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Změny v distribuci pošty

Česká pošta se rozhodla v rámci racionalizace provozu vybudovat v průmyslové
zóně našeho města tzv. depo. Zástupci této
státní organizace navštívili starostu města
Miroslava Macha, aby ho informovali
o zamýšleném kroku. Z přednesených informací vyplývá, že bude zavřena pobočka
pošty II, tedy ta, která se nachází u vlakového nádraží. Počet zaměstnanců ale nebude snížen, spíše naopak, což je v dnešní
době vysoké nezaměstnanosti dobrá
zpráva. Bližší informace o moderním terminálu vám přineseme v dubnovém čísle
Domažlického zpravodaje.
(toš)

Stará domažlická nemocnice v těchto dnech mizí z povrchu světa. Městský špitál poskytoval na tomto místě pomoc obyvatelům města od poloviny devatenáctého století. Hlavní
budovou tehdy byl objekt na rohu křižovatky, který byl později zvýšen o patro. Hlavní
objekt zedníci postavili ve 30. letech, v 50. přibylo zázemí dětského a porodnického
oddělení. Po otevření moderní nemocnice na kraji města již původní „špitál“, který se
v některých ohledech dostal za hranici životnosti, ztratil naději na další využití. Bourací
práce poutají pozornost veřejnosti už jen z toho důvodu, že většina žijících obyvatel města
přišla na svět právě v tomto zdravotnickém zařízení.
Foto Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční v pondělí 25. 3. 2013 od 14 hodin v kanceláři
starosty. Pro občany mající zájem o dění
v našem městě z pohledu rozhodování
jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší
zasedání tohoto nejvyššího orgánu obce
se uskuteční ve středu 27. 3. 2013 od 16
hodin v malém sále MKS Domažlice.

Jak město Domažlice čelí růstu cen energií

Ceny energií, zvláště elektřiny a plynu neustále rostou. Tuto zprávu známe všichni ze sdělovacích prostředků. Proto bude pro mnohé
jistě překvapením, že z pohledu města Domažlice se tomuto trendu dá docela úspěšně čelit.
„Dnes nás energie stojí přibližně stejně, jako tomu bylo v roce 2005,“ říká starosta města Miroslav Mach a říká, že poprvé se městu
podařilo nakoupit pro všechny městské organizace energie. To znamená, že město vystupuje jako jeden odběratel. Jak se k lepším cenám
dostat zvažovala radnice v minulém roce. Z možných variant zvolila nákup na burze. Stalo se tak v listopadu loňského roku.
K tomu se na ceně příznivě projevily i další kroky města. „Například to jsou opravy kotelny v nové škole v ulici Msgre B. Staška.
Nakoupili jsme úsporné kotle a decentralizovali vytápení. Předchozí potíže při zavádění nového systému do praxe se už v letošní topné
sezoně podařilo zvládnout. Už nyní se nám vložená investice zaplatila z úspor,“ říká starosta M. Mach a dodává, že všeobecně platí,
že uspořené peníze na energiích chce město opět investovat do dalších úsporných opatření, které mají také pozitivní vliv na životní
prostředí. Za příklad můžeme zvolit letos plánované zateplení dvou mateřských škol – v Michlově ulici (na Kozinovce) a v Zahradní
ulici (u DSN). Po těchto pracech bude následovat obdobná úprava školy v Palackého ulici (u plaveckého bazénu). Pokud se vrátíme ke
škole v ulici Msgre B. Staška, starosta připomíná: „V nové škole jsme zateplili střechy a čekáme na dotaci, abychom nechali vyměnit
okna.“
Pokud si uvedenou snahu převedeme na peníze, tak se městu snížily náklady zhruba o 15%. Město ročně vydá na energie (elektřina,
plyn a voda) zhruba dvacet milionů korun a stejně tolik peněz představuje nákup plynu pro kotelny provozované Domažlickou správou
nemovitostí. Z těchto 40 milionů korun budou ušetřeny zhruba čtyři až pět milionů korun.
Díky těmto úpravám, stejně jako redukcí veřejného osvětlení, snížení spotřeby v kotelnách atd. se daří udržet náklady na energie
zhruba na stejné úrovni po dobu sedmi let.
Stanislav Antoš
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 59. schůzi
dne 22. 1. 2013:
- schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Ptáčník - Dopravní stavby
s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ
26363747 na stavební práce „Domažlice
- Revitalizace sídliště 17. listopadu –
II. etapa“
- schválila zachování ceny jízdného pro
přepravu osob pro rok 2013 na lince
městské autobusové dopravy č. 405001
MHD Domažlice v rozsahu dle schváleného ceníku roku 2012
- schválila změnu otevírací doby malého
bazénu pro plavání veřejnosti
- uložila OF zařadit do návrhu rozpočtu
na rok 2013 částku 25.000,– Kč pro
sdružení Krása v srdci, o.s., Částkova
20, 326 00 Plzeň, na pokrytí části nákladů na realizaci VIII. ročníku soutěže
„Dívka Šumavy“
- vzala na vědomí zprávu o činnosti MP
Domažlice za měsíc prosinec 2012
Rada města na své 60. schůzi
dne 5. 2. 2013:
- vzala na vědomí žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum, Jindřichova 214, 344 01
Domažlice, ze dne 3. 12. 2012
- uložila Domažlické správě nemovitostí
spol. s r.o. zajistit instalaci podružných
měřidel (vodoměrů) a zřízení podruž-
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ných odběrných míst elektrické energie
v budově č.p. 214 umístěné na stavební
parcele č. st. 1523, k.ú. Domažlice, v ul.
Jindřichova v Domažlicích pro části užívané jednotlivými nájemci, a to z hospodářské činnosti města
- schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností ŠUMAVAPLAN, spol. s.r.o.,
projekční a inženýrské středisko, Krátká
98/III, 342 01 Sušice, IČ 49787454, jejímž předmětem je zpracování PD pro
provádění stavby na Plavecký bazén Domažlice za cenu 995.000,– Kč bez DPH
- schválila změnu ceníku zimního stadionu pro rok 2013 v souvislosti se změnou
sazby DPH
- schválila vyvěšení tibetské vlajky dne
10. 3. 2012 na podporu 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
ve Lhase

nancování a spolufinancování realizace
projektu „Revitalizace sídliště Kozinovo
pole“ ve výši 16,8 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice
- schválilo převzetí činností vymezených
§ 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zabezpečovaných příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, Domažlice,
Hradská 94, IČ: 65571886 zřizovanou
Plzeňským krajem do zřizovatelské
kompetence města Domažlice formou
dohody ke dni 1. 7. 2013 s tím, že převzaté činností bude od 1. 7. 2013 vykonávat městem Domažlice nově zřízená
organizace Dům dětí a mládeže Domino
Domažlice, příspěvková organizace

