležitosti patnácti
let činnosti kroužku. Nenechte si ujít tuto
jedinečnou akci a přijďte se podívat, co
děti z mateřských škol v hasičské profesi
dovedou!

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
NOVĚ PRODEJ KÁVY

DO DOMÁCÍCH KÁVOVARŮ

COFFEE PORTIOLI

PRO RŮZNÉ OSLAVY
K DISPOZICI SALONEK
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 132. schůzi
dne 23. 8. 2010:
- schválila pronájem části nebytových prostor
v nemovitosti č.p. 40 – kanceláře č. 302 na
stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na
náměstí Míru v Domažlicích na dobu neurčitou
za cenu 1000,– Kč/m2/rok za účelem zřízení
sídla občanského sdružení „S dobrým cílem“
a zřízení ateliéru krajinné tvorby
- vzala na vědomí žádost vlastníků nemovitosti –
pozemkových parcel v lokalitě „Pod Vavřincem“
o prodloužení kanalizačního řadu a schválila
záměr realizovat prodloužení kanalizačního řadu
v lokalitě „Pod Vavřincem“
- schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou
Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112,
Domažlice na realizaci stavebních prací – rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Rohova
v Domažlicích
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci
opravy střechy na tiskárně MKS s firmou Střechy ZAKO, Slovanská 129, Poběžovice
- neschválila poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 30.000,- Kč pro SDH Horní Kamenice na
opravu hasičské techniky
- souhlasila s umístěním přenosných reklamních
zařízení před objekty ve vlastnictví města pouze
nájemníkům těchto objektů pro účely povolení
zvláštního užívání veřejného prostranství
- vzala na vědomí žádost o.s. WRV envi, Horšovský Týn a schválila konání akce „Farmářské
trhy“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 11.9.,
2.10.,13.11. 2010 v době od 8 -13 hod. za podmínek stanovených tržním řádem

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: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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Rada města na své 133. schůzi
dne 30. 8. 2010:
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se nabytí právní moci územního
rozhodnutí na umístění stavby „Bytové domy
Domažlice – Kasárna II“ a uložila odboru správy
majetku připravit podklady pro zadání zakázky
na vypracování projektové dokumentace pro
stavební řízení a zadání stavby na realizaci
stavby „Bytové domy Domažlice – Kasárna II“
v celém rozsahu
- souhlasila s umístěním pamětní desky „Městské
brány“ na nemovitosti – objektu dolní městské
brány umístěné na stavební parcele č. st. 195,
k.ú. Domažlice
- souhlasila s umístěním pamětní desky „Radnice“ na nemovitosti – budově č.p. 1 umístěné na
stavební parcele č. st. 141, k.ú. Domažlice
- souhlasila s umístěním pamětní desky „Branka
a historické opevnění“ na nemovitosti – budově
č.p. 1 umístěné na stavební parcele č. st. 244,
k.ú. Domažlice
- souhlasila s umístěním pamětní desky „Příhodův
park a Steidlův park“ na nemovitosti – pozemkové parcele č. 4803/1, k.ú. Domažlice
- souhlasila s umístěním pamětní desky „Hánův
park“ na nemovitosti – pozemkové parcele
č. 2338/1, k.ú. Domažlice
- schválila pronájem části nebytových prostor
v nemovitosti č.p. 40 – kanceláří č. 203, 209,
204 a 208 a skladu č. 205, na stavební parcele
č. st. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru
v Domažlicích panu Mgr. Janu Štichovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu v obvodu
Okresního soudu v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 40, za účelem zřízení sídla
a provozování Exekutorského úřadu Domažlice
na dobu neurčitou za cenu 1000,– Kč/m2/rok
- schválila záměr pronajmout část dvora
– stavební parcely č. st. 187/3 v k.ú. Domažlice
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přiléhajícímu k budově čp. 40 náměstí Míru
v Domažlicích za účelem parkování osobních
automobilů za cenu min. 1000,– Kč/měsíc/
1 parkovací místo
Rada města na své 134. schůzi
dne 6. 9. 2010:
- rozhodla přidělit veřejnou zakázku na dodávku
„Samosběrný zametací stroj“ zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách společnosti HANES, s.r.o., U Albrechtova vrchu
1157/7, 155 00 Praha 5, za cenu 3.400.000,Kč bez DPH
- schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce v otevřeném podlimitním řízení podle
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
na služby na zpracování dokumentu „Územní
plán – město Domažlice“
Zastupitelstvo města na svém
45. zasedání dne 18. 8. 2010:
- vzalo na vědomí petici pro zřízení samostatného právního subjektu MŠ Poděbradova 53,
Domažlice
- ponechalo rozhodnutí o zřízení p.o. MŠ Poděbradova 53 Domažlice na nově zvoleném
zastupitelstvu města
- schválilo Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb – domov pro seniory

Workshop pro zaměstnavatele
Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. – Komunitní
centrum FAZOLE pořádá pod záštitou města
Domažlice a ve spolupráci s úřadem práce
WORKSHOP PRO ZAMĚSTNAVATELE
v úterý 12. 10. 8:45–11:45, zasedací místnost
Úřadu práce v Domažlicích. Kontaktujte nás do
5. 10. PhDr. Leona Kupčíková, email: leona.kupci
kova@ekopolitika.cz, telefon: 777 983 810
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Kterého starostu máte na mysli, pánové?

Ve středečním Domažlickém deníku (22. 9. 2010) jsem si se zájmem přečetl článek pánů Látky a Bauera s názvem Volební kampaň starosty za 19
milionů města. Mají pánové na mysli svojí volební kampaň do Parlamentu ČR, Plzeňského kraje nebo poukazují na vlastní volební kampaň do komunálních voleb v roce 2006? V těchto komunálních volbách se totiž pánové chlubili dokončenou rekonstrukcí starých kasáren na 39 bytových jednotek
a získáním dotace na tuto akci. Poté co proběhla kontrola finančním úřadem a byly zjištěny závažné nedostatky ve využití této dotace (a nejen této),
okamžitě jsme informovali zastupitelstvo o hrozbě vracení dotací (19. 11. 2008, 20. 5. 2009, 18. 11. 2009 a 27. 1. 2010). Já osobně jsem veřejně oba
pány žádal o spolupráci a doložení argumentů pro možné jednání s finančním úřadem. Dokonce pan Látka si vyžádal všechny podklady k této kontrole,
nechal vypracovat znění dopisu na Státní fond rozvoje bydlení (odeslán MÚ 16. 12. 2009), prý osobně apeloval na ministra financí. Vše marně. Ono
totiž k zásadnímu pochybení na straně bývalého vedení města skutečně došlo.
My jsme využili všech smysluplných prostředků k jednání o snížení vratky této dotace a z původně vyměřených 28 640 000,– Kč nám bylo nakonec
vyměřeno „jen“ 19 120 000 Kč. V tomto případě jsme znovu požádali o odpuštění. Zatím nebylo o naší žádosti rozhodnuto. Bez nových informací, které
by přinesly nové skutečnosti, však k rozhodnutí o snížení nedojde.
Nešlo však je o tuto akci. Kontrola Finančního úřadu našla i další pochybení na jiných akcích.
vyměřeno
požádáno o prominutí
skut. zaplaceno
- tělocvična ZŠ Komenského 17
2 897 808,–
ano
1 503 256,–
- nástavba penzionu Břetislavova
984 650,–
ano
984 650,–
- 18 b.j. Vrchlického
5 720 000,–
ano
626 493,–
- 15 b.j. Petrovická
11 100 000,–
ano
222 000,–
K dnešnímu dni tedy město muselo vrátit za špatně čerpané dotace v letech 2000–2006 celkovou částku 22.456.399,–.
Z právních posouzení a judikátů Nejvyššího správního soudu jsme si jistili, že v případě odvolání a soudního sporu by nám vyhověno býti nemohlo,
naopak by nám poté nemohl být odvod odpuštěn ani snížen. Hrozila by tedy reálná škoda městu ve výši 49 342 458,– Kč. A to pánové jen proto, aby
bylo možno několik let skrývat před veřejností skutečnosti o špatném čerpání dotací.
Náš postup byl konzultován s právníky i s Finančním úřadem a byl vybrán jako nejvíce vyhovující. Poté, co město bylo nuceno zaplatit první vyměřenou vratku, jsem byl „povinen“ podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu (tato povinnost vyplývá ze zákona). Státní zástupce
mé podání přijal a předal policii ČR. Policie ČR svým šetřením zjistila, že odpovědnost za vrácení dotace nesou pan Jan Látka a pan Jaroslav Bauer.
Protože však nebyly naplněny „všechny“ znaky trestného činu, byl případ takto odložen a Město bylo odkázáno na občanské soudy s řízením o náhradu
škody.
Ještě bych rád podotknul, že mělo být podáno i trestní oznámení na mou osobu z důvodů uváděných v článku pana Látky a pana Bauera. Toto trestní
oznámení mělo být shledáno jako neopodstatněné a vyšetřování nebylo ani zahájeno.
Celé 4 roky na radnici bojujeme o každou korunu městského rozpočtu a nařčení z účelového placení 19 milionů mě hrubě poškozuje. Po vystoupeních zmíněných pánů na zastupitelstvu města mě však již nepřekvapuje a ani neuráží.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice

