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Odbahňování koupaliště pokračuje

Chtěl bych poděkovat občanům, kteří
se podílejí na úklidu
města za to, že udržovali chodníky před
svými nemovitosmi
v náročném zimním
období. Bohužel jsou
někteří, kteří věří falešným právním argumentům, že města musí být schopna
zajistit po noční sněhové nadílce ráno
v šest hodin kompletní úklid. Jenže každý náklad na úklid jde z kapes nás všech
a peníze pak chybějí jinde. Úklid ve městě
v zimním období musí pomoci zajistit
i v sousedním Německu, a vlasně v celé
Evropě, všichni místní občané. Proto ještě
jednou díky těm, kteří pozitivně přistupují
k odklízení sněhu z chodníků.
Starosta města ing. Miroslav Mach

ČISTÁ BEROUNKA

Stavební ruch vládne na jinak v zimě poklidném babylonském koupališti. Ve vypuštěném rybníku
sloužícím rekreaci probíhá rozsáhlá, komplikovaná stavební akce. Nákladní vozy odtud odvážejí za
leta usazené bahno.
„Akci ztěžuje blízkost silnice I. třídy a průjezd vozidel rekreační oblastí,“ říká starosta Miroslav
Mach a hned odpovídá na častý dotaz veřejnosti, proč nákladní vozy projíždějí lesem a ne po silnici
směrem na Pec pod Čerchovem, „firma odmítla jezdit po této komunikaci.“ Hlavním důvodem je fakt,
že silnice je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, pod těžkými vozy by se úplně rozložila a dodavatel
stavby odbahnění rybníku by ji musel rekonstruovat celou na své náklady. „Městu Domažlice patří
část této silnice, zbytek Újezdu, který do ní nechce investovat,“ říká starosta M. Mach. Tato kumunikace je jistou anomálií v širokém okolí, protože dvě obce mají po části vozovky a přitom ji ani jedna
ke svému rozvoji nijak nepotřebuje. Nabídnuta byla Plzeňskému kraji, ale ten ji odmítl převzít. „Proto
se firma dohodla s domažlickými městskými lesy a Újezdem a vozy jezdí po lesní cestě. Navíc tak
není zatížen provoz v obci,“ doplňuje starosta M. Mach.
„V současnosti je rybník odbahněn z více než poloviny. Práce probíhají podle harmonogramu.
Celkem musí bagry vytěžit přes 40 000 metrů krychlových bahna. Bohužel v zimním období mrzlo
poměrně málo, ale přesto je plán akce dodržován a k 15. květnu by měl být rybník napuštěn,“ uzavírá starosta města.
Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 7. 3. od 14
hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu
rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího orgánu obce se uskuteční ve středu 23. 3. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Starosty města ing. Miroslava Macha
jsme se zeptali, jak pokračuje rozsáhlá
investiční akce Čistá Berounka, která se
dotýká rekonstrukce vodovodu a kanalizace v celém městě.
„Stav některých komunikací ve městě je
po letošní zimě tragický, proto, kde to půjde, budeme v rámci akce Čistá Berounka
rekonstruovat povrch komunikací v celé
šíři,“ začíná starosta na aktuální téma
a pokračuje, „letos bude nejhorší rok, protože stavební práce se z okrajových částí
města přenesou do rušných ulic. V tomto
roce nás čeká hlavní část rekonstrukce.“
Na otázku, kterou si položili mnozí
občané, proč se výkopy nedělají najednou,
odpovídá M. Mach: „Protože je třeba zachovat plynulé zásobování vodou, položí
se vedle starého rozvodu nové. Vše se dělá
za provozu. Kromě toho neustále musí být
zpřístupněny nemovitosti, k nimž stavební
firmy mají povinnost ponechat přístupy.“
Jedna z nejnáročnějších oprav se uskuteční v Žižkově ulici na Bezděkově, která
už dlouho volá po celkové rekonstrukci.
„Kanalizace v Žižkově ulici je popraskaná a musí se vyměnit celá. Z části se
rekonstrukce uskuteční v rámci akce Čistá
Berounka a z části z fondu oprav města.
Do Chodských slavností se zde ovšem
pracovat nedá, protože do té doby se uskuteční rekonstrukce Havlíčkovy ulice. Práce
v obou najednou by znemožnila dopravu.
Proto chci požádat občany, aby jezdili
svými vozy především Komenského ulicí,
protože stav v Žižkově ulici není dobrý.
(pokračování na str. 6)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 3. schůzi
dne 18. 1. 2011:
- souhlasila s pokácením 1 kusu stříbrného smrku v ulici Švabinského před
domem čp. 566 v k.ú. Domažlice v termínu od 15. do 30. 11. 2012 z důvodu
jeho použití jako vánočního stromu na
náměstí míru v Domažlicích
- souhlasila s pokácením 2 kusů modřínů
v ulici Dvořákova před domem čp. 442
a 443 v k.ú. Domažlice
- uložila DTS Domažlice, p.o. zajistit
úpravu stromů u objektu Masarykova
240, Domažlice a uložila Domažlické
správě nemovitostí spol. s r.o. zajistit
úpravu stromů u objektu Masarykova
141 a náklady s tím spojené vyúčtovat
v rámci hospodářské činnosti města
a přeúčtovat náklady nájemníkům tohoto objektu
- souhlasila s pokácením 3 borovic u bytového domu Palackého čp. 215 a 216
dle žádosti vlastníků 16 bytů domu čp.
215-216 v Palackého ul., Domažlice
- nesouhlasila s pokácením 11 kusů náletových osik a 1 kusu břízy na p.p.č.
3800/61 v katastrálním území Domažlice na náklady žádající fi Stauner palet
s.r.o. se sídlem Starý Klíčov
- schválila poskytnutí 2 počítačů do výpůjčky Plaveckému bazénu a ubytovně
Domažlice a uzavření smlouvy o výpůjčce
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- vzala na vědomí informaci odboru
správy majetku o výši maximálního
nájemnému za užívání bytů v bytovém
domě v ul. Petrovická 276 v Domažlicích a rozhodla, že sazba nájemného
u bytových jednotek vystavených dle
dotačního „Programu podpory výstavby
nájemních bytů a technické infrastruktury“ – v domě č.p. 276 v ul. Petrovické
v Domažlicích bude u nově uzavíraných
nájemních smluv vycházet z pořizovací
ceny 13.000,– Kč za 1m2 plochy bytu
- schválila vzorovou nájemní smlouvu
o nájmu bytových jednotek s předplaceným nájemným dle předloženého
návrhu s tím, že v čl. III/7 bude platnost
výše nájemného omezena do 31. 3. roku
následujícího a nájemce se zaváže od
1. 4. roku následujícího hradit nájemné
zvýšené o částky odpovídající úředně
stanovené míře inflace
- schválila Směrnici k provádění úprav
otevírací doby v plaveckém bazénu
v Domažlicích
- schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí
spol. s r.o. skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2010 ve výši 526,12 Kč/GJ
bez DPH
- schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí
spol. s r.o. kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2011 ve výši 550,56 Kč/GJ
bez DPH
- vzala na vědomí oznámení o uzavření
Jeselského zařízení Domažlice ve dnech
1.–12. 8. 2011
- zřídila komisi pro životní prostředí
7 člennou
- zřídila komisi pro regeneraci MPR
7 člennou
- zřídila komisi pro dopravu, bezpečnost
a prevenci kriminality 9 člennou
- zřídila komisi SPOZ 13 člennou
- zřídila komisi bytovou 9 člennou
- zřídila komisi výběrovou 9 člennou
- zřídila komisi stavební a strategického
rozvoje 7 člennou
Rada města na své 4. schůzi
dne 1. 2. 2011:
- souhlasila s umístěním 1 ks nového lamposteru na sloup VO č. 176 v ul. Cihlářská (TSR výkup šrotu Plzeň)
- schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na služby na zpracování
„Územní plán – město Domažlice“
- souhlasila s povolením výjimky z místní
úpravy – ze zákazu vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesa-
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huje 5 t v ul. Fastrova, Spálená, Školní,
Kostelní, Chodská, Vodní, Hradská
a Branská z důvodu provádění stavby
Čistá Berounka – etapa II v období
ode dne, kdy se povolení výjimky stane
pravomocným do 31. 12. 2011 pro společnost SMP CZ,a.s., Evropská 1692/37,
160 41 Praha 6
schválila odstávku na zimním stadionu
v termínu od 1. 5. do 17. 7. 2011
schválila ceník služeb plaveckého bazénu pro rok 2011
schválila otevírací dobu plaveckého bazénu pro veřejnost
schválila konání akcí: Stavění májky
dne 30. 4. 2011 (sobota) od 17.00 hodin, Pietní akty a Oslavy osvobození
dne 5. 5. 2011 (čtvrtek), Turnaj 4 měst
dne 7. 5. 2011 (sobota), Město dětem
dne 1. 6. 2011 od 14.00 hodin (středa),
Společný koncert pěveckých sborů Čerchovan a Cantalud 4. 6. 2011 (sobota),
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
2011 ve dnech 12.–14. 8. 2011, Pietní
akty dne 28. 10. 2010 (pátek), Rozsvícení vánočního stromu dne 26. 11. 2011
v 16.00 hodin (sobota), Vánoční trhy ve
dnech 19. 12. 2011–23. 12. 2011 (pondělí–pátek), Novoroční ohňostroj dne
1. 1. 2012 v 18.00 hodin (neděle)
schválila vyvěšení tibetské vlajky dne
10. 3. 2011 na podporu 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci

Zastupitelstvo města na svém
3. zasedání dne 26. 1. 2011:
- schválilo vzorovou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní na prodej nemovitostí
– pozemků nacházejících se v lokalitě
obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za
účelem výstavby rodinných řadových,
izolovaných domů a bytového domu
- schválilo dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona
č.128/2000 Sb, o obcích v Obytné zóně
Domažlice Za Kasárny
a) zřízení ulice průběžné – parc.č. 2490/
3 s názvem U Jezera
b) zřízení ulice – parc. č. 2446/1 kolmé
k ulici parc. č. 2490/3 s názvem Višňová
c) zřízení ulice – parc. č. 2490/41 kolmé
k ulici parc. č. 2490/3 s názvem Habrová
d) zřízení ulice – parc. č. 4948/4 kolmé
k ulici parc. č. 2490/3 s názvem Javorová
- schválilo přijetí kontokorentního úvěru
ve výši 20 mil Kč se splatností 12 měsíců, poskytnutého Komerční bankou, a.s.
- schválilo podání žádosti do dotačního
programu Plzeňského kraje „Finanční
podpora výstavby a rozšiřování mepokračování na str. 3
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(dokončení ze str. 2)
tropolitních sítí v Plzeňském kraji“
a v případě schválení se zavazuje ke
spolufinancování předmětu dotace
- zřídilo dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) finanční výbor sedmičlenný
- zřídilo dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) kontrolní výbor devítičlenný
- zřídilo dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výbor školství, mládeže a sportu
patnáctičlenný
- zřídilo dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výbor kulturní a cestovního ruchu
sedmičlenný
- stanovilo rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:
Mgr. Karel Štípek: ZŠ Komenského 17,
ZŠ praktická, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška,
Mateřská škola, Jeselské zařízení, MKS,
DTS Domažlice, ZUŠ, Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.
Ing. Vítězslav Brody: Plavecký bazén
a ubytovna, Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Domažlická správa nemovitostí
spol. s.r.o., Domažlické městské lesy
s.r.o., Knihovna B. Němcové
- pověřilo řízením Městské policie zastupitele Mgr. Karla Štípka

Místní poplatek
ze psů

Od 1. 1. 2011 byla schválena nová
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2010, o místním poplatku
ze psů. Sazby poplatku zůstaly stejné.
Upozorňujeme všechny držitele
psů, že v měsíci únoru bude provedena distribuce poštovních poukázek
sloužících k úhradě místního poplatku
ze psů za rok 2011. Poplatek je splatný
k 31. 3. 2011.
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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Upozornění pro žadatele o přidělení bytové jednotky ve vlastnictví města

Odbor správy majetku MěÚ Domažlice upozorňuje všechny žadatele o přidělení bytové jednotky, kteří mají podanou žádost před začátkem roku 2011, aby se dostavili na bytový úsek výše zmíněného odboru k aktualizaci své žádosti pro rok 2011 a to nejpozději
do 31. 3. 2011.
Dle čl. II. odst. 5 platných „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ je žadatel, jehož žádost je vedena v evidenci, povinen nejpozději do 31.
března každého kalendářního roku doručit Městskému úřadu Domažlice, Odboru správy majetku, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice písemnou aktualizaci žádosti, obsahující
případnou změnu dříve uvedených údajů žadatele. Formulář k tisku pro aktualizaci své
žádosti naleznete též na našich internetových stránkách www.domazlice.info v sekci
Městský úřad – Formuláře. Pokud nebude aktualizace provedena ve stanoveném termínu,
žádost o přidělení bytové jednotky bude vyřazena z evidence.
Odbor správy majetku MěÚ, tel. 379 719 155.

Prodej volných bytových jednotek ve vlastnictví města

Město Domažlice nabízí k prodeji níže uvedené bytové jednotky (včetně příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku). Jedná se o tzv.
„volné“ bytové jednotky, tedy jednotky, které nejsou obsazeny nájemníky. Konkrétní podmínky prodeje včetně návrhů kupních smluv jsou uvedeny na internetových
stránkách města www.domazlice.info v podsekci Úřední deska - Prodeje a pronájmy.
V každém jednotlivém případě je stanovena minimální kupní cena, termín pro doručení
nabídek je stanoven do 29. 4. 2011 do 10.00 hod. V rámci tohoto prodeje je městem
umožněno uzavření zástavní smlouvy na předmětné nemovitosti z důvodu získání úvěru
na jejich koupi. Nabídka musí obsahovat způsob úhrady kupní ceny (možnosti jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy).
V současné době město nabízí k prodeji tyto bytové jednotky:
Bytovou jednotku č. 448/4 v budově č. p. 448 v Doubově ul., včetně spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce č. 448/7 – garáži v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
nacházející se ve 2. podlaží domu o velikosti 2+1, podlahová plocha bytu činí 56,6 m2,
minimální kupní cena je stanovena ve výši 575.143,– Kč.
Bytovou jednotku č. 439/8 v budově č. p. 439, 440 a 441 v Dvořákově ul., v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, nacházející se ve 3. podlaží domu o velikosti
1+1, podlahová plocha bytu činí 38,6 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
350.000,– Kč.
Bytovou jednotku č. 404/3 v budově č. p. 404, 410 a 411 v Masarykově ul. v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se v 2. podlaží domu o velikosti 2+1, podlahová plocha bytu činí 73,43 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 480.000,– Kč.
Bytovou jednotku č. 410/4 v budově č. p. 404, 410 a 411 v Masarykově ul. v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se v 2. podlaží domu o velikosti 2+1, podlahová plocha bytu činí 74,23 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 480.000,– Kč.
Bytovou jednotku č. 444/3 v budově č. p. 444 a 445 v Hruškově ul. v Domažlicích,
Bezděkovské Předměstí nacházející se v 1. podlaží domu o velikosti 2+1, podlahová
plocha bytu činí 57,6 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 640 000,– Kč.
Prohlídka nemovitostí je možná po předchozí domluvě s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., tel. č. 379 722 757. Bližší informace na odboru správy majetku MěÚ,
tel. č. 379 719 157 nebo 379 719 174.
Odbor správy majetku MěÚ.