- schválila konání akcí:
„Stavění májky“ dne 30. 4. 2013 (úterý)
od 17.00 hodin
„Pietní akty“ a „Oslavy osvobození“ dne
5. 5. 2013 (neděle)
„Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť“
ve dnech 9.–11. 8. 2013 (pátek – neděle)
„Pietní akty“ dne 28. 10. 2013 (pondělí)
„Rozsvícení vánočního stromu“ dne
30. 11. 2013 v 16.00 hodin (sobota)
„Vánoční trhy“ ve dnech 18.–23. 12. 2013
(středa–pondělí)
„Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2014
v 18.00 hodin (středa)

MOBILNÍ PEDIKÚRA

Zastupitelstvo města na svém
14. zasedání dne 25. 1. 2012:
- souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na
MMR ČR v rámci programu „Podpora
regenerace panelových sídlišť pro rok
2013“ a s realizací projektu „Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích – II. Etapa“ a schválilo zajištění
předfinancování a spolufinancování
realizace projektu „Revitalizace sídliště
17. listopadu v Domažlicích - II. etapa“
ve výši 3,3 mil. Kč v rámci rozpočtu
města Domažlice
- souhlasilo s podáním žádosti o dotaci
na MMR ČR
v rámci programu
„Podpora
regenerace panelových sídlišť pro
rok 2013“ a s realizací projektu
„Revit alizace
sídliště Kozinovo
pole“ a schválilo
zajištění předfi-

tel. 720 627 382

Místní poplatek ze psů

Upozorňujeme všechny držitele psů,
že byla provedena distribuce poštovních
poukázek sloužících k úhradě místního
poplatku ze psů za rok 2013. Poplatek je
splatný k 31. 3. 2013. 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
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Přeshraniční přejezd
na lyžích už po 14.

Kvůli nedostatku sněhu museli pořadatelé tradiční přátelský přeshraniční přejezd
z Gibachtu do Capartic přeložit z 3. na 24.
února. Toto rozhodnutí se ukázalo jako
šťastné, protože sněhové podmínky byly
letos vynikající.
Akce vznikla v rámci partnerství mezi
Domažlicemi a Furthem im Wald v roce
1997 za starostování Jaroslavy Wollerové
a Reinholda Macha. Letos se organizačních záležitostí zhostili členové domažlického lyžařského klubu Sněhaři. Na
bezpečnost rovněž dbali členové horské
záchranné služby z partnerského bavorského města.
Trasa, které se zúčastnilo na dvě stě
„běžkařů“, měřila čtrnáct kilometrů a vycházela z bavorského lyžařského areálu
Gibacht. Lyžaři jeli přes Smrčí, Na Zlomu
a kolem lesní chaty městských lesů přes
Malinovou horu do Capartic. Trasu lze
charakterizovat jako středně těžkou, ale
s ohledem na počasí ji mohl pohodlně
zvládnout každý. Start byl naplánován na
desátou a dojezd do cíle se očekával zhruba za dvě hodiny.
Z Capartic pak jezdil autobus do Domažlic, kde následovalo v sále Městského
kulturního střediska přátelské posezení.
O tom, že akci stále partnerská města
Domažlice a Furth im Wald považují za
významnou, svědčí fakt, že ani letos nechyběli oba starostové – Miroslav Mach
a Sandro Bauer.
(toš)

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

v

Jarní dílnička

Domažlická charita připravila pro děti
i dospělé Jarní dílničku. A proto všechny
zve následujícími slovy: „Přijďte si vyrobit
jarní a velikonoční dekorace z přírodních
materiálů nebo si jen tak popovídat nad
šálkem voňavého čaje či kávy. S sebou vyfouklá vajíčka.“ Tato akce se koná v pátek
22. března od 14.30 hodin do zhruba 17.30
hodin v sociálně terapeutické dílně sv. Josefa v Kozinově ulici 297 (atrium starých
kasáren proti letnímu kinu). Vstupné dobrovolné.
(ch)

Na podiu domažlického kulturního střediska se sešli pořadatelé letošního 14. přejezdu Gibacht – Capartice. Zleva z klubu Sněhaři místopředseda Pavel Tilkovský, předseda Zdeněk Pauer, jeho předchůdce Martin Janovec, starosta Domažlic Miroslav
Mach, jeho kolega z Furthu im Wald Sandro Bauer a p. Schromm.
Foto MKS.