K VRACENÍ DOTACE

Rád bych alespoň stručně reagoval na článek Jana Látky a Jaroslava Bauera „Volební kampaň starosty za 19 milionů města“. Konkrétně se mi jedná
o tvrzení, že v jiných obcích zástupci samosprávy postupovali tak, aby škody minimalizovali, když volili zpravidla jednu z cest odvolání k finančnímu ředitelství a v případě zamítnutí zažalovali rozhodnutí finančního úřadu, případně zpracovatele smluvních vztahů s tím, že vedení domažlické radnice se spokojilo
s existencí platebního výměru finančního úřadu. A to v době, kdy existovala naprosto reálná šance na to, aby byl tento výměr zrušen, když v úvahu přicházelo odvolání, podání správní žaloby a kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Vedení radnice zvažovalo všechny možnosti, jak situaci zachránit a zabývalo se m.j. i shora uvedenými kroky. V době, kdy finanční úřad prováděl kontrolu
a vydal rozhodnutí, však bylo známo několik rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který se stejnými či podobnými situacemi, ve které se ocitlo město
Domažlice, zabýval. Nejvyšší správní soud opakovaně rozhodl, že v případě, kdy obce porušily podmínky poskytnuté dotace, zejména pokud porušily zákaz požadovat jakákoliv finanční či věcná plnění
v souvislosti s uzavíranými nájemními smlouvami
(od budoucích nájemníků), je postup finančních
úřadů, tj. rozhodnutí o vrácení dotace a vyměření penále v souladu se zákonem. V takovémto
postupu finančních úřadů tedy nebylo shledáno
žádné pochybení a Nejvyšší správní soud by
nepochybně takto rozhodl i v případě, pokud by
město Domažlice podalo správní žalobu a kasační stížnost (příslušná rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu jsou veřejně přístupná na jeho
internetových stránkách).
Postup, kterým nyní argumentují pánové Látka a Bauer, by tak pro město Domažlice žádný
pozitivní výsledek nepřinesl, naopak, pokud by
vedení města tuto cestu, předem odsouzenou
k neúspěchu, zvolilo, mohlo by mu být oprávněně
vytknuto, že nepostupovalo v souladu se zájmy V obřadní síni domažlické radnice před zahájením autogramiády pokřtil starosta města
města, a že byl zbytečně ztracen čas a vynalo- Miroslav Mach knihu Evropan z Domažlic Marie Majtánové-Korandové (vlevo) za účasti
ženy finanční prostředky na neúspěšné soudní předsedkyně kulturního výboru Libuše Matějkové. Kniha vznikla díky podpoře města Dospory.
JUDr. Zdeněk Novák mažlice a řady sponzorů.
Foto Stanislav Antoš
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HATHA JÓGA - SEMINÁŘ
22. 10.–24. 10. 2010
rekreační oblast Rybníky.

Seminář zaměřený na odstranění bolesti
zad, zmírnění pohybových potíží a stresu.
Dýchací, relaxační a meditační techniky.
Strava bio - plná penze a ubytování zajištěno. Pravidelné hodiny jógy opět od
září, pátek od 9.00, úterý od 18.30 v ZUŠ
v Domažlicích.
Bližší info na tel.: 777 226 640 (večer).
Budu se na Vás těšit.
Jana Konrádyová

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

TAROTOVÁ NUMEROLOGIE

středa 20. 10. 2010 v 18,00 hod.
Domažlice,
restaurace Chodský hrad – salónek
Poznejte svou aktuální roční a životní
tarotovou kartu,
ze které „vyčtete“ TO,
co slovy nelze popsati.
Srdečně zve Martina Přibková
tel. 606 287 769,
www.otevrenedvere.wz.cz

v
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l AKCE PŮJČKY 724 528 636
www.rychle-penize.cz
l Prodám RD u Stoda, terasa, garáž,
dílna, zahrada, 680000,– Kč,
tel. 606 441 831
Prodám chalupu na Šumavě
u Zadova, Churáňova, 650000,– Kč,
tel. 606916148
Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 590000,– Kč,
tel. 722 070 577
RD 4+1 se zahradou v Dobřanech,
10 km od Plzně, 850000,– Kč,
tel. 721 004 299
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí“
tel.: 722 690 245
l Čalounictví - zahradní keramika
Semošice 32, tel. 737 939 378
- čalounění, opravy nábytku
- výroba a prodej matrací, výroba
taburetek, prodej bytových doplňků,
květináčů.
www. calounictviblazkova.wz.cz
l Prodám pěkný byt 4+1 v OV na okraji
Domažlic po celkové rekonstrukci nutno vidět, cena dohodou.
Tel. 777 575 343.

říjen 2010

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 11. 10. 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.

Upozornění DTS Domažlice
V měsících prosinec 2010 a leden
2011 bude provoz sběrného dvora
každé pondělí až sobotu omezen
do 16:00 hod.

ZUŠ připravuje

Folklorní soubor Základní umělecké
školy Domažlice přijal pozvání na celodenní vystupování ve Skanzenu v Titllingu
(SRN). Akce se koná 2. října.
(je)

Vlastníte ještě řidičský průkaz vydaný do konce roku 2000?
Na výměnu již nezbývá mnoho času. Nový průkaz potřebujete do konce letošního roku
a jeho výroba trvá 3 týdny, proto musíte zažádat o výměnu nejpozději začátkem prosince. Nyní je stále ještě vhodná doba na návštěvu evidence řidičů – zatím bez dlouhého
čekání!
Nečekejte na nic a přijďte!
Odbor dopravy MěÚ Domažlice, evidence řidičů, U Nemocnice 579 (bývalá budova KB).
Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 7:30–12:00, 12:30–17:00, úterý a čtvrtek
7:30–11:30, 12:00–14:00.
(MěÚ)

TTISKÁRNA MKS
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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VÝSTAVY: Ladislav Lešický: Biblickou zemí

ČČK DOMAŽLICE

Nezapomněli jste na výměnu řidičských průkazů?

DOMAŽLICE
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 5. října 2010 školení

Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Upozornění na změnu provozní doby
knihovny

Z důvodu zřízení volební místnosti
ve vestibulu Městské knihovny Boženy
Němcové pro volby do zastupitelstev obcí
České republiky ve dnech 15. a 16. října
2010 bude knihovna pro čtenáře a uživatele všech oddělení otevřena v pátek dne 15.
října 2010 pouze do 12.00 hodin.

DOMAŽLICKÝ KULTUROVAR

Lenka Dusilová bude hlavní vystupující multižánrového, hudebního festivalu,
který se bude konat v sobotu 23. října
v Domažlicích. Akce nese název DOMAŽLICKÝ KULTUROVAR, jelikož se
unikátně pořádá v historických prostorách
bývalého domažlického pivovaru, jednoho
z nejstarších ve střední Evropě. Hudební
část proplouvá vodami folku, blues, jazzu,
worldmusic, soulu, reggae a ethna. Mezi
potvrzenými vystupujícími jsou Karolína
Kamberská, Poitín, MDK Band, Loutky,
Profesor Ykebara, Haha Bimbi a další.
Součástí programu je výstava obrazů
a fotografií, jak umělců místních a amatérských, tak i akademiků, recitace autorské
poezie, divadelní představení. Občerstvení
a další služby zajištěny Pivovarem Purkmistr a Bonjour Café Domažlice. Veškerý
program se odehrává uvnitř objektu. Více
informací na www.kulturovar.cz. Pořádá
CHOFILIS, o.s. ve spolupráci s MKS
a Městem Domažlice. Kultura a pivovar?
Domažlický Kulturovar - místo, kde se
vaří kultura.
(kš)

Výstava dvaceti velkoformátových barevných fotografií PhDr. Ladislava Lešického nás zavede tentokrát do Izraele. Jak již
známe z předchozích výstav, autor svým objektivem zachytil nejen přírodní krásy krajiny, ale nevyhýbal se ani pamětihodnostem. A nebudou chybět ani fotografie obyvatel Izraele typu street foto.
A co konkrétně mohou návštěvníci výstavy uvidět? Záběry z Jeruzaléma, pevnosti Masada známé z židovského povstání
proti Římanům, Jericho, Betlém. Spolu s autorem fotografií se podívají i do známého letoviska Ejlat u Rudého moře, navštíví
alespoň pohledem lázeňské středisko Ein Bokek.
Výstava ve vestibulu domažlické knihovny potrvá od 1. do 31. října 2010. Přístupná bude v provozní době knihovny.