Pozvánka k zápisu do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, srdečně zve rodiče a děti k zápisu.
Zápis do všech odloučených pracovišť mateřské
školy (Zahradní, Palackého, Poděbradova, Benešova, Michlova) se uskuteční v pondělí 7. března od
8 do 16 hodin v prostorách mateřské školy v Zahradní ulici 471. Vezměte s sebou rodný list dítěte,
cizí státní příslušníci i cestovní pas. Zapsané děti
budou navštěvovat mateřskou školu od září 2011.
Zápis probíhá podle kritérií schválených zřizovatelem (městem Domažlice). Dle zákona 561/2004
Sb. jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně

přijímány děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
V současné době je výše stravného stanovena
podle věkových kategorií. Kategorie dětí 3–6 let je
27,– Kč na dítě a den, kategorie dětí 7–10 let je
30,– Kč na dítě a den (kategorie 7–10 let se vztahuje na děti s odkladem školní docházky). Výše
školného je ve školním roce 2010/2011 300,– Kč
měsíčně. Pokud máte nějaké dotazy, budou vám
zodpovězeny na tel. 379 724 565 nebo přímo na
místě. Těšíme se na vaši návštěvu.
Anna Bauerová, ředitelka MŠ
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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

Zápis do jeslí

Zápis do jeselského zařízení na školní
rok 2011/12 se koná v pondělí 7. března
v jeselském zařízení Michlova 565, Domažlice od 8–16 hodin (tel. 379 722 590).
Přijímány jsou děti do 3 let věku, upřednostňujeme děti s trvalým bydlištěm
v Domažlicích, jejichž rodiče zde pracují.
Náhradní termín zápisů je na stejném místě 21. 3. od 8 do 16 hodin.
(jz)

OBSAZENÍ
PROSTOR MKS

3. 3. Seniorské odpoledne, 5. 3. Ples
policie, 8. 3. MDŽ – Svaz žen a KSČM,
9. 3. Diashow Austrálie křížem krážem
– Leoš Šimánek, 12. 3. Chodský bál,
14. 3. Prodej, 15. 3. II. abonentní koncert
– Carl Petersson – klavír, 16. 3. Koncert
Budvarka, 17. 3. Prodej, 19. 3. Ples hokejistů, 24. 3. Koncert 5angels pro školy,
25. 3. Divadlo mimo předplatné – Leona si
pospíšila, 29. 3. Divadlo v rámci předplatného – Druhý břeh

v

v

číslo 3

l Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 550 000 Kč,
tel. 722 070 577
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l Prodám stavební parcely v této
lokalitě. Cena 500–600,– Kč/m2.
Tel: 725 814 292. Ne RK!
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ
( 607 731 346
l ROZŘEŽU A ROZSEKÁM DŘÍVÍ
na topení. Za 1 hod práce 150,– Kč.
TEL: 606 484 622
l MOBILNÍ PEDIKÚRA.
Tel. 720 627 382
l Prodám byt 2+1 na Kozinově poli.
Cena dohodou. Tel: 602 464 514

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Domažlice tzve své členy
na výroční schůzi, která se koná 14. března
2011 od 18 hodin v budově zahrádkáře.
Výbor ZO ČZS Domažlice

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 21. 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.

Taneční pro dospělé - pokročilé

Pět lekcí bude mít taneční kurz pro
dospělé – pokročilé, který v domažlickém MKS začíná tento měsíc. Jednou
týdně až do dubna se v tanci zdokonalí
přihlášení zájemci pod vedením Venduly
Brettschneiderové a jejího manžela Petra
(jmenovaná je lektorkou tance a její manžel tanečníkem divadla J. K. Tyla). Pokud
se rozhodujete v těchto posledních dnech
přihlásit (v párech), více se dozváte přímo
v MKS osobně a nebo na tel. 379 722 631.
(Pozn. taneční se konají bez přístupu veřejnosti).
(dk)

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

Svaz postižených

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, ZO Domažlice,
zve své členy na schůzi, která se koná 15.
března 2011 od 14 hodin v jídelně ponzionu v Baldovské ulici čp. 583.
Výbor SPCCH ZO Domažlice

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
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ČČK DOMAŽLICE

tel.: 724 501 626

PRO ZAHRÁDKÁŘE

březen 2011

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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Březen – měsíc čtenářů v domažlické knihovně
Přednáška s promítáním krátkých filmů:

Jan Novák – Zpětohledy aneb Pohledy na novodobou historii

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:
Blanka Anderlová – Příroda a člověk
V roce 2008 vystavovala Blanka Anderlová z Dílů ve vestibulu obrázky vzniklé
technikou tzv automatické kresby. Tentokrát bude vystavovat řadu maleb, perokreseb, pastelů a kreseb tužkou, kde nosným
tématem je příroda a člověk. Výstava ve
vestibulu knihovny potrvá od 1. března do
31. března 2011 a přístupná bude v provozní době knihovny.
Promítání cestopisného filmu:
Jana Dvorská a Miloš Kašpar – Nebojte
se Kolumbie
Jan Dvorská a Miloš Kašpar jsou téměř
naši sousedi – žijí v Klatovech a baví je
cestování. Navštívili Tibet, Nepál a jeho
hlavní město Káthmándú, naposled Peru
a Bolívii.
V roce 2009 se 7 týdnů volně pohybovali po Kolumbii. Natočili zde cestopisný
film „Nebojte se Kolumbie“, který mapuje
přechod hor v Národním parku Cocuy
(3500–5300 m) při venezuelské hranici,
oblast Santa Marty až k indiánům kmene
Kogiů, Národní park Taryona a další pozoruhodnosti. Výsledkem jejich dlouhého
putování byl vedle filmu i poznatek, že
Kolumbie není zdaleka tak nebezpečná,
jak se traduje. Hodinový film je podbarven
hudbou a doprovázený slovem cestovatelů.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie
bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou na první akci tohoto druhu ve čtvrtek 10. března 2011 v 17
hodin do Galerie bratří Špillarů.