CO SE DĚJE V ZUŠ

Už na více místech bylo napsáno, že od nového roku nese Základní umělecká
škola Domažlice nový čestný název po významné osobnosti našeho kraje Mistru
Jindřichu Jindřichovi. Myslíme si, že to byl umělec natolik zasloužilý, aby po něm
byla tato důležitá instituce pojmenována. Pro naši školu je to zároveň jistý závazek.
Pod novým názvem už škola uskutečnila a uskutečňuje několik akcí, se kterými bych
vás rád seznámil.
Na přelomu roku sehrálo naše literárně dramatické oddělení pod vedením paní
učitelky Dany Žákové divadelní představení pro žáky základních a středních škol.
Přednesově pohybové divadlo „Zpověď Christiany“ je inspirováno knihou „My děti
ze stanice ZOO,“ která se zabývá problematikou drogové závislosti. Jak se ukazuje,
toto téma je i dnes stále aktuální, o čemž svědčí i ohlasy mladých diváků. V hlavní
roli excelovala Šárka Altmannová.
Poslední lednový víkend absolvovali zástupci ZUŠ hudební seminář v Schönsee
(podrobněji o něm informujeme na jiném místě Zpravodaje). Šestého února proběhlo
na naší škole okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře na dechové nástroje, kterého
se zúčastnily všechny „zušky“ našeho okresu. Našimi nejúspěšnějšími žačkami byly
flétnistky Veronika Brodská, Johana Strenková a klavíristka Kristýna Císlerová.
Toto komorní trio bude naši školu reprezentovat i v krajském kole. První místo bez
postupu obsadily ještě dvě malé flétnistky Alžběta Krumlová a Anička Ngoc. Další
okresní kolo soutěže ZUŠ, tentokrát v komorní hře na smyčcové nástroje, nás čeká
12. března.
Ještě jednu zajímavou akci pořádala společně s dalšími domažlickými organizacemi Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice. Jednalo se o multimediální program pro žáky základních škol „Umění, děti a pohádka“, který probíhal
během ledna v Galerii bratří Špillarů. Doprovodnou akcí byla výstava prací žáků
ZUŠ ve vestibulu knihovny B. Němcové. Celou akci připravila a organizovala paní
učitelka Jana Šlechtová, za což jí patří velký dík.
Poslední informací je pozvání široké veřejnosti na Žákovský koncert ve velkém
sále MKS Domažlice. Tentokrát v poněkud netradičním čase, a to v sobotu 16.
března od 16.00. Představí se sólisté, komorní seskupení, sbory, ale především Orchestr bez hranic, který je sestavený z žáků naší školy a hudební školy z německého
Schwandorfu. Budeme velice rádi, pokud přijmete pozvání na tento náš Žákovský
koncert.
Josef Kuneš, ředitel ZUŠ
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Hudební seminář v Schönsee

Německé městečko Schönsee, které je známé především svým Centrem Bavaria Bohemia (CeBB), hostilo ve dnech 26. a 27. ledna žáky Základní umělecké školy J. Jindřicha
Domažlice a Konrad Max Kunz Musikakademie Schwandorf. Pod vedením dvou lektorů
a za spolupráce čtyř učitelů zde zkoušelo celkem 40 mladých hudebníků. Hudební seminář probíhal pod vedením Kamila Jindřicha, který připravoval ansámbl bicích nástrojů,
a pod vedením Václava Cibulky. Ten nacvičoval s „Orchestrem bez hranic/Orchester
Grenzenlos“. Sedm hodin náročného víkendového zkoušení bylo zúročeno na nedělním
koncertě v budově CeBB, kdy předvedli čeští i němečtí hudebníci své umění před naplněným sálem. Posluchači po skončení koncertu bouřlivě aplaudovali a vynutili si dokonce
i přídavek. Češi a Němci samozřejmě jen nezkoušeli, ale ve volné chvíli si v hotelu St.
Hubertus, kde byli ubytováni, zahráli společně i kuželky. CeBB Schönsee, které převzalo
veškeré finanční závazky této akce, tímto seminářem přispělo nejen k pokračování naší
několikaleté spolupráce s Konrad Max Kunz Musikakademie
Schwandorf, ale i k dalšímu
poznání mládeže na obou stranách hranice. Náš dík patří nejen
zástupcům CeBB Schönsee, ale
i všem učitelům, kteří žáky na
seminář připravovali.
Vlastimil Konrády,
zástupce ředitele ZUŠ

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

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

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

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
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Beseda a výlet: Stopa Boženy 2.- beseda v rámci cyklu Kočovné konference

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

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

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 12. 3. 2013 školení

Začínáme s internetem

- určeno začátečníkům
Samostatné tříhodinové školení určené
začátečníkům je již obsazeno. Je možná
rezervace místa náhradníků.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.

Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
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BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Výstavy:
Blanka Anderlová – Legendy

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
Kurz začíná
od 11. 3. 2013
Cena 1990,–
Nově v ceně
analýza těla.
Více info
na tel. 603 449 629

www.alikamenty.websnadno.cz

Již potřetí bude v knihovně vystavovat
své obrazy Blanka Anderlová z Dílů. Poprvé nám představila obrázky vzniklé technikou tzv. automatické kresby, poté řadu
perokreseb, pastelů a kreseb tužkou, kde
nosným tématem byla příroda a člověk.
Letošní výstava bude zaměřena na malbu
s trochu tajemným tématem Legendy.
Domažlická knihovna a Blanka Anderlová vás srdečně zvou na další z pravidelných výstav ve vestibulu knihovny od
1. března do 28. března 2013.

PODĚKOVÁNÍ
Při příležitosti odchodu do důchodu
děkuji Mgr. Haně Mlnáříkové, vedoucí
oddělení bibliografických služeb knihovny a zástupce ředitelky, za dlouholetou
činnost v knihovně.
Lenka Schirová – ředitelka MěkBN

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)

Jak ženy ovlivňují své domy, místa a společenství, v nichž žijí? Jaké hodnoty jsou pro
ženy důležité a jak je prosazují? ...A byla Božena Němcová předchůdkyní českého undergroundu? To jsou základní témata besedy, kterou připravila Jana Hradílková, zakladatelka sdružení Formace o.s. Hosty besedy budou také PhDr. Jiřina Šiklová a písničkářka
Jana Šteflíčková. Městská knihovna Boženy Němcové vás srdečně zve v pátek 22. března
2013 v 17.00 hodin, místo bude ještě upřesněno.
V sobotu 23. března 2013 navážeme na páteční besedu výletem po stopách Boženy.