Vítězslava Klimtová a její výstava loutek Potulná pohádková země

Kolekci 15 figurek známé strašidloložky a objevitelky pohádkové země plné skřítků, strašidýlek, víl či rusalek – jinak
spisovatelky, ilustrátorky a grafičky Vítězslavy Klimtové vystaví v rámci putovní výstavy domažlická knihovna ve svém dětském
oddělení. Návštěvníci tak na vlastní oči uvidí Elfa šeromilného půlnočního, Kostelníčka snového, Borůvkovou bábrlinku, Zášupšáka, Špuldu Šuplíka s chotí či Koláčovou dušinku Kvasničku. Hlavně děti znají její tři knihy Lexikonů ohrožených druhů strašidel,
knížky o rodině skřítka Drnovce nebo příběhy domácích skřítků z knížky Ze života skřítků domácích. Starší čtenáři si spojí jméno
Vítězslavy Klimtové hlavně s jejími knížkami pro dospělé.
Termín zapůjčení loutek se podařilo skloubit se zahájením Týdne knihoven a výstava tak bude pro zájemce ke zhlédnutí od
4. do 15. října v provozní době oddělení pro děti. (Hromadné návštěvy tříd mateřských a základních škol mimo pozvané je třeba
předem domluvit s vedoucí oddělení L. Kolíkovou.)

PŘEDNÁŠKA: Jaroslava Wollerová: Lidé a památky Etiopie

Na území dnešní Etiopie se patrně vyvinul člověk rozumný – Homo sapiens. Je to tak jedna ze zemí s nejstarším lidským
osídlením. Ti starší mezi námi si ji pamatují ještě pod názvem Habeš. A ze školy z hodin dějepisu její napadaní fašistickou Itálií
v roce 1936, tedy v době panování císaře Haile Selassie I.
Současnou Etiopii navštívila známá domažlická cestovatelka, lektorka – profesorka Jaroslava Wollerová. Nad svými fotografiemi se s námi podělí o své poznatky i dojmy z návštěvy země s pestrým národnostním i náboženským složením. V zemi
převládá křesťanství, silné zastoupení má islám a více než deset procent obyvatel vyznává různá původní kmenová animistická
náboženství. Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové zvou na příjemné
a poučné setkání ve čtvrtek 7. října 2010 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

Co chystáme pro Týden knihoven 4.–10. října 2010
Již 14. ročník vyhlásila sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků, již po třinácté se se svými
akcemi zapojuje domažlická knihovna. Letošním mottem je „Knihovna pro všechny“, knihovna pro všechny věkové kategorie,
knihovna pro všechny demografické vrstvy i socioprofesní skupiny. Aby se člověk stal čtenářem, k tomu musí být především
vychováván již od dětství. Proto i tento rok soustředila knihovna pozornost především na děti a mládež. Ty se budeme našimi
letošními akcemi snažit do knihovny přivést. Z těch dospělejších spoluobčanů, kdo bude chtít, si sám cestu do knihovny najde.
Tak jaké akce letos domažlická knihovna nabídne?
Jako tradičně zahájíme 4. října Velkým říjnovým společným čtením. Čtenářský maratón hlasitého čtení a předčítání odstartuje – jak je již od samého vzniku této akce pro Domažlice tradiční - starosta města. Ing. Miroslav Mach spolu s ředitelkou
Gymnázia Jindřicha Šimona Baara Mgr. Janou Štenglovou. Akci zahájí předčítáním z knihy Karla Poláčka Bylo nás pět žákům
ze Základního školy Komenského 17, kteří vyplní dopolední blok. Odpoledne při návštěvách tříd domažlických středních škol se
bude číst jako regionální literatura kniha Dudáci a vlčí hlavy kdyňského rodáka Zdeňka Šmída. Čtenářský maratón pro studenty
středních škol bude pokračovat i v úterý. A protože i domažlická knihovna podporuje projekt Celé Česko čte dětem, přijdou
dětem a studentům číst pozvaní zástupci Česka – hosté z řad ředitelů domažlických škol, státní správy a samosprávy, kulturních
institucí i poslanec Jan Látka.
Úterní dopoledne v internetové studovně bude věnováno již tradičně školení.
Ve středu 6. října pořádá internetová studovna Den otevřených dveří, při kterém bude pracovník studovny informovat
návštěvníky o službách, které je studovna zájemcům schopna poskytovat.
Oddělení pro děti navštíví během celého týdne všechny druhé třídy základních škol, pro které bude připraven speciální
program a které dostanou v rámci projektu Celé Česko čte dětem čtenářské deníčky Škola naruby, kde budou mít možnost
známkovat čtení těch dospělých – rodičů, prarodičů…, kteří budou číst jim.
Oddělení speciálních služeb registruje zájem prvních ročníků středních škol o lekce bibliografické výchovy, které bude
provádět v průběhu Týdne knihoven i celého měsíce října a listopadu podle potřeb a požadavků škol.
Všichni, kteří se v rámci náborových akcí pro žáky a studenty rozhodnou přihlásit za nové čtenáře, získají roční registraci
bez poplatku.
Hlavní akcí vedle Velkého říjnového společného čtení a přednášky Jaroslavy Wollerové o Etiopii 7. října je expozice putovní
výstavy loutek Potulná pohádková země Vítězslavy Klimtové. Výstavu se podařilo zajistit na termín od 4. do 15. října a druhý
říjnový týden ji budou mít možnost navštívit i děti mateřských škol a další zájemci.
Po celý týden bude v oddělení pro dospělé, čítárně i oddělení pro děti probíhat amnestie pro čtenáře, kteří z jakéhokoliv
důvodů zapomněli v termínu vrátit knížky a hrozí jim pokuta. Doufáme, že této příležitosti naši čtenáři využijí a knížky vrátí
bez pro ně nepříjemných sankcí.
V hale v prvním poschodí bude probíhat burza starších, vyřazených knih pro děti a ve vstupním prostoru v přízemí burza
starších ročníků časopisů pro dospělé.
Takový bude tedy Týden knihoven v Městské knihovně Boženy Němcové.
Mgr. Hana Mlnáříková
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Turistické akce v ŘÍJNU
Neděle 3. 10.
Autobusový výlet do oblasti Tří
znaků. Odjezd v 8 hod z autobusového
nádraží v Poděbradově ulici na Gibacht. Trasa:
Skleněný kříž, Tři znaky, Gibacht (5 km). Návrat
přes Waldmünchen (Perlové jezero) a Capartice
(pomník J. Stadiona). Vede Jar. Wollerová.
Cena: 100,– Kč pro členy KČT, 120,– Kč pro
ostatní. Přihlášky a peníze přijímá do 26. září
M. Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo
723 331 714.
Sobota 9. 10.
Výlet na Šumavu. Odjezd v hod z nádraží
ČD v 6.09 hod do Železné Rudy. Trasa: Železná
Ruda, Debrník, Polom, vrch Debrník, Železná Ruda
(18 km). Vede K. Bílek.
Sobota 9. 10.
Účast na pochodu Smyčka Radbuzy.
Start od 7 hod. v Sokolovně Staňkov, trasy
10, 15, 25, 30 a 50 km. Pořádá KČT TJ Sokol
Staňkov, informace: J. Navrátil, tel. 723 237 675.
Sobota 16. 10.
Účast na pochodu Podzim pod
Zelenou
Horou
–
memoriál
J. Sedláčka, Světový den chůze. Odjezd
v 6.06 hod z nádraží ČD do Nepomuku. Trasy 7,
15, 24, 35 a 50 km. Start v Sokolovně Nepomuk.
Vede M. Senohrábková. Pořádá OKČT Nepomuk.
Informace: H. Sedláčková, tel. 604 308 085.
Neděle 17. 10.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod
u sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky,
Draženov (smírčí kříž), Dobrá voda, Hrádek
(pomník a Chodská chalupa), Újezd, Domažlice
(14 km). Vede P. Matějka.
Sobota 23. 10.
Vycházka při úplňku. Odjezd ze zastávky
ČD v 17. 07 hod na Hadrovec. Trasa: Hadrovec,
Hrádek, Domažlice (8 km). Vede K. Bílek.
Neděle 24. 10.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.30 hod do Kdyně. Trasa: Kdyně,
Prapořiště, Hamličky, Ráj, Pranty, Tanaberk,
Brůdek – prohlídka kostelíka Sv.Václava (možnost
opečení vlastních uzenin na ohníčku), Studánky
(vyhlídka), Starec . Návrat ze Starce v 17. 02 hod.
(12 km). Vede M. Janutková.
Neděle 31. 10.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 11. 48 hod do Pocínovic. Trasa: Pocínovice,
Orlovice, Jezvinec, Chodská Lhota ( 12 km). Vede
M. Ryšánek.
Připravujeme
Sobota 6. 11.
Zamykání České studánky. Odjezd ze
zastávky ČD v 8.32 hod do České Kubice. Trasa:
Česká Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše,
Česká studánka. Zde v 10.30 hod. slavnostní
zamknutí. Vystoupí mužský pěvecký sbor
Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Po skončení
návrat přes Pec do Chodova. V kulturním domě
oběd a společné posezení. Odjezd z Trhanova
v 16.19 hod. Vede P. Matějka.
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Již v srpnovém vydání Zpravodaje byla uvedena informace
o zahájení
předprodeje vstupenek
od 1. 9. 2010 na hudební
událost roku