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 8. března 2011 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

Jana Nováka znají v Domažlicích mnozí. Bývalí studenti jako učitele odborného výcviku nebo vychovatele SOU Horšovský Týn a SOU Domažlice, návštěvníci vernisáží v Galerii bratří Špillarů a Muzea Chodska
jako dokumentaristu zachycujícího atmosféru a průběh těchto událostí. Obyvatelé penzionu pak jako
filmaře, který jim chodí pravidelně své filmy promítat a povídat si o nich.
Jan Novák se amatérskému filmu věnuje od roku 1966. Na okrese Domažlice byl jedním z mála, dnes
je možná jediný. Několikrát byl krajským vítězem přehlídek krátkého filmu, což mu pak zajistilo účast
na přehlídkách národních. Zúčastnil se i soutěží mezinárodních. Na základě obliby promítání jeho filmů
v penzionu se pořadatelé rozhodli zařadit jeho filmy do nabídky svých akcí.
Návštěvníky čeká 6 nebo 7 několikaminutových filmů, jejichž názvy již vypovídají, čemu je film věnovaný: Roráty, Chodské straky, Čepice z houby, Chodský soubor z Mrákova, Jak se rodí výstava (film
věnovaný výstavě sochaře Václava Fialy), Kovářské sympozium …a pokud zbude čas… sedmý film jako
překvapení.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů, Městská knihovna Boženy Němcové a Jan
Novák srdečně zvou na netradiční setkání ve čtvrtek 31. března 2011 v 17.00 hodin do Galerie bratří
Špillarů.

KRÁL ČTENÁŘŮ DOMAŽLICKÉ KNIHOVNY

Po knize a internetu se dostal do centra pozornosti v rámci března čtenář. Ne že by
čtenářům naše knihovna nevěnovala pozornost celý rok. Svědčí o tom nakonec i skutečnost, že čtenářů v roce 2010 roce registrovala více jak 2 500. Ale jsou čtenáři a čtenáři.
A v letošním roce by knihovny právě v rámci března, měsíce čtenářů rády zavedly novou
tradici. Vyhlásily by Krále čtenářů.
K akci se připojí i naše knihovna. Vyhodnotíme ty nejlepší a největší čtenáře za uplynulý rok. Nejlepšího čtenáře každého oddělení – Krále čtenářů oddělení pro dospělé,
Krále čtenářů časopisů z oddělení čítárny, Prince čtenářů z oddělení pro děti. Nebudeme
hodnotit kvalitu jeho četby, to nám nepřísluší. Budeme hodnotit ze statistiky počet výpůjček. Přihlížet budeme i k jeho vztahu ke knihovně, zapojení čtenáře do dalších aktivit
knihovny, délku registrace. Slavnostní vyhlášení za účasti zástupců města, samosprávy
a tisku proběhne 3. března 2011.

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 10. ročníku této prestižní literární soutěže umožní zasáhnout svým čtenářům
a návštěvníkům a ovlivnit tak udělení Ceny čtenářů za rok 2010.
V knihovně u výpůjčních pultů a v internetové studovně budou mít zájemci k dispozici výtvarně zpracované korespondenční lístky, na nichž mohou hlasovat pro (podle něj) nejlepší původní českou beletrii
(prózu, poezii, dětskou knihu) vydanou v roce 2010. Toto pravidlo je důležité, lístky s jiným typem 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 http://magnesia.netport.cz/letosni_
litera/cena_ctenaru, přístupného bezplatně v internetové studovně. 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.
Vylosováno bude 1 000 čtenářů, kteří pak svou cenu obdrží poštou od Knižního klubu. Seznam všech
výherců bude uveřejněn na webových stránkách http://magnesia.netport.cz/.
Ve čtenářské soutěži zvítězí kniha, která do 31. března 2011 získá nejvíce hlasů. Den uzávěrky vyplněných lístků je v naší knihovně stanoven na 28. března. Slavnostní předávání cen se uskuteční 10.
dubna 2011 ve Stavovském divadle. Moderátorkou bude herečka Anna Geislerová a Česká televize je
bude vysílat v přímém přenosu.

Další aktivity knihovny:

– během března – návštěva všech 4. tříd ZŠ v oddělení pro děti – podpora čtenářství
– 3. března – vyhlášení Krále čtenářů – v oddělení pro děti od 15.00 hodin
– 7.–11. března – amnestie pro čtenáře – pozdní vrácení knih bez sankcí
– 1.–31. března – burza vyřazených knih – vestibul knihovny
– 1.–20. března – zapojení do ankety o nejkrásnější dětskou knížku SUK 2010
– 1. dubna – v dětském oddělení Noc s Andersenem – pro čtenáře oddělení pro děti
Mgr. Hana Mlnáříková
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ČISTÁ BEROUNKA

(dokončení ze str. 1)
Zároveň jednáme s krajem, aby opravil
nábřeží Zubřiny v Havlíčkově ulici, kde
se trhá povrch komunikace směrem do
potoka. Je naděje, že tato dvacet let odkládaná akce se uskuteční. Pak bude možné
provést rekonstrukci zmiňované Žižkovy
ulice,“ rozvádí některé souvislosti starosta
města.
Další komplikace z pohledu dopravy
nás čekají v květnu, kdy bude z důvodu
rekonstrukce uzavřen most v ulici Npor.
O. Bartoška. Komplikace v dopravě lze

také čekat při budování nové kanalizace
v prostoru kruhové křižovatky u staré nemocnice.
„V rámci Čisté Berounky se koná ještě
jedna významná část, kterou občané tolik
nevidí. Je to rekonstrukce čistírny odpadních vod. Před dokončením je nová odkalovací a dočisťovací linka, která bude zprovozněna v květnu,“ říká starosta a uzavírá
slovy, „pak bude následovat rekonstrukce
staré ČOV. Ale i tak už od května splní
naše město z pohledu vypouštění odpadních vod nové limity.“
Stanislav Antoš

Domažlice se úspěšně
prezentovaly v Schönsee

V kulturním centru Bavaria-Bohemia v Schönsee nedaleko našich hranic se v únoru
prezentovalo město Domažlice. Zmiňované moderní centrum vybudované v tamním
bývalém pivovaru má za cíl spojovat naše země na poli kultury a cestovního ruchu.
Slavnostní zahájení se neslo nejen ve znamení folkloru, ale i žhavé současnosti. Proto před posluchači vystoupila jak Domažlická dudácká muzika, tak i skupina Loutky,
která některé přítomné vtáhla na improvizovaný taneční parket. Přítomní na oficiální
části, kde naše město zastupoval místostarosta Karel Štípek, měli možnost vyslechnout
kromě obvyklých projevů z úst zástupců obou stran i přednášku na téma chodský mužský a ženský kroj. Zajímavosti se přítomní dozvěděli i od spisovatele Zdeňka Procházky, který hovořil o svých knihách mapujících život v příhraničí.
Na závěr bylo pro hosty připraveno pohoštění připravené zástupci Středního odborného učiliště v Domažlicích, které se neslo ve stylu staré chodské kuchyně.
O týden později se v kulturním centru uskutečnil koncert v režii Základní umělecké
školy Domažlice, kterého se zúčastnil starosta Domažlic Miroslav Mach. Slavnostní
zakončení pak následovalo poslední únorovou neděli. Po celou dobu se návštěvníci
kulturního centra mohli seznámit s naším městem a jeho okolím prostřednictvím informačních panelů, volně dostupných propagačních materiálů a v podobě vystavených
fotografií členů domažlického fotoklubu působícího při MKS.
Stanislav Antoš
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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

(225 cm2) 2 970 Kč

l Při opakování sleva – 10%

Středa–čtvrtek
2.–3.