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 12. ročníku této prestižní literární soutěže umožní
zasáhnout svým čtenářům a návštěvníkům a ovlivnit tak udělení cen v kategoriích ČEZ
Litera za literaturu faktu, Dilia Litera pro objev roku a Litera Lucie Seifertové za knihu
pro děti a mládež.
V knihovně u výpůjčních pultů a v internetové studovně budou mít zájemci k dispozici
výtvarně zpracované korespondenční lístky, na nichž mohou hlasovat pro (podle nich)
nejlepší původní českou beletrii (prózu, poezii, dětskou knihu) vydanou v roce 2012. Toto
pravidlo je důležité, lístky jiného typu jsou považovány za neplatné.
Vyplněný korespondenční lístek opatřený zpáteční adresou může čtenář odeslat sám,
nebo jej vrátí zpět do knihovny a knihovna je odešle hromadně. Další možností je hlasování prostřednictvím webového formuláře, přístupného bezplatně v internetové studovně
na adrese http://www.magnesia-litera.cz. Internet v internetové studovně bude pro tyto
účely zpřístupněn pro hlasující zdarma a podle potřeby za pomoci pracovníka knihovny.
Vždy je však třeba vyplnit své jméno a adresu, protože každý účastník bude zařazen
do slosování. Partnerem Ceny čtenářů je internetové nakladatelství Kosmas, které odmění
500 hlasujících poukazem na knihy.
Ve čtenářské soutěži zvítězí kniha, která do 18. dubna získá nejvíce hlasů. 18. duben je
tedy dnem uzávěrky hlasování. Den uzávěrky odevzdaných vyplněných lístků je v naší
knihovně stanoven na 15. dubna, aby bylo možné korespondenční lístky odeslat.
Slavnostní předávání cen se uskuteční 24. dubna 2013 ve Stavovském divadle a Česká
televize je bude vysílat v přímém přenosu.
Využijte příležitosti a zúčastněte se i vy. Pomozte vybrat tu nejlepší českou knihu roku
2012.
Další aktivity knihovny:
– 4.–8. března – amnestie pro dlužníky
pozdní vrácení knih bez sankcí
– 1.–29. března – burza vyřazených knih
vestibul knihovny
– březen – besedy pro žáky ZŠ v odd.
pro děti – dle předchozí domluvy
Bc. Lenka Schirová

SALONEK YANA
ošetření pleti ultrazvukovým přístrojem
kosmetika, pedikúra, manikúra
prodej přírodní kosmetiky
Tel.: 776 732 615
28. října 99, Domažlice
Prozovní doba:
Po–So dle objednávek

FIRMA SWOP EXPORT

nabízí volné pracovní pozice na místo:
administrativní pracovník, data entry,
obchodní zástupce, operátor, skladník,
automechanik.
Vaše životopisy zasílejte na e-mail:
personhab@gmail.com
mobil: 734 755 217

Co nabízí Domažlické
technické služby?

Občanům, firmám a obcím nabízíme:
l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, Multicar
l pronájem montážních plošin, a to

s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného

osvětlení
l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek

Náš tel.: 379 722 394
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS PAVEL MIKULENKA

2. 3. Rybářský ples, 7. 3. Seniorské odpoledne, 8. 3. MDŽ - KSČM a Svaz žen, 9. 3. Ples
policie, 10. 3. Dětské představení - Míša Růžičková, 12. 3. Koncert DASHA & Pajky
Pajk Quartet, 14. 3. II. abonentní koncert - Kristina Fialová - viola, Barbora Plachá
- harfa, 15. 3. Klubová scéna - HAPPY ST. PATRICK‘S DAY, 16. 3. Koncert ZUŠ,
19. 3. Členská schůze MO STP, 20. 3. Koncert mimo předplatné DURHAM UNIVERSITY ORCHESTRA (Anglie), 22. 3. Prodej, 22. 3. Taneční pro dospělé, 23. 3. Chodský
bál, 26. 3. Divadlo v rámci předplatného - Enigmatické variace, 27. 3. Zasedání zastupitelstva města, 28. 3. Lékařská komora, 28. 3. Taneční pro dospělé.

nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

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

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

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

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!
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neděle 17. března 2013
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

PRINCEZNA ZLATOVLÁSKA
neděle 10. března 2013 od 15.00 hodin ve velkém sále MKS
Dětské představení

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
Zpíváme a tančíme s Míšou – Cestujeme za zvířátky

úterý 12. března 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert

DASHA & Pajky Pajk Quartet

Dasha patří mezi naše nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky, je držitelkou Ceny Thálie za rok 2010 a vystupuje jako sólistka Moondance Orchestra Martina Kumžáka a s Pajky Pajk Quartetem. Podílí se na mnoha úspěšných hudebních projektech, trvale spolupracuje s Karlem Gottem a dalšími hvězdami naší popové scény. Účinkovala
také v řadě televizních pořadů například TýTý, Královny popu v opeře, Robin Hood aneb Cesta ke slávě, To byl náš
hit, Star Dance... když hvězdy tančí. Ve svém novém koncertním programu zpívá Dasha své oblíbené skladby všech
žánrů od popu přes funky, soul až k muzikálovým melodiím. Dokonalý hudební zážitek zaručuje kromě zpěvu také výběr skvělých
hudebníků, kteří Dashu doprovází. Martin Kumžák - piano, Jan Jakubec - basa, Tomáš Brožek – bicí, Pavel Plánka - perkuse.
čtvrtek 14. března 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