4TET Jiřího Korna

koncert se uskuteční v pondělí
20. 12. 2010 v 19.30 hodin
ve velkém sále MKS Domažlice
Zamluvené vstupenky budou
rezervovány pouze do 1. 10. 2010,
pak budou přenechány ostatním
zájemcům

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

OBSAZENÍ
PROSTOR MKS

1. 10. Taneční pro dospělé, 3. 10. Divadlo
v rámci předplatného – Fatální bratři,
5. 10. Školení, 6. 10. Taneční, 7. 10. Školení k volbám, 8. 10. Klubová scéna – Milan
Svoboda Quartet, 9. 10. Taneční pro dospělé, 10. 10. Taneční – I. prodloužená, 11.
10. Prezentační akce, 12. 10. Taneční, 13.
10. Zastupitelstvo, 14. 10. Školení k volbám, 15. 10. Divadlo mimo předplatné
– Podivuhodná noc na Karlštejně aneb
jak Eliška na hrad tajně přišla, 17. 10. Jazz
bez hranic, 17.10 Výstava – prezentace
patnáctileté činnosti Soptíků Domažlice,
18. 10. Prodej, 19. 10. Koncert – Doubravanka, 20. 10. Taneční, 21. 10. Prodej, 22.
10. Taneční pro dospělé, 26. 10. Koncert
v rámci předplatného – Trio Arundo, 27.
10. Taneční, 29. 10. Divadlo mimo předplatné – Přípitek všem láskám aneb lekce
lásky, 30. 10. Taneční pro dospělé, 31. 10.
Taneční – II. prodloužená
Městské kulturní středisko v Domažlicích
otevírá

pro školní rok 2010/2011

jazykové kurzy:

německý jazyk pro začátečníky (zač. 7. 10.)
anglický jazyk pro začátečníky (zač. 4. 10.)
a pokročilé (zač. 7. 10.)
Přihlášky přijímá pí. Dagmar Konrádyová
tel: 379 722 631
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l Celá strana 18 x 25 cm

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

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

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

1.

Český dokument

Pátek

OKO NAD PRAHOU

Režie: Olga Špátová. Film Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem Chobotnice neboli projektu pražské Národní knihovny, ale
také životopisem zejména posledních let života autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné
poznamenal: vyhrát soutěž a mít jednu lásku.

2.–3.

SALT

Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou CIA, která složila přísahu služby, cti a vlasti. Když je přeběhlíkem obviněna, že je ruskou prozatímní
nečinnou špiónkou, Salt uteče, aby očistila své jméno a jednou provždy dokázala, že je vlastenka.

JAK VYCVIČIT DRAKA

Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost v animované komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech
poněkud drsnější. Jejich nejnovější dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci.
Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.

PRECIOUS

Život je tvrdý. Život je krátký. Život je bolestivý. Život je bohatý. Život je .... vzácný. Šestnáctiletá obézní Afroameričanka Claireece „Precious“
Jones (Gabourey Sidibe) žije krutým životem. Nejen, že hlavní hrdinku psychicky týrá a ponižuje její matka (Mo´Nique), ale navíc čeká již
druhé dítě se svým nepřítomným otcem.

ZELENÁ ZÓNA

Vrchní důstojník Roy Miller přestává poslouchat rozkazy. Akčnímu thrilleru Zelená zóna se přezdívá „čtvrtý Jason Bourne“. Do jisté míry
oprávněně. S úspěšnou sérií ji spojuje nejen žánr, jméno režiséra Paula Greengrasse a představitele hlavní role Matta Damona, ale především stoprocentní filmařina, strhující tempo a výjimečný příběh.

ČARODĚJŮV UČEŇ

Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). Balthazar na to ale sám nestačí a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivě
obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně.

CHLUPATÁ ODPLATA

Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně… chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti
matce přírodě, je předem prohraná bitva. Chamtiví developeři si budou muset uvědomit, že zelená není jen barva dolarů.

POČÁTEK

Vaše mysl je místem činu. Uznávaný režisér Christopher Nolan natočil mezinárodně obsazený sci-fi akční snímek „Počátek“, který vás zavede
nejen na různá místa na světě ale také do intimního a nekonečného světa snů.

MACHŘI

Kluci jsou kluci... někteří déle než jiní. Komedie o pěti přátelích a bývalých spoluhráčích, kteří se po letech sejdou, aby vzdali poctu svému
zesnulému basketbalovému trenérovi z dětství. Spolu se svými ženami a dětmi stráví víkend 4. července v domě u jezera, kde před léty slavili
své vítězství. Navazují tam, kde přestali a zjišťují, proč zestárnout neznamená nutně dospět.

POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU

Čtyři národy, jeden osud. Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze
čtyřech základních elementů - oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý národ usiluje o celosvětovou dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě
možnosti ….jaké uvidíte v kině.

Sobota–neděle
3.
Neděle
zač. ve 14:00 hod.

l Při opakování sleva – 10%

6.

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

Středa
7.
Čtvrtek

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

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

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, Multicar
l pronájem montážních plošin, a to
s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného
osvětlení
l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem Praga
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

říjen 2010

ŘÍJEN 2010

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

číslo 10

8.–10.
Pátek–neděle
10.
Neděle
zač. ve 14:00 hod.
13.–14.
Středa–čtvrtek
15.–16.
Pátek–sobota
17.
neděle
zač. ve 14:00 hod.
a 17:00 hod.
20.–21.
Středa–čtvrtek
22.–23.

r Vstupné 70,– Kč 78 min.
Americký akční thriller s titulky
l Vstupné 75,– Kč 100 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění
r Vstupné 60,– Kč 98 min.
Americké drama s titulky

l Vstupné 75,- Kč 109 min.
Americké válečné drama s titulky
l Vstupné 60,– Kč 114 min.
Americký dobrodružný film s titulky
r Vstupné 80,– Kč 110 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění
r Vstupné 70,– Kč 92 min.
Britsko-americký akční film s titulky
m Vstupné 70,– Kč 148 min.
Americká komedie s titulky
m Vstupné 75,– Kč 102 min.
Americký dobrodružný film v českém znění

r Vstupné 65,– Kč 104 min.
NA VAŠE PŘÁNÍ OPAKUJEME český kriminální thriller Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému

KAJÍNEK

l Vstupné 75,– Kč 118 min.
Česká komedie

útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno
tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás.

pátek–sobota

ROMÁN PRO MUŽE

Nová filmová komedie podle scénáře a bestselleru Michala Viewegha s Miroslavem Donutilem v hlavní roli. Román pro muže vypráví příběh
tří sourozenců - Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna (Michal Vladyka) a Anety (Vanda Hybnerová), kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů
mnohem pevnější pouto, než bývá obvyklé. A to přesto, že se povahově snad už nemůžou víc lišit.

24.
Neděle
zač. ve 14:00 hod.

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK

Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee.
Před pár lety pomohla v úspěšné pohádce zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat všechny síly, aby zachránila
nejen zdravý rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad hlavou. Scénář magického a zábavného vyprávění znovu napsala Emma
Thompson, která se zároveň zhostila titulní role.