Jarní kurz nebude
Pro nedostatečný počet přihlášených
je Jarní taneční kurz společenské výchovy a tance zrušen.
(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

NICKYHO RODINA
Film v českém znění

4.–6.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1

Zač. v 17:00
Středa–čtvrtek
9.–10.

m Vstupné 70,– Kč 146 min.
Hudební dokument o vzestupech a pádech legendární skupiny 70let

THE DOORS - WHEN YOU´RE STRANGE
m Vstupné 70,– Kč 86 min.

Pátek–neděle

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)

Celovečerní dokumentární film s hranými rekonstrukcemi Mateje Mináče Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět. Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“. Uvedením Nickyho rodiny Matej Mináč definitivně uzavře cyklus Wintonovských filmů.
Prvním byl film Všichni moji blízcí (1999), po něm následoval snímek Nicholas Winton - Síla lidskosti (2002).
r Vstupné 60,– Kč 102 min.

Pátek–neděle

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

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

březen 2011

BŘEZEN 2011

v Domažlickém zpravodaji

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

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

číslo 3

11.–13.

Americký film s titulky

CIZINEC
r Vstupné 80,– Kč 105 min.

Neděle
13.
Zač. ve 14:00

16.

DÁŠENKA II.
MIMINA
Americký western s titulky

17.–18.

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
m Vstupné 60,– Kč 109 min.
České drama

Sobota–neděle
19.–20.
Neděle

NEVINNOST
r Vstupné 65,– Kč 102 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

20.

NA VLÁSKU

Zač. ve 14:00

r Vstupné 70,– Kč 92 min.
Americký dobrodružný film s tituly

Středa–čtvrtek
23.–24.
Pátek–neděle
25.–27.
Neděle ve 14.00
a v 17.00

HON NA ČARODĚJNICE
m Vstupné 75,– Kč 98 min.
Dobrodružný film v českém znění

GULLIVEROVY CESTY
r Vstupné 65,– Kč 84 min.
Americký horor s titulky

Středa–čtvrtek
30.–31.

Dokonalý výlet. Dokonalá past. Johnny Depp hraje ve filmu CIZINEC amerického turistu, jehož hravé laškování
s cizinkou vede k celé řadě intrik, romantických hrátek a nebezpečí. Během nepřipravovaného výletu do Evropy,
aby si zahojil zlomené srdce, se Frank (Johnny Depp) nečekaně ocitne v záletném vztahu s Elisou (Angelina
Jolie), mimořádně výjimečnou ženou, která mu schválně vstoupí do cesty.
Dášenka 5 - Mnoho vody uteklo, Kaštanka, Dášenka 6 - Jak sportovala, Čarovná rybí kostička, Dášenka - Jak šla
do služby, Krtek a raketa, Všude dobře, doma nejlépe

r Vstupné 35,– Kč 68 min.

r Vstupné 70,– Kč 76 min.
Čtvrtek–pátek

Strhující film oceňovaného scénáristy a režiséra Toma DiCilla odhaluje historické, předtím nezhlédnuté záběry
proslulého rockového kvarteta a poskytuje nový pohled na revoluční dopad jejich muziky a dědictví. Film je
vyprávěn Johnnym Deppem.

Pásmo pohádek

Francouzský dokument s titulky
Středa

„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství Harryho Pottera. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je
najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc
než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála.

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA

Pozoruhodný sběrný dokument režiséra Thomase Balmése mapuje souběžně život čtyř miminek z celého světa
od narození po jejich první krůčky. Setkáme se tu se třemi holčičkami - Ponijao, která žije s rodinou a dalšími
třemi sourozenci u Opuwo v Namibii; Mari z japonského Tokia a Hattie ze San Franciska - a s chlapcem Bayarjargalem z Mongolska. Režisér, který se pro všechny natáčené rodiny stal rodinným přítelem, zachytil nejen
důležitou část života malých človíčků, ale také různorodé zvyky a prostředí, ve kterém tyto děti vyrůstají.
Odplata si nakonec cestu najde. Tátu Mattie Rossové zabil psanec Tom Chaney (Josh Brolin), který následně
prchnul do indiánských teritorií, kam na něj světská spravedlnost dosáhne jen velmi těžko. Mattie je na svůj věk
nezvykle dospělá a pragmatická a má tak jasnou představu, jak spravedlnosti pomoci.
Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta
a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel
čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud
se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní
pomstou. Režie: Jan Hřebejk, Hrají:Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák...
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté
barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné
věži a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést velký husarský kousek.
Ne všechny duše mohou být zachráněny. Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která
svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže v akčnějším stylu. Dva přátelé se ve 14.
století vrací z křižáckých výprav do rodného města, které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou
z jejího vyvolání a z čarodějnictví mají rytíři dopravit do odlehlého opatství na vymítačské rituály a následný
proces.
Obrovské dobrodružství v malém světě. V moderním, rodinném a komediálním pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black (Škola ro(c)ku, King Kong) Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí poštu
v redakci newyorských novin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním článku o Bermudském trojúhelníku. Během výpravy
na Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů.
Umění zabíjet. Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemřou. Zpočátku většina z nich varování ignoruje, dokud dva z nich - Johnny
(Cohen) a Dante (Segan), kteří dopis nepřeposlali, zemřou hroznou smrtí.

l Vstupné 70,– Kč 96 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 DUBEN 2011: Rango, Variété1, 27 hodin, Kamarádi z televize IV, Černá labuť,
Hezké vstávání, Správci osudu, Světová invaze, Jsem číslo 4, Fimfárum, Profesionální manželka.
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V těch střetech i shodách těch tří Terez (té mladé, té zralé a té ještě zralejší) před námi postupně vyvstává velkolepý, skoro světoběžný příběh, kdy nás především zasahuje neúprosná CHUŤ
ŽIVOTA, kdy láska krutě bolí i závratně povznáší, kdy dojdeme k poznání, že láska nečekaně nalezená je božský, nejvyšší dotek na zemi. Takto kubisticky rozložená, trojjedině vymodelovaná
jedna Tereza, dojde na své pouti životem až k antickému naplnění. I my pociťujeme při tom onu souhrnnou CHUŤ VĚDOMÍ, že jsme, že i my putujeme kamsi, kdy i my víme, jak voní tráva po
dešti, jak na obloze plují oblaka, že prostě víme, že i my žijeme.“
sobota 12. března 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

Neděle 13. března 2011
Neděle 20. března 2011

13. CHODSKÝ BÁL

O PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE

Účinkují: FOLKLORNÍ SOUBOR ZUŠ DOMAŽLICE, MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, NÁRODOPISNÝ SOUBOR
POSTŘEKOV, ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANZONETTA
DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV
K tanci hraje dechová hudba VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce, večerem

– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 3. 2011

Loutkové divadlo při MKS Domažlice

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro. Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru
Domažlice. Jednotné vstupné 25,– 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@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

provází Petr Buršík. Účast v krojích vítána. Vstupné 90,– Kč, pro krojované 70,– Kč.
úterý 15. března 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
II. abonentní koncert