II. ABONENTNÍ KONCERT
KRISTINA FIALOVÁ – VIOLA,
BARBORA PLACHÁ – HARFA

Kristina Fialová pochází z hudební rodiny. Ve čtyřech letech začala hrát na klavír pod vedením své matky, v sedmi letech na housle
u prof. Pavla Kyncla, od patnácti let se dále věnovala hře na violu. Byla přijata na konzervatoř v Brně do třídy prof. Miroslava Kováře. Je
laureátkou národních i mezinárodních soutěží, jako sólistka či komorní hráčka spolupracuje s českými i zahraničními umělci a orchestry. Zúčastnila se několika mistrovských kurzů pod vedením Jerryho Hornera, Charlese Avshariana, Václava Hudečka, Larse Anderse
Tomtera nebo Helen Callus. Kromě pravidelných koncertů v České republice vystupovala rovněž na Slovensku, v Německu, Polsku,
Anglii, Rakousku, Norsku, Dánsku, Holandsku, Francii, Itálii, Španělsku, na Kypru či v USA. Od října 2007 studuje na Akademii múzických umění v Praze u prof. Jana Pěrušky a od září 2009 je paralelně studentkou Royal Danish Academy of Music v Kodani ve třídě
prof. Tima Frederiksena a prof. Larse Anderse Tomtera.
Kristina Fialová hraje na vzácnou italskou violu „Carl Giuseppe Testore - Contrada 1745“.
Barbora Plachá se začala věnovat hudbě už v raném dětství. Od šesti let byla členkou dětského pěveckého sboru Bambini di Praga
a hrála na klavír u prof. Milady Borové. Ve svých devíti letech začala navštěvovat hodiny sólového zpěvu a herectví, byla obsazována
do dětských rolí v Národním divadle v Praze. Dále byla také členkou Dětské opery Praha. Ve dvanácti letech se začala věnovat hře na
harfu u první harfistky Státní opery Praha, prof. Venduly Vaňkové. Od roku 2003 byla studentkou pražské konzervatoře v harfové třídě
prof. Libuše Váchalové, kde v roce 2007 úspěšně složila maturitní zkoušku a v roce 2008 absolutorium v harfové třídě prof. Jany Bouškové. V roce 2008 byla přijata na Royal Conservatory of Brussels, kterou na podzim 2011 úspěšně absolvovala v harfové třídě prof. Jany
Bouškové, ve studiích pak dále pokračovala u francouzské harfistky Isabelle Perrin v Paříži.
Během svého studijního pobytu v Bruselu působila jako harfistka také pro Českou ambasádu, České centrum a instituce Evropské
unie v Bruselu. V roce 2009 měla příležitost reprezentovat Českou republiku na koncertě pořádaném pro rodinu krále Alberta II. V letech 2009 a 2010 byla opakovaně vybrána jako zástupkyně za harfové oddělení Královské konzervatoře v Bruselu pro vystoupení na
koncertě prestižního harfového dne “Harpe Diem” v belgickém Leuven. Zúčastnila se řady mistrovských kurzů u předních harfistek
světa. Barbora také vystupuje v duu Arpeggio s flétnistou Jakubem Klognerem a jako jediná harfistka v Čechách hraje na Modrou harfu
firmy Les harpes Camac.
pátek 15. března 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
klubová scéna

HAPPY ST. PATRICK´S DAY

hraje: plzeňská kapela hrající hudbu Irska, Skotska a Bretaně POITÍN, tančí: plzeňská skupina irského tance a stepu INIS

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 18. 2. 2013 v MIC

úterý 19. března 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS nebo kino Čakan
přednáška

JIŘÍ KOLBABA – FOTOGRAF NA CESTÁCH

Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba zajímavou formou zaznamenává detaily přírodních struktur exotických tváří
domorodců. Z tohoto materiálu a zkušeností vznikají cestovatelovy besedy. Populární je zejména jeho mnohaletý pořad na rádiu Impuls.
V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezident a diashowentem Českého klubu cestovatelů. Jednotná cena vstupenek 150,– Kč
středa 20. března 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
The Prague Concert Co.

DURHAM UNIVERSITY
ORCHESTRA (Anglie)

Koncert 66-členného symfonického orchestru
Dirigenti: Matthew Howes a Calum Zuckert
Program: S. Prokofjev - Symfonie č. 1 D dur, „Klasická“, B. Britten - Les Illuminations
(sólistka Shona Hull), I. Stravinskij - Suita z baletu Pták Ohnivák
sobota 23.března 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

CHODSKÝ BÁL

účinkují: MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV, DOMAŽLICKÁ
DUDÁCKÁ MUZIKA, CANZONETTA, NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV
K tanci a poslechu hraje Horalka. Večerem provází Petr Buršík.
neděle 24. března 2013
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

PRINCEZNA ZLATOVLÁSKA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 18. 2. 2013 v MIC
úterý 26. března 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadlo v rámci předplatného

DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI
Eric-Emmanuel Schmitt

ENIGMATICKÉ VARIACE
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř. Režie: Jan Burian.

středa 27. března 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS nebo kino Čakan
diashow

MARTIN LOEW - MADAGASKAR

Ostrov skotačivých lemurů, záhadných chameleonů a věkovitých baobabů. Dobrodružné putování přes hory, řeky, pralesy i savany:
domorodé vesnice, zvědavé a veselé děti, strašidelná skalní města i pohádkově romantické pláže s palmami. Více na www.promitani.cz,
jednotná cena vstupenek 100,– Kč
Předprodej vstupenek na uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském informačním
centru MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@idomazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
středa 3. dubna 2013od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
koncert

JOSEF FOUSEK

Satirický pořad svérázného písničkáře a humoristy.
čtvrtek 11. dubna 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS
koncert

4 TET – KONCERT VERZE III

JIŘÍ ŠKORPÍK – DUŠAN KOLLÁR – JIŘÍ KORN – DAVID ULIČNÍK
pátek 12. dubna 2013od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
klubová scéna

XINDL X - TURNÉ S KYTAROU A LÁSKOU
Xindl X ve své hudbě kombinuje hiphopové frázování s folkem, jazzem a blues
neděle 14. dubna 2013
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc BŘEZEN

pátek 1. března – Seznámení s batikou – batikování triček a ubrousků pomocí různých technik batiky, vhodné pro
děti i dospělé od 13.30 do 16.00 hodin v domě dětí
pátek 8. března – Plecha a Neplecha jdou do světa – divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v kině
Čakan
čtvrtek 14. a 21. března – Velikonoční dílny pro školní družiny ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích
od 13.30 hodin v galerii
pátek 15. března – zájezd pro první třídy ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni na představení Čarovná rybí kostička
sobota 16. března – Velikonoční dílna – výroba košíčku na vajíčka z keramiky, zdobení vajíček, hry od 9.00 do 12.00 hodin
v domě dětí
Dům dětí a mládeže Domino nabízí pro zájemce nové kroužky:
BOJOVÉ SPORTY – zaměřeno na judo a sebeobranu, tréninky dvakrát týdně dle domluvy
TENIS – tréninky dvakrát týdně dle domluvy (skupinky nebo jednotlivě), možnost zapůjčení rakety
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
pátek

1. 3.