(K) LAMAČ SRDCÍ

Když dojde na rozchod... on je ten pravý Obsah: Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí
partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Dvojice „obchodníků se
štěstím“ má ovšem na svůj úkol jenom týden.

DOPISY PRO JULII

Co když máte druhou šanci najít pravou lásku? Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Mladá Američanka najde
ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, dopis adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné lásky. Dopis je
z roku 1957.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ

Zvolte si zbraň. Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Jižní Afriky, jejímž cílem je svržení nelítostného diktátora. Nedlouho po
zahájení si ovšem začnou uvědomovat, že věci nejsou tím, čím se zdají být. Zjistí, že se ocitli v pasti, která je všechny může stát život. Začíná
nelítostný boj, na jehož konci může být jen jeden vítěz. Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna vrací Sylvester Stallone v žánru, který
ho proslavil. Partnery mu budou akční hvězdy současnosti.

24.
Neděle
27.–28.
Středa–čtvrtek
29.–31.
Pátek–neděle
31.
Neděle
zač. ve 14:00 hod.

m Vstupné 65,– Kč 99 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění
r Vstupné 60,– Kč 108 min.
Francouzská komedie s titulky

m Vstupné 70,– Kč 105 min.
Americká romantická komedie s titulky
m Vstupné 70,– Kč 105 min.
Americký akční film s titulky
m Vstupné 75,– Kč 105 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

SHREK - ZVONEC A KONEC

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero
horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání.

r Vstupné 65,– Kč 92 min.

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

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

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC LISTOPAD 2010: Karate Kid, Resident Evil: Afterlife 4, Občanský průkaz,
Wall Street 2: Peníze nikdy nespí, Habermannův mlýn, Největši z Čechů, Scott Pilgrim proti zbytku světa a další.
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úterý 26. října 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného

TRIO ARUNDO

neděle 3. října 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

Antonín Procházka FATÁLNÍ

BRATŘI

Hrají: Josef Carda/Viktor Limr, Antonín Procházka, Simona Postlerová/Jana Malá, Oldřich Vlach, Lenka Zahradnická/Jana
Pidrmanová, Vilém Dubnička, Eva Janoušková/Jana Zenáhliková
Režie: Antonín Procházka
Komedie o tom, co se může stát s člověkem, když bere prognózy hvězd vážně.

Fatální bratři je hra o štěstí, které je velice relativním pojmem. Ze dvou bratrů je Olda dítětem Štěstěny – bohatý, úspěšný a hýčkaný umělec obletovaný ctitelkami. Horoskop mu předpovídá rychlý vzestup, ale brzkou smrt. Zatímco druhý bratr Lološ právě přišel o místo pojišťováka a v životě se mu nic nedaří. Hvězdy praví, že ten úspěšný zanedlouho zemře, zatímco
smolař bude mít dlouhý život. To způsobí, že si náhle nešťastník začne “nepochopitelně” vážit svých neúspěchů a zuřivě se brání štěstí.
Bravurně rozehrané dialogy a situační komika, rozpustilá nadsázka a neuvěřitelné paradoxy jsou pro diváka zárukou osvobozujícího smíchu, ale zároveň v něm probouzí hodně
člověčího. Potvrzuje se tak autorův výrok, že lidé se smějí nejvíce tehdy, když na jevišti poznávají sami sebe. V pořadí třetí autorova komedie v našem repertoáru. Antonín Procházka,
který byl jedním kritikem označen jako „Narkoman smíchu“, píše výhradně komedie. Je přesvědčen, že „nic jiného neumí“ a že pro každou dobu je smích nutný. Vtipný dialog a gejzír
komediálních situací většinou gradují až do grotesky. Věříme, že tato komedie bude stejně úspěšná, jako ty předchozí – S tvojí dcerou ne a Věrní abonenti.
pátek 8. října 2010 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

Jan Souček – hoboj, Jan Mach – klarinet, Václav Vonášek – fagot
Trio Arundo vzniklo na přelomu roku 2003 a 2004 z iniciativy fagotisty Václava Vonáška. Název souboru je odvozen z latinského
označení třtiny, z níž se vyrábějí plátky pro dřevěné dechové nástroje.
pátek 29. října 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné

Divadelní spolek KOMEDYJANTI z Tachova

PŘÍPITEK VŠEM LÁSKÁM aneb LEKCE LÁSKY
3 veselé povídky podle Dekameronu Giovanniho Boccacia napsal Zdeněk Zelenka
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
neděle 31. října od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

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

Předprodej vstupenek na uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském informačním centru MKS
Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

KLUBOVÁ SCÉNA

MILAN SVOBODA QUARTET

Hudba Kvarteta Milana Svobody navazuje na tradici moderního jazzu 60. a 70. let. Objevují se zde však také vlivy rocku, folklóru a soudobé hudby vážné. Milan Svoboda řadí často své
kompozice do větších tematických celků a vznikají tak příznačné suity, které umožňují dostatek prostoru pro kreativní improvizace všech členů skupiny.
Se svým kvartetem koncertoval Milan Svoboda téměř po celé Evropě, v USA a v Indii, zúčastnil se řady jazzových festivalů. Prestižní
byla jeho účast na prvním ročník u festivalu „European Jazz Night“ ve Vídni, který přenášela televizní společnost EBU do celé
Evropy. Během téměř 25leté existence se v souboru vystřídala celá řada předních českých jazzmanů. V krátkém „americkém“
období v něm hráli Greg Badolato a Aaron Scott. Jako hosté s kvartetem často vystupují mezinárodně uznávané osobnosti, jako
např. Tony Lakatos, Sigi Finkel, Jarek Smietana, Jiří Stivín a mnoho dalších. Příležitostně tak skupina vystupuje jako Quintet nebo
Sextet. Repertoár tvoří převážně původní kompozice Milana Svobody a jeho originální aranžmá světové jazzové literatury. S Kvartetem Milana Svobody vystupuje v poslední době ve speciálním koncertním pořadu i významný sólista z oblasti klasické hudby,
violoncellista Jiří Bárta. Jejich společný projekt je zachycen na CD „Znamení střelce“.
Poslední obsazení Kvarteta Milana Svobody je vybranou společností špičkových sólistů, kteří spolupracují s předními kapelami české
jazzové scény:

Milan Krajíc – tenor a sopran saxofon, Milan Svoboda – klavír, keyboard, Filip Spálený – baskytara, Ivan Audes – bicí
Vstupné 160,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
neděle 10. října od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – I. PRODLOUŽENÁ

K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance
pátek 15. října 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Divadelní společnost DIVOCH Stříbro

PODIVUHODNÁ NOC NA KARLŠTEJNĚ ANEB JAK ELIŠKA NA HRAD TAJNĚ PŘIŠLA

na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického a filmového muzikálu Zdeňka Podskalského „Noc na Karlštejně“ napsal text a hudbu
Josef P. Strnad, hudební spolupráce Michal Špeta
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky

koncert jihočeské dechové skupiny

DIVADELNÍ BÁL

K tanci a poslechu hraje MRÁKOVSKÁ 4
O zábavu návštěvníků se postarají ochotnické divadelní spolky. Večerem provází Marta Skarlandtová
Vstupné: 80,– Kč / k stání 60,– Kč

úterý 9. listopadu 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného

KOCIANOVO KVARTETO
Pavel Hůla – 1. housle, Miloš Černý – 2. housle, Zbyněk Paďourek – viola, Václav Bernášek – violoncello
sobota 13. listopadu 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné
Komedie podle hry Aldo Nikolaje
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA (Únos v Domažlicích)
V režii Milana Nebehaje hrají: Leona Schleissová, Jana Tulačková, Barbora Zíková, Martin Plzák, Filip Rojt, Ondřej Pergl, Milan Nebehaj
neděle 14. listopadu 2010 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – ZÁVĚREČNÁ LEKCE
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov, večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance
pátek 19. listopadu 2010 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA
TOXIQUE
Klára Vytisková – zpěv, Patrick Karpentski – kytara, Viliam Béres – klávesy, Jan Lstibůrek – basová kytara, Roman Vícha – bicí

Divadelní představení mimo předplatné

úterý 19. října 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

pátek 5. listopadu 2010 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

DOUBRAVANKA

Vstupenky se prodávají od 27. září v prodejně Pegas, náměstí Míru 64, Domažlice, tel. 379 776 270
HLAVNÍ POŘADATEL: PEGAS

čtvrtek 25. listopadu 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ

Neil Simon JACKEOVY ŽENY
Hrají v alternacích: Adéla Gondíková, Olga Želenská, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková, Vlasta Žehrová, Jana
Birgusová, Hana Kusnjerová, Pavla Vojáčková, Jana Zenáhlíková, Zbyšek Pantůček, Libor Hruška, Režie: Lumír Olšovský