CARL PETERSSON – klavír

Carl Petersson se narodil roku 1981 v Lundu a vyrostl v Helsingborgu ve Švédsku. Na klavír začal hrát v patnácti letech. O deset let později zakončil svá studia na Královské dánské akademii
hudby v Kodani, kde pod vedením prof. José Ribery absolvoval obory klavír a klavírní pedagogika. Během svých studií se Carl zúčastnil četných mezinárodních masterclassů v Dánsku, Švédsku
a Izraeli. Čtyřikrát za sebou se stal držitelem stipendia na Tel-Hai International Piano Master Classes v Izraeli. Carl vystoupil jako sólista nebo
s doprovodem orchestru na četných koncertech ve Švédsku, Dánsku, Polsku, Francii, České republice, Německu, Izraeli a USA. Je laureátem řady
klavírních soutěží, včetně ceny Steinway Festival pro mladé klavíristy. Během Tel-Hai Master Classes v Izraeli byl oceněn prestižní Isman Family
Prize – za mimořádný umělecký výkon. V prosinci 2008 převzal z rukou švédského ministra kultury ocenění Helsingborg cultural prize za svůj
výkon v klavírních koncertech Fridricha von Flotowa. Je také laureátem ocenění Längmanska Cultural Fund (2007, 2009) a Lions International
(2007). Jako pedagog působil Carl rok na Královské dánské akademii hudby v Kodani. V roce 2009 Carl zahájil pod vedením prof. Andrzeje
Pikula doktorské studium na renomované Akademii hudby v polském Krakově. V roce 2008 Carl nahrál za doprovodu orchestru Plzeňské
filharmonie CD se dvěma klavírními koncerty romantického hudebního skladatele Friedricha von Flotowa. Tato světová premiéra vydaná vydavatelstvím Sterling Records dosáhla širokého ohlasu mezinárodní hudební kritiky (např. britského The Gramophone, německého Klassikmagazin, Klassieke Zaken a Classical Lost and Found).
středa 16. března 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Koncert dechové hudby BUDVARKA
Zazní známé hity: Šumař Bárta, Cestička štěstí, Šenkýřka, U Zborova, Pivovarský koně a další.
Pořadatel PEGAS, předprodej v prodejně Pagas, nám. Míru 64, Domažlice, tel. 737 151 814, a to za 99,– Kč.
pátek 25. března 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné – Divadelní ochotnický soubor MKZ H. Týn

LEONA SI POSPÍŠILA

Hořká komedie z manželského života. Podle hry George Feydeaua přeložil a upravil Roman Císař

Účinkují: Michal Pivoňka, Andrea Dufková, Václav Kuneš, Miloslava Baxová, Vlasta Langová, Blanka Petlánová.
Režie: Václav Kuneš a Hana Žáková
Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky

pátek 1. dubna 2011od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

PAUL BATTO Jr. DUO (Slovinsko/CZ)
Obsazení: Paul Batto Jr. – kytara, foukací harmonika, zpěv, Ondřej Kříž – piano, klávesy
Současný zpívaný repertoár Paula Batto sestává z jazzových a bluesových standardů (Frank Sinatra, Tony Bennett, Duke Ellington, George Gershwin atd.). Je to většinou swing ve středním tempu,
vedle toho též balady a bluesové písničky. Pro vokální projev i kytarovou hru Paula Batto je typické svérázné pojetí, jeho koncerty jsou vždy velkým zážitkem.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky
pondělí 4. dubna 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
AGENTURA SOPHIA ART: Jean–Paul Alegre AGNES BELLADONE
Hrají: Nina Divíšková, Kateřina Macháčková, Adéla Kubačáková, Jan Kačer / Ivan Vyskočil, Karel Soukup, Martin Kubačák. Režie: Jan Kačer
Slavná herečka na vrcholu sil, obdivovaná přáteli, zneužívaná obchodníky s uměním a novináři, odkrývá tajemství svého umění. Vidí svět divadla jako koridu, jako strhující boj o život a krásu.
„Magický kruh“ – dvě těla. Býk a člověk. Mezi těly by nepropadl plátek růže. Okamžik absolutního vytržení, úžasné radosti a bolesti zároveň. Boj. A my všichni jsme s nimi. Nejlepší francouzská
hra roku. Hra duchaplného humoru, napětí, skvělých rolí a překvapivého vrcholu. Divadlo plné života, život jako oslnivé divadlo.
Po necelých dvou letech, co kapela Loutky pokřtila svým vystoupením první
sobota 9. dubna 2011 od 20.30 hodin ve velkém sále MKS
pódium, spatří světlo světa i jejich debutové CD nejen s novou, ale i propracovaKřest CD kapely LOUTKY Hosté: kapely JAKOBIČ a STICX
nější starší tvorbu. Každý host si z koncertu odnese zmiňované CD zdarma.
neděle 10. dubna 2011 od 18.00 hodin na schodech radnice před obřadní síní
HUDBA NA RADNICI

Vokální skupina SINGTET pod vedením Slávka Vrby
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
úterý 19. dubna 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
III. abonentní koncert

KATEŘINA ENGLICHOVÁ & VILÉM VEVERKA
Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj
Kateřinu Englichovou, v současnosti jistě nejlepší českou harfenistku, můžeme směle zařadit k předním evropským interpretům naší doby. Po studiu na Curtisově institutu ve Filadelfii a vítězství
v řadě mezinárodních soutěží (USA, Itálie) se Kateřina Englichová soustředila výhradně na dráhu sólové hráčky. Přední český hobojista, Vilém Veverka, je v mnoha ohledech nejvýraznější osobností světové špičky ve svém oboru. Na svém kontu má každoročně desítky sólových vystoupení s prestižními českými i zahraničními orchestry.
pátek 23. dubna 2011od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

úterý 29. března 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

KLUBOVÁ SCÉNA

divadelní představení v rámci předplatného – STUDIO DVA

Koncert vokálního kvintetu HLASOPLET JEDNÍM TAHEM

Michaela Gübelová DRUHÝ BŘEH
Hrají: Tereza Gübelová, Zuzana Bydžovská, Eva Holubová, Vladimír Javorský.
Režie: Ladislav Smoček
Příběh neobyčejného života jedné obyčejné Terezy. Tragikomedie o touhách naplněných i nenaplněných, o svobodě, pravdě, lásce i smrti.
Zlom režimu přináší mnohá dobrodružství. Žena účtuje sama se sebou. Musela během svého života učinit řadu osudových rozhodnutí.
Bohatý zážitek citů a rozumu. Slzy i smích. Jak je (ne)snadné se rozhodnout!?
Režisér LADISLAV SMOČEK o hře: „S pozoruhodným, originálním úhlem pohledu rozvíjí se před námi dynamický život Terezy – jedné
neobyčejně vnímavé ženské bytosti. A ten její JEDEN život a osud bilancují Terezy tři, každá ztělesňující výraznou etapu života té JEDNÉ.