Chemická olympiáda D

GJŠB

PRINC MEDVĚD

středa

13. 3.

Recitace

MKZ Horšovský Týn

čtvrtek

14. 3.

Zeměpisná olympiáda A, B, C

GJŠB

úterý 16. dubna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

čtvrtek

14. 3.

Zeměpisná olympiáda D

GJŠB

III. abonentní koncert - Večer hudby a poezie

pátek

22. 3.

Matematický klokan - školní kola

ZŠ, SŠ, G

úterý

26. 3.

Fyzikální olympiáda E, F

GJŠB

Mezzosoprán – Pavla Švestková, umělecký přednes – Petra Špalková

středa

27. 3.

Biologická olympiáda C

GJŠB

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro. Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 18. 3. 2013 v MIC.

ATLANTIS COLLEGIUM

čtvrtek 18. dubna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadlo v rámci předplatného

Divadlo KALICH

Michael Mackenzie BARONKY

Příběh plný lidského porozumění. Hrají: Eva Holubová, Zuzana Bydžovská, režie: Šimon Caban.
neděle 21. dubna 2013
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

PRINC MEDVĚD

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro. Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 18. 3. 2013 v MIC.
pondělí 6. května 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS
divadlo mimo předplatné

DIVADLO JÁRY CIMRMANA - ČESKÉ NEBE
Vstupenky v prodeji od 1. 3. 2013
pátek 10. května 2013 ve velkém sále MKS Domažlice
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a MKS v Domažlicích

TANEČNÍ AKADEMIE VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ
Slovem provází: Tereza Mašlová
v dopoledních hodinách 2 uzavřená představení pro žáky ZŠ Domažlice
2 představení pro veřejnost: od 15.30 a od 17.30 hodin. Předprodej pro veřejnost od 2. 4. 2013.
pátek 17. května 2013 od 20.00 hodin Letní kino Domažlice

koncert ABBA

WORLD REVIVAL

ABBA World Revival Vám nabízí originální provedení repertoáru slavné hudební formace.
Vystoupení je 100% živá show-deseti hudebníků. Předprodej pro veřejnost od 18. 3. 2013.
pátek 26. června 2013 od 20.00 hodin Letní kino Domažlice
koncert OLYMPIC 50 - modrá pyramida tour 50... jiný už nebudem
KONCERT K PADESÁTÉMU VÝROČÍ SKUPINY OLYMPIC.
Vstupenky v prodeji od 1. 3. 2013 za zaváděcí cenu 350,– Kč.

OKRESNÍ KOLA UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ:
12. 3.

komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

ZUŠ Domažlice

TURISTICKÉ AKCE V BŘEZNU
Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost
Neděle 3. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží ve 13 hodin do Třebnic.
Trasa: Třebnice, Chrastavice, Domažlice
(8 km). Vede S. Doubek.
Čtvrtek 7. 3.
Turistická beseda v budově Gymnázia
J. Š. Baara od 18 hodin: Karl Reitmeier
– Krásy zimy v okolí Čerchova.
Neděle 10. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.48 hodin do Kouta na Šumavě.
Trasa: Kout, Rýzmberk, Podzámčí, Příkopy, Nový Herštejn, Vejpřahy, Kdyně
(11 km). Vede P. Matějka.
Sobota 16. 3.
Účast na pochodech „Plzeňská šlapka“.
Odjezd z nádraží ČD v 6.06 hodin do Plzně. Trasy 9, 17, 24 nebo 32 km. Start do 10
hod. v Plzni – Bolevci na konečné tramvaje č. 1. Vede M. Senohrábková.
Čtvrtek 21. 3.
Turistická beseda v budově Gymnázia
J. Š. Baara od 18 hodin: Obrazová reportáž z cesty po Islandu. Připravil a uvádí
PhDr. Jan Duchek.

Neděle 24. 3.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hodin
u kostela U Všech svatých. Trasa: Domažlice, mohyly, Božkovy, Milavče (12 km).
Vede A. Vorlíčková.
Neděle 31. 3.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 13.05 hodin do Vlkanova. Trasa:
Vlkanov, rozcestí Ohnišťovice, okolo Čerchovky do Ohnišťovic a Poběžovic (9 km).
Vede H. Šimovičová.
Připravujeme
Sobota 6. 4.
Odemykání České studánky. Odjezd ze
zastávky ČD v 8.32 hodin do České Kubice.Trasa: Česká Kubice, Zelená chýše,
Česká studánka. Slavnostní odemčení
v 10.30 hodin. Vystoupí pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem a trubači
Okresního mysliveckého svazu v Domažlicích. Po skončení návrat do Chodova.
Zde oběd a společné posezení. Odjezd do
Domažlic z Trhanova v 16.18 hodin.

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

Zahrádkáři zvou

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Domažlice zve členy na
Výroční členskou schůzi, která se koná 11.
března od 18 hodin.
(Výbor ZO ČZS)

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 25. 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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

l

l
l

l
l

chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám RD-chalupu u Blížejova na
Domažlicku, 2+1, chlév, dvě stodoly,
pěkný uzavřený dvůr a zahrada se
stromy, cena 495 tis, tel. 721 004 299
Pronajmu novostavbu RD 5+1 s balkonem, garáží a zahradou v hezké části
Domažlic. Cena 12.900,– měsíčně,
tel. 602 811 834
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Řez stromů, rizikové kácení
603 450 275
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Komunitní centrum FAZOLE uvádí TÉMA NA BŘEZEN:

UDRŽITELNÝ ROZVOJ – EKONOMIKA NENÍ VŠE
Termín „udržitelný rozvoj“ označuje optimální způsob, jakým by se měla vyvíjet společnost, aby zvyšování kvality života lidí a ekonomický
rozvoj nebyly příčinami neustálého zhoršování stavu životního prostředí. Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj pod vedením své
předsedkyně Gro Harlem Brundtlandové (bývalé ministryně životního prostředí a předsedkyně vlády Norského království) v roce 1987
v publikaci „Naše společná budoucnost“ definovala udržitelný rozvoj jako: „…takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací,
aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“ Podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí, je: „trvale udržitelný rozvoj společnosti takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat
jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. Z uvedených faktů
vyplývají velmi důležité závěry – dlouhodobá udržitelnost se v žádném případě netýká pouze úzce chápané ochrany životního prostředí, ale
ve stejné míře se vztahuje i na oblast sociální a ekonomickou. Udržitelnost nebo neudržitelnost dalšího rozvoje zároveň není záležitostí,
kterou by se měly zabývat jen mezinárodní instituce (Organizace spojených národů), nadnárodní uskupení (Evropská unie) nebo jednotlivé
státy na politické úrovni, ale je to problém, jehož rozsah, důsledky i možné řešení přímo ovlivňuje každý z nás svým způsobem života
a spotřebními návyky.

Snímek ze závěrečné tanečních pro dospělé. Další čtyři lekce
začnou koncem března.
Foto (mks)

Akce (nejen) pro seniory

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
6. 3. se koná od 14.00 hodin přednáška MUDr. Kadlece – Péče
o ústní dutinu
15. 3. od 17.00 hodin Seniorský bál
20. 3. od 14.00 hodin přednáška p. Šosové – Novinky z arniky

V penzionu v Břetislavově č. 84
21. 3. od 14. hodin přednáška p. Nováka – Beseda o filmu.
Od 19. března začíná kurz počítačů pro začátečníky. Kurz trvá
4 měsíce, cena je 800,– Kč. Přihlášky a další informace na čísle 379 724 325.

V domě v ulici Prokopa Velikého č. 689
bude 5. 3. od 15. hodin sloužena mše svatá.

(ap)

Michal je Kvítko

V sobotu 13. 4. se od 10.30 hodin koná v domažlickém MKS představení
oblíbeného herce Michala Nesvadby s názvem Michal je kvítko.
Michal, bez ohledu na počasí i roční období, dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál
v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale
i květiny! ...pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje
za plotem v Michalově zahrádce!
(jb)

Koncepce udržitelného rozvoje
Základním cílem realizace konceptu udržitelného rozvoje na místní,
krajské i celostátní úrovni je zlepšování kvality života a zvyšování
spokojenosti občanů. Smyslem uplatňování udržitelného rozvoje
je nalézt optimální propojení základních společenských oblastí:
národního hospodářství (ekonomiky), sociálně kulturní sféry
a životního prostředí (environmentální sféry). Klíčová je přitom
snaha o dlouhodobou perspektivu. Ke třem základním pilířům
udržitelného rozvoje – ekonomickému, sociálně kulturnímu
a environmentálnímu – je nutné přiřadit také čtvrtou oblast, kterou
je dobrá správa věcí veřejných uskutečňovaná orgány státní správy
a samosprávy.
Životní prostředí jako základ udržitelného rozvoje
Je nezbytné pochopit, že životní prostředí má svou limitní
kapacitu únosnosti, tedy schopnost snášet pouze určitou míru
zátěže, znečišťování a devastace lidskými aktivitami bez toho,
aniž by byla narušena stabilita ekosystému. Pokud některý proces
překročí tuto únosnost, stává se hazardem. Tím životní prostředí
stanovuje jednoznačný rámec pro aktivity všech biologických
druhů, včetně lidské společnosti. V podstatě jde o to, že intenzita
využívání obnovitelných přírodních zdrojů nesmí přesáhnout
rychlost jejich regenerace, intenzita využívání neobnovitelných
zdrojů nesmí přesáhnout rychlost nalézání jejich obnovitelných
náhrad a intenzita znečišťování nesmí přesáhnout asimilační
kapacitu životního prostředí.

týkajících se integrované ochrany životního prostředí. Skutečnou
podstatou myšlenky udržitelného rozvoje je posun od soustředění
se na současné potřeby tak, aby byl brán ohled také na budoucí
generace. Dostatečně kvalitní život pro veškeré lidstvo, a to jak
v současné tak v příštích generacích, je proto cílem udržitelného
rozvoje.
Ekonomika jako nástroj udržitelného rozvoje
Ekonomický rozvoj je v tradičním pojetí chápán jako cíl a životní
prostředí jako nástroj rozvoje zejména prostřednictvím využívání
přírodních zdrojů. Z hlediska konceptu udržitelného rozvoje
tomu tak ovšem není. Už proto, že v prostorově omezeném
systému planety Země je neomezený ekonomický růst čirou fikcí
a nereálným erotickým snem ekonomů. Ekonomická prosperita
je však velmi důležitým prvkem udržitelného rozvoje, protože
umožňuje zmírňovat chudobu, financovat sanace zátěží životního
prostředí, realizovat výzkum a vývoj apod. Hospodářský růst
sám o sobě však dlouhodobou udržitelnost rozvoje společnosti
není schopen zaručit. Pouze hospodářský růst s minimálními
negativními dopady na životní prostředí a sociálně kulturní oblast
může být označován jako udržitelný.
Správa věcí veřejných jako prostor pro realizaci udržitelného
rozvoje
Dobrá správa věcí veřejných je předpokladem realizace konceptu
udržitelného rozvoje v praxi. Je formou vládnutí a spravování
věcí veřejných, na které se přímo podílejí samotní občané. Dobrá
veřejná správa má být službou občanům a fungovat efektivně
a transparentně. Má přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti
ODBORNÉ PORADENSTVÍ:
ekonomiky i ke zlepšování stavu životního prostředí. Má
▪ Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. – tel. 224 826 593
být základem pro naplňování principu partnerství veřejného,
▪ SEVEn – tel. 224 252 115
soukromého a neziskového sektoru. Standardem dobré správy věcí
▪ Centrum pro otázky ŽP UK – tel. 220 199 460
veřejných je široká účast veřejnosti v plánovacích a rozhodovacích
procesech. Tyto základní předpoklady dlouhodobě udržitelného
Sociálně kulturní rozměr jako cíl udržitelného rozvoje
Společnosti s vysokým sociálním kapitálem se vyznačují rozvoje však v současnosti v České republice, ani ve většině
vyšší úrovní vzájemné důvěry, reciprocitou, nepsanými rozvinutých zemí nejsou naplňovány.
Téma zpracoval: Tomáš Gremlica
a nevyslovenými dohodami o společenských pravidlech
a především sociální soudržností. Takové společnosti tedy mohou
být efektivnější v dosahování kolektivních cílů, včetně cílů Další téma: Odpovědné spotřebitelské chování.
Chcete se dozvědět více? Přihlaste se na semináře! II. cyklus již probíhá. III. cyklus 8 seminářů na vybraná témata z každodenního
života proběhne od 21. 5. do 20. 6. 2013, v dopoledních hodinách. Semináře jsou určeny především ženám ohroženým na pracovním
trhu. Přihlášky do druhého cyklu seminářů přijímáme do 19. května 2013 na adrese Komunitní centrum Fazole, Branská 1, 344 01
Domažlice, e-mail: iva.kejvalova@ekopolitika.cz, tel. 379 428 320, příp. 724 083 150. Otvírací doba Po a St od 8 do 12 a od 13 do 17
hodin, jindy po telefonické domluvě. Účast je zdarma, hlídání dětí od 2 let bude zajištěno.