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE - začne hrát od LISTOPADU 2010
Titul bude upřesněn, začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, I. patro MKS. Hraje se v těchto termínech: neděle 7. listopadu
2010, neděle 14. listopadu 2010. Předprodej vstupenek na obě představení od 20. 10. 2010. Vstupenky budou pouze v předprodeji
v Městském informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné: 25,– Kč.
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Zajímavosti z jednání ZM
V uplynulém volebním období zasedalo městské
zastupitelstvo 46x. V následujícím seznamu je
uvedena neúčast jeho členů:
1) Látka Jan ČSSD 21
2) Bauer Jaroslav ČSSD 16
3) Brody Vítězslav, Ing. ČSSD 15
4) Konrády Vlastimil ČSSD 15
5) Urban Josef ODS 15
6) Urban Ladislav KSČM 12
7) Heřmanová Jitka, Ing. ČSSD 9
8) Lažanský Jan ODS 8
8) Pankrác Jan KSČM 8
10) Pflugová-Růžičková Radmila MUDr. KSČM 7
11) Mrázek Milan, JUDr. ČSSD 6
12) Muchka Jiří ČSSD 5
12) Novák Zdeněk, JUDr. SPMD 5
14) Štípek Karel, Mgr. SPMD 4
15) Antoš Stanislav KDU-ČSL 3
15) Mach Miroslav, Ing. SPMD 3
15) Zeman Pavel, MUDr. SPMD 3
18) Faschingbauer Pavel, Ing. ODS 2
19) Kubů Dalibor ODS 1
19) Matějková Libuše ODS 1
21) Wolf Pavel ODS 0

v

číslo 10

v

říjen 2010

VYČISTI SVÉ TĚLO! PODĚKUJE TI

Odpadní látky z potravy a metabolické zplodiny vzniklé při jejím zpracování mohou
v těle napáchat nemalé škody, nejsou-li z něj vyloučeny, a také v případě, zůstávají-li
v něm příliš dlouho. Zahubení těla vlastními toxiny by bylo bez práce vylučovacích
orgánů (jater, ledvin a v prvé řadě střev) naprosto jisté. Pokud se odpadní látky z těla
nevyloučí, pak se v něm kumulují a způsobují tak další zdravotní potíže od akné, přes
celulitidu až po revmatická onemocnění, kornatění tepen, žlučové a ledvinové kameny, šedý zákal a nádorová onemocnění. Toxické látky se také ve velké míře ukládají
i v mozku a mohou být příčinou změn nálad a chování.
Je nade vší pochybnost, že pravidelné čištění trávicího traktu a potažmo celého těla
je absolutní nezbytností úplně pro každého, i pro ty, kteří se snaží žít opravdu zdravě.
V měsíci říjnu lze využít dvě nabídky firmy Energy. První speciální nabídka je
AKCE 1 + 1 ZDARMA. Při této akci budou nabízeny humátové produkty Cytosan
a Cytosan Inovum v libovolné kombinaci 1 + 1 zdarma.
Druhou nabídkou firmy Energy pro měsíc říjen je ideální kombinace pro prevenci
infekcí. Při nákupu dvou produktů, Vironalu a Geriatrimu, obdržíte slevu 10%.
Produkty lze zakoupit v lékárně U Zlatého jelena v Domažlicích. Informace na tel.
č.: 721 384 473.
(pi)

Pochod Kozinovým krajem

Členové jednoty Orla Domažlice pořádají 9. října 2010 již 16. ročník pochodu Kozinovým krajem.
Start je od osmi do deseti hodin před domem č. 34 na náměstí Míru (těsně u brány)
v němž je orelská klubona. Každý si může vybrat buď krátkou trasu 11 km nebo delší 17
či 23 km. Popis trasy dostane každý u startu. Trasy jsou připraveny i pro cyklisty, kteří
mají start od devíti do deseti hodin.
Pro ty nejmenší i s rodiči je připravena cesta na Hrádek, kde je čeká řada různých
úkolů. Pro ně je start naplánován na desátou hodinu. Cíl cesty je v místě startu, kde každý
účastník obdrží diplom a malé občerstvení. Startovné je 20 Kč, pro děti 5 Kč. Těšíme se
na vaši účast.
Domažličtí Orlové

UPOZORNÌNÍ
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb oznamuje
změnu adresy půjčovny kompenzačních pomůcek. Od 1. 9. 2010
je provozovna přestěhována do Městského domova pro seniory
v Domažlicích, ul. Prokopa Velikého 689. Veškeré dotazy na tel.
721 891 928, p. Babický.
V. Klimentová - ředitelka

Plavecký bazén opět otevřen

Oznamujeme, že od pondělí 27. 9. 2010 byl obnoven provoz
v plaveckém bazénu a v sauně. Mimo provoz i nadále zůstává
malý (dětský) bazén, kde pokračuje jeho rekonstrukce.
O otevření malého bazénu budete s předstihem informováni
v denním tisku a na internetových stránkách města. Současně
s otevřením malého bazénu zahájíme i tak požadované kurzy
plavání pro malé děti.
Jiří Houška, ředitel organizace

Jeselské zařízemí města Domažlice děkuje panu Zdeňku Machovi
z Postřekova za bezplatnou opravu obkladových dlaždic.
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starosta města Domažlice v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:

Volby do zastupitelstva města Domažlice se uskuteční ve dnech
pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
sobotu dne 16. října 2010 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb do zastupitelstva
města Domažlice
ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: SOKOLOVNA,
Benešova 281
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Hořejší předměstí
28. října (63, 82, 85, 99, 100, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
167, 168, 169, 170, 180, 266, 268, 287,
289), Petrovická, U Nemocnice (290),
V Pískovně, U Zimního stadionu (291)
Týnské předměstí
28. října (280, 284, 290, 293, 309,
315, 316, 317, 325, 592, 645), Baarova,
Benešova (165, 171, 281, 282, 297, 298,
343, 377, 378, 379, 380, 381, 425, 426,
427, 428, 619, 620, 621, 622, 623, 625),
Čapka-Choda, Erbenova, Fügnerova,
Luženická,
Máchova,
Maškova,
Nerudova, Nezvalova, Sadová, Tyršova,
U Baldovské rokle, U Luženické
silnice, U Sídliště SČSP, U Tří vrb,
V Kolibkách, Vrbova,
ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost: DOMOV PRO
SENIORY, Prokopa Velikého 689
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Benešova (65), Ladova, Mánesova
(172, 191, 192, 193, 194, 203, 204, 272,
305, 339, 340, 512, 513, 514, 515, 527,
528, 529, 569), Michlova, Paroubkova,
Švabinského (338, 436, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 556, 557),
ve volebním okrsku č.: 3
je volební místnost: DOMOV PRO
SENIORY, Prokopa Velikého 689
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Horní Baldov, Mánesova (516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533,
536, 537, 538, 539), Švabinského (547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 566, 567, 568),
ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: KLUBOVNA
– „DŘEVÁK“, u č.p. 511, KUNEŠOVA ul.

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Čerchovská (443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492, 493, 494, 581), Haltravská
(255, 261, 437, 438, 442, 471, 578, 580,
582, 590, 591), Kunešova, Mánesova
(523, 524, 525, 526), Prokopa Velikého
(63, 80, 81, 85, 86, 92, 100, 112, 147,
200, 238, 239, 300, 304, 307, 321, 351,
357, 570, 572, 640, 642, 643, 644, 646,
652, 653, 654, 657, 659, 661, 687),
Švabinského (564, 618),
ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: DŮM-PENZION,
BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU,
Baldovská 638
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Dolejší předměstí
Dukelská (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 208, 210),
Jindřichova (141, 142, 143, 146, 147,
148, 152, 155, 156, 157, 159, 162, 163,
169, 214), Šumavská (172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 205, 219, 220, 221, 222, 223, 234),
Týnské předměstí
Baldovská, Benešova (12, 97, 99,
107, 279, 292, 639, 641), Císlerova,
Čerchovská (451, 452, 453, 454, 455,
456, 460, 461, 480, 481, 482, 483,
484), Dukelská (36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 59, 66,
72, 82, 96, 169, 264, 334, 617, 631,
650), Fastrova (95), Haltravská (598,
599, 600, 601), Jindřichova (259, 260,
265, 270, 308, 312, 320, 330, 342, 439,
457, 458, 459, 633), Komenského,
Kostelní (1, 93), Pivovarská (323, 440,
700), Poděbradova (53, 54, 55, 84, 88,
91, 145, 201, 302, 303, 658), Prokopa
Velikého (22, 681, 682, 688, 689),
Šumavská (329, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 573, 574, 575),
Thomayerova, Vrchlického,
ve volebním okrsku č.: 6