Předplatitelé koncertní a divadelní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky
pátek 29. dubna 2011 od 9.00 a 11.00 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro žáky ZŠ
pátek 29. dubna 2011 od 15.30 a 17.30 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro veřejnost
MKS Domažlice a ZUŠ Domažlice

TANEČNÍ AKADEMIE Venduly Brettschneiderové
Neděle 17. dubna 2011
Neděle 1. května 2011

– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 3. 2011

Loutkové divadlo při MKS Domažlice KAŠPÁREK VŽDY VÍTĚZÍ

Začátek představení vždy od 14 a od 16 hodin, MKS I. patro. Vstupenky jen v předprodeji v informačním centru. Vstupné 25,– Kč.
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc BŘEZEN

Pátek 11. března se koná zájezd pro druhé a třetí třídy ZŠ Msgre Staška a ZŠ praktickou do Divadla Alfa v Plzni na představení Žabákova dobrodružství

Akce o jarních prázdninách
12. 3. – DÍLNA PRO DĚTI. Batikování triček od 9 do 12 hodin v DDM. Cena: 50 Kč.
14. 3. – SŮL NAD ZLATO. Sportovní den na horolezecké stěně plný her a soutěží zakončený programem v solné
jeskyni. Od 9 do 15 hodin. Sraz i ukončení v DDM. Cena: 80 Kč.
15. 3. – RYTÍŘSKÝ TURNAJ. Rytířské klání v různých disciplínách. Součástí je i turnaj v bowlingu a ranní výrobní dílna. Od 9 do 15 hodin. Sraz i ukončení v DDM. Cena: 60 Kč.
16.3. – HLEDÁ SE NEMO. Dobrodružná výprava do vodní říše–aquapark ve Kdyni. Od 9 do 15 hodin. Sraz i ukončení v DDM.
Cena: 150 Kč.
17. 3. – Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Celodenní výlet do Plzně – vlakem rovnou do pohádky… Prohlídka nově otevřeného Domu
pohádek. Mimo jiné navštívíme Křemílka a Vochomůrku v jejich pařezové chaloupce, školičku
Macha a Šebestové, dětské divadýlko nebo kreativní dílnu. Od 9.15 do 17.45 hodin. Sraz i ukončení na hlavním vlakovém nádraží v Domažlicích. Cena: 200 Kč.
18. 3. – DEN SE ZÁCHRANÁŘI A S KONÍČKÁŘI. Exkurze na pracoviště Záchranné služby, na pracoviště OS ČČK – maskování
a ošetření běžných poranění, prohlídka stájí Jezdeckého klubu – s sebou pamlsky
pro koně. Od 9 do 13 hodin. Sraz i ukončení v DDM. Cena: 40 Kč.
čtvrtek 24. března – Koncert skupiny 5angels pro školy od 9. a od 10. hodin v MKS.
úterý 29. března – Zájezd pro páté třídy ZŠ Msgre Staška a do Divadla Alfa v Plzni na představení Démonův pramen s prohlídkou
zákulisí divadla.

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
středa

9. 3.

Zeměpisná olympiáda A, B, C

v GJŠB

středa

9. 3.

Zeměpisná olympiáda D

v GJŠB

čtvrtek

10. 3.

Recitace

v MKZ Horšovský Týn

pondělí

21. 3.

Matematický Klokan–školní kola

korespondenčně

pondělí

21. 3.

Olympiáda v Čj I. kat.

v DDM

úterý

22. 3.

Olympiáda v Čj II. kat.

v DDM

čtvrtek

24. 3.

Pythagoriáda Z 6–8.

v GJŠB

středa

30. 3.

Fyzikální olympiáda E, F

v GJŠB

PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE DJMINJ 2011
I. Tábory a soustředění:
Termín:

Místo:

Ubytování:

Zaměření:

Motivace:

Cena:

Hlavní vedoucí:

1.–10. 7.

Horšovský Týn

budova ZvŠ

soustředění dívčích klubů

Jubilejní dvacátý

2200,–

Ivana Kubová

1.–7. 7.

Postřekov
I. běh

budova ZŠ

přírodověda, sport,
turistika, výtvarná
a rukodělná činnost

Orient Express

1600,–

Jan Hrabačka

11.–17. 7.

Postřekov
II. běh

budova ZŠ

přírodověda, sport,
turistika, výtvarná
a rukodělná činnost

Orient Express

1600,–

Jan Hrabačka

II. Příměstská činnost : celodenní pobyt bez noclehu, vlastní strava
Termín

Místo:

Zaměření:

Cena:

Hlavní vedoucí:

15.–19. 8.

Domažlice

Putování cestou necestou

700,–

Jan Hrabačka

Kontakty na hlavní vedoucí: tel.: 379 722 811, 379 722 812, www.ddmdomazlice.cz, e-mail: ddm.domazlice@seznam.cz,
ddm@ceskasit.cz
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Turistické akce v BŘEZNU
Neděle 6. 3.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod.
u kostela U Svatých. Trasa: po cyklostezce
na Vodolenku, Chrastavice, Domažlice
(8 km). Vede P. Matějka.
Čtvrtek 10. 3.
Mimořádná členská schůze KČT Domažlice v Gymnáziu J. Š. Baara od 17.30 do
18 hodin. Od 18 hodin turistická beseda.
M. Friš a H. Šotová: Češi v rumunském
Banátu.
Neděle 13. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.31 hod. do Staňkova. Trasa:
Staňkov, Krchleby, Hlohová, Staňkov
– částečně po trase naučné stezky „Po
stopách Jiráskova Lucerny“ (11 km). Vede
M. Ryšánek.
Sobota 19. 3.
Účast na turistickém pochodu Plzeňská
šlapka. (Pořádá KČT Bolevec). Odjezd
z nádraží ČD v 6.06 hod. do Plzně. Trasy
dle výběru. Vede M. Senohrábková.
Neděle 20. 3.
Turistická vycházka Vítání jara. Odjezd
ze zastávky ČD v 17.07 hod. na Pilu. Trasa: Pila, Hrádek, Domažlice (8 km). Vede
K. Bílek.
Neděle 27. 3.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 13. 04 hod. do Trhanova. Zde bude
čekat vedoucí vycházky. Trasa: Trhanov,
Pec pod Čerchovem, Česká Kubice (občerstvení), Babylon, Pec pod Čerchovem,
Trhanov (12 km). Vede J. Mathauser.
Připravujeme
Neděle 3. 4.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.48 hod. do Janovic. Trasa: Janovice, Klenová, Týnec, Loreta, Klatovy
(14 km). Vede A. Léblová.
Sobota 9. 4.
Odemykání České studánky (19. ročník).
Letos jako součást turistické akce EURORANDO 2011 – voda ze střechy Evropy.
Odjezd ze zastávky ČD do České Kubice
v 8.32 hod. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní
hájek, Zelená chýše, Česká studánka. Od
10.30 hod. slavnostní odemykání. Vystoupí mužský pěvecký soubor Haltravan
z Klenčí pod Čerchovem. Pro účastníky
pamětní listy, odznaky akce a suvenýry.
V průběhu slavnosti bude odebrána voda
z České studánky a spolu se vzorky vod ze
160 významných českých toků zaslána do
španělské Alhambry. Po skončení akce návrat do Chodova. V kulturním domě oběd
a společné posezení. Odjezd do Domažlic
vlakem v 16.19 hod. Vede P. Matějka.
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JAK ZAČAL ROK 2011 V DOMAŽLICKÉM KOMUNITNÍM CENTRU FAZOLE

Rok 2011 začal v domažlickém Komunitním centru FAZOLE rekvalifikací Obsluha
osobního počítače, která zde v rámci projektu „Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro
každého“ proběhla již podruhé. Dosud se obou běhů tohoto kurzu zúčastnilo celkem 23
klientek.
Od 4. do 25. února 2011 probíhá Motivační kurz 7. běhu vzdělávacího programu Komunitního centra FAZOLE zejména pro ženy vracející se na trh práce, tentokrát v prostorách
SOŠ a SOU v Nádražní ul. 43 v Horšovském Týně. Tento běh je náhradou za podzimní
běh, který byl plánován v Bělé nad Radbuzou a pro nedostatek zájmu musel být zrušen.
Centrum tak zpřístupnilo své kurzy také klientkám z oblasti Horšovotýnska. V kurzu je
nyní osm klientek, čímž celkový počet účastnic projektu dosáhl šedesátky. I v Horšovském Týně mají klientky v březnu možnost absolvovat poslední 3. běh devadesátihodinové počítačové rekvalifikace. I když možnost absolvovat profesní rekvalifikaci mají díky
blížícímu se konci projektu omezenou, některé z nich ji přece jen ještě stihnou.