Dětský karneval v únoru s úspěchem připravila pionýrská skupina Mír Domažlice v MKS.
Foto (toš)
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Seniorské odpoledne

Poslední okamžiky topolu bílého v Hruškově ulici.

Foto S. Antoš

Zamýšlená záchrana topolu bílého
se musela změnit v jeho pokácení

Na břehu Zubřiny v Hruškově ulici rostl přes sto let mohutný strom, který ovšem
museli na sklonku února porazit pracovníci Domažlických technických služeb. „Je
to smutná zpráva,“ řekl nám starosta města Miroslav Mach a pokračuje, „už před
čtyřmi lety se rada města postavila proti kácení tohoto mohutného stromu, který
svojí mohutnou korunou poskytoval příjemný stín a byl výrazným prvkem části
města, kde rostl.“ Boj za strom pokračoval i později, kdy vedení města odmítlo vydat
souhlas s pokácením stromu, aby byly usnadněny práce na rekonstrukci kanalizace
v Hruškově ulici. Přesto ale strom padl.
Proč se tak stalo, jsme se zeptali vedoucího zahradníků DTS Jana Bezděka, který uvedl: „Průběžně vytipováváme v Domažlicích potenciálně nebezpečné stromy.
Pravidelně každý první čtvrtek v měsíci zasedá komise životního prostředí.“ Na její
jednání se také dostal topol bílý rostoucí na břehu Zubřiny. Dva posudky od odborných firem hovořily jasně – strom je nebezpečný, ale bylo by možné k jeho záchranně
udělat řezy a vazby. „Proto jsem komisi předložil
návrh na řešení. Její členové rozhodli, že se topol
pokusíme zachránit. Ze dvou firem byla vybrána ta
levnější a její pracovníci z naší vysokozdvižné plošiny zahájili práce.“ Jenže po několika řezech do
kmene vyšlo najevo, že situace je daleko vážnější
(viz přiložená fotografie vpravo dole vedle článku).
Větve byly vyhnilé a tato situace se zhoršovala jak
se pila nořila do větších průměrů větví. Tedy nebylo nakonec co vázat. Pak se roztočilo pomyslné
kolo úředních rozhodnutí, která musela zákonitě
směřovat k pokácení stromu. „Původní záměr se
nedal provést,“ uzavírá Jan Bezděk a dodává, že
stromy tohoto druhu se málokdy dožijí vyššího
věku než je 100 let. Topoly jsou rychle rostoucí
dřeviny s měkkým dřevem. Topol bílý v Hruškově
ulici s průměrem kmenu 1,5 metru, odhadovanou
výškou 32 metru a šíří koruny 26,5 metru tak byl
svým způsobem mimořádným veteránem.
Stanislav Antoš

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní
organizace v Domažlicích, srdečně zve
na tradiční Seniorské odpoledne, které
se koná ve čtvrtek 7. března od 14 hodin
v sále Městského kulturního střediska
v Domažlicích. K tanci a poslechu hraje
Malá česká dechovka Pepy Vinklárka.
(mo+oko STP)

v

číslo 3

březen 2013

OZNÁMENÍ

LÉČENÍ

pohybového aparátu, páteře,
trávicího ústrojí pomocí energie
REIKI, moxováním (prohříváním
akupunkturních bodů), akupresurou,
také masáž šíje – vše je velmi účinné.
Tel.: 603 235 933 - mistr REIKI Vladimír
Domažlice, Mánesova 272
(pod okresem - soudem)

v

Rada města Domažlice svým usnesením č. 3679 ze dne 19. 2. 2013
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 2013

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
Název/účel
půjčky

Lhůta splatnosti

Úroková
sazba

Horní hranice půjčky

1.

Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let

5 let

4 % p. a.

do 120 tis. Kč na 1 dům

2.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím
obytném objektu

4 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

3.

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu obytnému
objektu

4 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

4.

Obnova fasády včetně oplechování u obytného objektu
staršího 10 let

4 roky

4 % p. a.

do 60 tis. Kč na 1 dům

5.

Zateplení obvodového pláště obytného objektu staršího 5 let

4 roky

4 % p. a.

do 50 tis. Kč na 1 dům

6.

Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v obytném
objektu

3 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

7.

Při vestavbě bytu do půdního prostoru

8 let

6 % p. a.

do 400 tis. Kč na 1 byt

8.

Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě
obytného objektu

6 let

6 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

9.

Zřízení plynového nebo elektrického topení při nové výstavbě
obytného objektu

6 let

6 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

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. 2013 na podatelně MěÚ nebo na finančním odboru MěÚ Domažlice.
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice v. r.
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