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Msgre B. Staška 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Hořejší předměstí
17. listopadu, Kosmonautů (159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175,
176, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191,
192), Kovařovicova,
ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Msgre B. Staška 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Hruškova (137, 138, 402, 474, 574,
586), V Potocích-čísla evidenční (54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 534),
Hořejší předměstí
Kozinova (43, 44, 45, 46, 48, 75, 83,
86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 116, 122, 124, 125, 126, 143,
144, 154, 155, 156, 157, 158, 166, 171,
177, 178, 226, 227, 233, 234, 235, 236,
259, 271, 292, 299, 305), Palackého
(132, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218),
V Potocích-čísla evidenční (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 219, 334), Vojtěchova,
ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost: PLAVECKÝ BAZÉN,
Palackého 230
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Doubova (438, 448, 468, 534),
Dvořákova (442, 443, 446, 447, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 467), Hruškova (214, 280,
352, 353, 354, 382, 384, 444, 445, 449,
450, 571, 578), Janáčkova, Na Včelíně
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(čísla evidenční), Nad Kavkazem-čísla
evidenční (126, 127, 128, 131, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 212, 213, 220, 221, 271,
313, 314, 508), Nad Tratí ČSD-čísla
evidenční (232, 233, 275, 278), Pod
Vavřincem-čísla evidenční (124, 149),
Sukova (396, 598), U Kloboučníkovic
kaple (čísla evidenční),
Hořejší předměstí
Palackého (193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 224,
230),
ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost: DOMAŽLICKÁ
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, Zahradní 513
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Doubova (294, 295, 298, 327, 374),
Dvořákova (436, 437, 439, 440, 441),
Fibichova, Hájkova, Hruškova (52, 54,
55, 62, 63, 64, 65, 66, 87, 93, 121, 128,
152, 247, 270, 305, 330, 343, 345, 365,
366, 379, 506, 509, 524, 591, 592, 593,
601), Chodská (38, 67, 94, 151, 173,
347, 512), Jiráskova, JUDr. A. Žlábka,
Klášterského, Na Ostrůvku, Na
Vavřinečku, Nad Kavkazem-čísla
evidenční (113, 114, 115, 129, 130,
132, 133, 134, 135, 528), Nad Tratí
ČSD-číslo evidenční (282), Pod
Vavřincem (417), Pod Vavřincem-čísla
evidenční (116, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 125, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164,
198, 199, 200, 201, 202, 266, 335, 494),
Smetanova, Škroupova, Špillarova,
Tylova, U Zastávky, Vavřinecká,
Vosmíkova, Waldhegerova, Zahradní,
Hořejší předměstí
Elišky Krásnohorské, Jana Procházky,
Msgre B. Staška, U Nemocnice (47, 77,
128, 269, 306, 307)
Týnské předměstí
U Nemocnice (16, 148, 306, 358, 579),
ve volebním okrsku č.: 10
je volební místnost: KNIHOVNA
BOŽENY NĚMCOVÉ, B.Němcové 118
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Břetislavova (1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 111,
516, 568, 610), Havlíčkova (6, 27, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 112, 148,
149, 154, 186, 355, 357, 587), Nad Tratí
ČSD-čísla evidenční (206, 207, 208,
210, 268), Voborníkova (25, 28, 34,
245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 278, 279, 397, 500, 528,
577, 599, 603), Žižkova (8, 9, 10, 11, 21,
22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
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77, 86, 98, 101, 105, 115, 153, 160, 359,
369, 492, 572, 575, 590, 606,
Dolejší předměstí
Břetislavova (68, 69, 81, 82, 83, 84, 85,
88, 99, 144, 149, 158, 209, 213, 230,
243), Husova třída (1, 3, 44, 89, 96,
105, 241), Poděbradova (4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 139, 238, 240), Vodní (71, 90, 115),
Hořejší předměstí
Npor. O. Bartoška,
Město
Boženy Němcové (115, 116, 117, 118,
119, 120), Branská, Fastrova (148,
149, 154, 181), Hradská, Chodská (74),
Chodské náměstí, Kostelní (102, 103,
104, 105, 106, 168, 170, 171, 172, 173,
182), náměstí Míru, Spálená, Školní,
Vodní (2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33),
Týnské předměstí
Boženy Němcové (74, 89), Kostelní
(62, 90),
ve volebním okrsku č.: 11
je volební místnost: STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Jana Roha 129
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Cihlářská, Havlíčkova (167, 168, 169,
223, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 236, 264, 482, 508), Klímova,
Masarykova (124, 130, 131, 132, 133,
140, 141, 143, 150, 156, 157, 158, 159,
162, 181, 182, 189, 194, 196, 197, 198,
210, 211, 212, 213, 234, 235, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 331E, 358,
373, 377, 383, 385, 388, 389, 390,
398, 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 423, 424, 454, 475, 486, 501, 517,
523, 543, 545, 549, 569, 570, 588,
589), Na Milotově, Nad Milotovem
(čísla evidenční), Nad Tratí ČSD-číslo
evidenční (211), Nad Zastávkou (čísla
evidenční), Pelnářova, U Elektrárny,
Voborníkova (261, 262, 265, 266, 267,
268, 284E, 338, 488E, 526, 547, 550,
554, 555, 576), Žižkova (15, 16, 17, 18,
19, 20, 100, 102, 103, 113, 114, 116,
117, 123, 125, 126, 127, 129, 142, 166,
174, 202, 216, 222, 232, 317, 342, 350,
469, 514, 515, 521, 522),
Dolejší předměstí
Dukelská (28, 29, 30, 110), Husova
třída (31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 97,
130, 136, 235, 237), Chrastavická,
Jindřichova (137, 138, 164, 166, 168,
171, 206, 211, 227), Masarykova (45,
140, 207), Na Dlouhých mezích (čísla
evidenční), Na Hvízdalce (91, 92, 93,
101, 103, 104, 109, 242), Nad Lomem
(čísla evidenční), Rohova, Smolov
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(106), Srnova, Staňkův mlýn, Tovární,
Vlčí hrdlo-čísla evidenční (237, 238,
440, 527), Vodolenka,
Týnské předměstí
Na Hvízdalce (299), Prokopa Velikého
(680), Vlčí hrdlo-čísla evidenční (234,
235, 236, 301, 302, 303, 304, 342, 420,
428, 430, 433, 449, 454, 482, 522),
ve volebním okrsku č.: 12
je volební místnost: KUŽELNÍK,
HAVLOVICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Havlovice
čísla popisná
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66,
67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94
čísla evidenční
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
l Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným
občanským
průkazem,
cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky nebo cestovním průkazem
České republiky) nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské
unie a zápis v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li
uvedené
skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
l Voliče, který není zapsán ve výpisu ze
stálého seznamu voličů a který prokáže
své právo hlasovat ve volebním okrsku,
okrsková volební komise dopíše do výpisu
ze stálého seznamu dodatečně a umožní
mu hlasování.
l Okrsková volební komise může
občany Evropské unie dopsat do výpisu
z dodatku v případě, že splní podmínky
aktivního volebního práva pro volby do
zastupitelstev obcí.
l Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
l K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise. Každý
volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Domažlice dne 07. 09. 2010
Ing. Miroslav Mach
starosta města v. r.
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Zastupitelstvo města Domažlice na svém 46. zasedání
dne 15. 9. 2010 vyhlásilo pro rok 2011 tyto granty:
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova
Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských
soutěžích
Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti
Podpora činnosti mládeže - sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti
Podpora významných počinů
Reprezentace města
Jednorázové akce pro mládež

Termín vyhlášení grantů je 1. 10. 2010. Termín uzávěrky příjmu grantových projektů je 8. 11. 2010
Žádosti o přidělení grantu z rozpočtu města Domažlice je možno získat na Městském úřadě Domažlice, nám. Míru 1, úsek
školství a kultury (1. patro č. dveří 104) a v podatelně (1. patro, č. dveří 106). Podrobnější informace týkající se vyhlášených
grantů, formuláře žádostí a úplné znění „Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu Města Domažlice“ naleznete na
internetových stránkách www.domazlice.info (sekce Granty a dotace – Granty města 2011).
„Podpora činnosti dospělých – sport
a tělovýchova“

Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy
dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci
působící v oblasti sportu a tělovýchovy
(např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty,
spolky, oddíly, apod.)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. sportovní hala,
plavecký bazén, zimní stadion, školní
tělocvična, apod.)
• náklady na rozhodčí
• náklady na dopravu (spojené se soutěží)
• ubytování (spojené se soutěží)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
stravné, občerstvení, potravinové doplňky,
soustředění, nákup spotřebního materiálu
(vybavení, pomůcky k činnosti), sportovní
obuv, dresy, teplákové soupravy
Termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců grantů: po schválení rozpočtu
města
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu.
Při
rozdělování
financí
bude
zohledňována i výkonnostní úroveň
soutěže !!!

„Podpora činnosti mládeže – sport
a tělovýchova“

Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti v oblasti sportovních aktivit dětí
a mládeže
Žadatelé:
sportovní
organizace
a organizace působící v oblasti práce
s dětmi a mládeži do 18 let (např. sportovní
kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly,
apod.)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. sportovní hala,
plavecký bazén, zimní stadion, školní
tělocvična, apod.)

• náklady na rozhodčí
• náklady na dopravu (spojené se soutěží)
• náklady na ubytování (spojené se
soutěží)

• startovné na mistrovské soutěže

Z poskytnutého grantu nelze hradit:
stravné, občerstvení, potravinové doplňky,
tábory a soustředění, nákup spotřebního
materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti),
sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
Termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců grantů: po schválení rozpočtu
města
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu.
„Podpora činnosti dospělých – sport
a tělovýchova – reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských
soutěžích“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti organizací reprezentujících město
Domažlice v oblasti sportu a tělovýchovy
dospělých v dlouhodobých mistrovských
soutěžích nadregionálního (tzn. vyššího
než krajského) charakteru
Žadatelé: organizace působící v oblasti
sportu a tělovýchovy (např. sportovní
kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly,
apod.)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. sportovní hala,
plavecký bazén, zimní stadion, školní
tělocvična, apod.)
• náklady na rozhodčí
• náklady na dopravu (spojené se soutěží)
• ubytování (spojené se soutěží)
• náklady spojené s reprezentací
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
soustředění, odměny hráčům a trenérům
Termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců grantů: po schválení rozpočtu
města

Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu.
Při
rozdělování
financí
bude
zohledňována masovost sportu, počet
mistrovských soutěží a výkonnostní
úroveň soutěže.
„Podpora činnosti dospělých – sociální
oblast, kultura a ostatní zájmové
činnosti“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti v oblasti kultury, zájmové činnosti,
podpora zdravotně postižených dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící
v oblasti kultury, zájmové činnosti, pomoci
zdravotně postiženým (např. soubory,
spolky, sbory, oddíly a jiná sdružení)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. kulturní zařízení,
klubovna, školní tělocvična, výstavní
prostory)
• náklady na dopravu a ubytování (spojené
se soutěží nebo vystoupením)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
• dopravu na výstavy, soustředění apod.
• soustředění
Termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců grantů: po schválení rozpočtu
města
Posouzení grantových projektů provede
Výbor kulturní, SPOZ a cestovního
ruchu.
„Podpora činnosti mládeže – sociální
oblast, kultura a ostatní zájmové
činnosti“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti v oblasti zájmových činností
souvisejících s prací s dětmi a mládeží,
podpora zdravotně postižených
Žadatelé: organizace působící v oblasti
práce s dětmi a mládeži do 18 let (např.
soubory, spolky, sbory, oddíly a jiná
sdružení)

Domažlický zpravodaj - str. 15
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. kulturní zařízení,
klubovna, školní tělocvična, výstavní
prostory)
• náklady na dopravu a ubytování (spojené
se soutěží nebo vystoupením)
• zápisné
(vklad)
při
soutěžích,
přehlídkách apod.
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
tábory, soustředění, odměny vedoucích,
lektorů
Termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců grantů: po schválení rozpočtu
města
Posouzení grantových projektů provede
Výbor kulturní, SPOZ a cestovního
ruchu.
„Podpora významných počinů“
Požadovaný cíl: cílem grantu je
podpora významných akcí (festivaly,
mítinky, soutěže, utkání, koncerty,
sympozia, výstavy, přehlídky, publikační
a dokumentační činnost související
s Domažlicemi) na území města
(výjimečně z technických důvodu mimo
území města), místního, regionálního
a nadregionálního charakteru
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící
v oblasti sportu, kultury a ostatních
zájmových činností (např. sportovní kluby,
tělocvičné jednoty, soubory, spolky, sbory,
oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
• pronájmy
• dopravu
• propagační materiály
• publikační činnost
• úhrada nákladů spojených s externími
sólisty a externími členy orchestru nebo
souboru (pouze jednorázově na dané
akci)
Termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců grantů: po schválení rozpočtu
města
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu
(oblast sportu) a Výbor kulturní, SPOZ
a cestovního ruchu (sociální oblast,
kultura a ostatní zájmové činnosti).
„Reprezentace města“
Požadovaný cíl: cílem grantu je
podpora účasti organizací a jednotlivců
reprezentující město na významných
akcích mimo území města nadregionálního
(tzn. vyšší než krajského) či mezinárodního
charakteru
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící
v oblasti sportu, kultury a ostatních
zájmových činností (např. sportovní kluby,
tělocvičné jednoty, soubory, spolky, sbory,
oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na: dopravu, ubytování,
náklady spojené s reprezentací
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Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2010
Termín uzávěrky příjmu grantových
projektů: 8. 11. 2010
Termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců grantů: po schválení rozpočtu
města
Mimořádné termíny
Termín vyhlášení grantu: 1. 4. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových
projektů: 16. 4. 2011
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových
projektů: 15. 10. 2011
Grant musí být vyúčtován do 30 dnů po
ukončení akce.
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu
(oblast sportu) a Výbor kulturní, SPOZ
a cestovního ruchu (sociální oblast,
kultura a ostatní zájmové činnosti).
„Jednorázové akce pro mládež“
Požadovaný cíl: cílem grantu je
podpora jednorázových akcí v oblasti
kultury, sportu a ostatních zájmových
a vzdělávacích činností mládeže
Žadatelé: organizace a jednotlivci
působící v oblasti kultury, sportu
a ostatních zájmových a vzdělávacích
činností (např. soubory, spolky, sbory
oddíly apod.), které však nečerpají peníze
z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport
a tělovýchova“
Grant lze čerpat na:
• jednorázovou úhradu nájmu (např.
kulturní zařízení, tělocvična, výstavní
prostory)
• drobné ceny pro účastníky (medaile,
cukrovinky,diplomy)
• doprava a ubytování
• úhrada nákladů na lektory, rozhodčí,
porotce
• drobný propagační materiál (plakáty,
letáky apod.)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
nákup spotřebního materiálu, vybavení
a pomůcky k činnosti trvalého charakteru
Termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců grantů: po schválení rozpočtu
města
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu (oblast
sportu) a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu (sociální oblast, kultura
a ostatní zájmové činnosti).
Ve všech případech je konzultační místo na městském úřadě: odbor kancelář
starosty, úsek školství a kultury
Organizace, kterým bude přidělena
finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou
a schválenými „Zásadami a pravidly pro
poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
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PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
(traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
- prodej skleníků a pařníků
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu

Městské centrum služeb, Baldovská 638,
pořádá v klubovně nového Domova pro
seniory – Prokopa Velikého (směr H.Týn)
6. 10. od 14.00 hodin přednášku Detoxikace organismu v podání Evy Hesové
a 20. 10. 14.00 hodin Novinky ve zdravotnických potřebách v podání Zdeňky
Šosové

Městské centrum služeb, Břetislavova 84
– ve společ. místnosti připravilo na 21. 10.
od 14.00 hodin přednášku Novinky ve
zdravotnických potřebách od Zdeňky
Šosové

Domažlický zpravodaj - str. 16

v

číslo 10

v

říjen 2010

BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

DROGERIE-PARFUMERIE
nám. Míru 56, ( 379 722 290

Dušičky
Velký výběr
voskových květin
Hřbitovní svíčky,
lampičky,
lampové oleje
Kroužky - slaměné,
polystyrenové
Jutové stužky, dekorace
Vázací drát
Plastové misky
HG - čistič
náhrobních kamenů

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ 8.00–17.00 h
SO 8.30–11.30 h

Naši obchodní partneři:
MIKULÍK, ARTEN, BLANÁŘ, JAMALL,
PF NÁBYTEK, AKRIM, IKTUS, STIMA,
DENICO, REZEK, DAIMEX, GAZEL, SEDIA,
PRAKTIC