Úspěchem Ústavu pro ekopolitiku o. p. s., který je provozovatelem Komunitního
centra FAZOLE, je získání finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na navazující projekt, který poběží v letech 2011–2013. I když současné
kurzy jsou v rámci projektu „Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého“, který
končí 31. 7. 2011 již poslední, nový projekt na něj plynule naváže a Komunitní centrum
FAZOLE tak bude nabízet své služby i nadále. Partnerem nového projektu je i nadále
o. s. Nové obzory – RMC Kráčmerka, spolupracujícími organizacemi město Domažlice,
město Bělá nad Radbuzou a Úřad práce v Domažlicích.
Projekt „Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro každého“ (CZ.1.04/3.4.04/26.00285)
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Martina Přibylová, manažerka projektu

PŘEDNÁŠKY ENVIRONMENTÁLNÍHO CENTRA
BIOZAHRADA – 3. března 2011 od 17 hodin v jídelně GJŠB bude přednášet Ing. Radomil Hradil, autor
knihy Česká biozahrada (2000) a publikace Biozahrada (2007). Na přednášce se dozvíme o tom jak
a proč pěstovat bez chemie. Chemické postřiky a umělá hnojiva nejsou řešením problémů, ale mnohdy
naopak jejich příčinou. Pan Hradil bude po přednášce odpovídat na vaše dotazy.
VELKÉ ŠELMY – 24. března 2011 od 17 hodin se koná v jídelně domažlického gymnázia promítání
filmu Vlci v Lužici s následnou besedou na téma Rys za naším plotem aneb Velké šelmy v české krajině.
Kamera Sebastiana Körnera zachycuje život vlků v německé Lužici nedaleko polských a českých hranic
a přináší unikátní záběry dvou smeček volně žijících vlků v kulturní krajině obývané lidmi, doplněné také
snímky z amerického Yellowstonského národního parku. Na besedě se dozvíte, jaký je aktuální stav výskytu vlků, rysů a medvědů v České republice. Přednáší Kateřina Ulmanová, organizátorka rysích hlídek.
VOŇAVÝ VEČER – 31. března 2011 od 17 hodin v jídelny GJŠB proběhne přednáška o aromaterapii,
na které nás Vladimíra Michlová seznámí s bezpečným používáním éterických olejů v praxi i s možnostmi aromaterapie v léčbě onemocnění horních cest dýchacích a onemocnění kožních.
Akce se konají v rámci projektu Envic – Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských center Plzeňského kraje, který je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí,
ministerstva životního prostředí a Plzeňského kraje. Vstup zdarma.
(bv)
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OZNÁMENÍ
Rada města Domažlice svým usnesením č. 310 ze dne 15. 2. 2011
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 2011.
Adresátem půjčky z fondu podle čl. IV. odst. 1 vyhlášky může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která vlastní obytný objekt
na území města a která přijme závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě o půjčce uvedených pravidel ve
prospěch uvedeného obytného objektu. Dále o půjčku může žádat i právnická osoba, která objekt nevlastní, za předpokladu, že se jedná
o bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek a půjčka je použita na obnovu obytného objektu.
Z fondu se poskytují následující druhy půjček:
Číslo
půjčky

Název/účel

1.

Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let

2.

Lhůta splatnosti

Úroková sazba

Horní hranice půjčky

5 let

4 % p. a.

do 120 tis. Kč
na 1 dům

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 208 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. 2011 na podatelně MěÚ nebo na finančním odboru MěÚ Domažlice.
Ing. Miroslav Mach, starosta Města Domažlice
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Víte, co je „Předškoláček“?

S nástupem do školy nastává pro děti mnoho změn. Musejí si zvykat na pravidelný
režim, včlenit se do kolektivu a zvládat nové situace. Kromě toho čeká prvňáčky i změna prostředí. Už ne budova mateřské školy, ale rozsáhlý školní areál. Proto je pozvolné
seznamování budoucích prvňáčků se školou jednou z priorit práce pedagogů I. stupně
ZŠ v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích. Zkušené paní učitelky se snažily již druhým
rokem v rámci projektu „Předškoláček“ budoucím žáčkům školu přiblížit a usnadnit jim
cestu za poznáním.
Žáci předškolních oddělení všech mateřských škol docházeli v doprovodu vyučujících
v listopadu až lednu na „návštěvu“ do naší školy. Seznamovali se s jejím prostředím
a paní učitelky I. stupně je formou her připravovaly na vstup do první třídy. Aktivity
byly zaměřeny na rozvoj sluchového i zrakového vnímání a pohybových dovedností dětí.
Byl plněn i hlavní záměr našeho projektu – pohyb v neznámých a rozsáhlých prostorech
školy.
Projekt „Předškoláček“, který je pro všechny děti bezplatný, dobrovolný a nezávazný,
bude na naší škole (www.novaskoladomazlice. cz) probíhat i v příštím školním roce.
Děkujeme za spolupráci všem paním učitelkám mateřských škol a těšíme se na naše
budoucí žáky i jejich rodiče.
Za pedagogy I. stupně ZŠ ul. Msgre B. Staška Domažlice Mgr. Radmila Uzlíková
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Seniorské odpoledne

Ve čtvrtek 3. března se v domažlickém
MKS koná SENIORSKÉ ODPOLEDNE
spojené s oslavou MDŽ. K tanci a poslechu bude od 14 do 18 hodin hrát osvračínská Švitorka Vlastimila Weinera. Srdečně
zvou pořadatelé z MO STP a OkO STP.

Orel pro děti

Jednota Orel Domažlice pořádá od
listopadu pravidelná cvičení pro děti předškolního věku. Cvičení se koná v pátek od
17 do 18 hodin v malé tělocvičně gymnázia. Příspěvek na tělocvičnu na jednu
hodinu je dvacet korun.
(mm)

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA - KLENOTNICE
ZDRAVÍ
POTŘEBUJETE VYŘEŠIT
ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY?
NABÍZÍM TRADIČNÍ ČÍNSKOU
MEDICÍNU VČETNĚ VYŠETŘENÍ
A BYLINNÝCH PRODUKTŮ.
VYŠETŘENÍ PROVÁDÍM
BEZPLATNĚ!

Tel. 608 509 060
Spálená 150, Domažlice

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

Rohova 124, Domažlice

Foto: Archiv ZŠ

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
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KŘÍŽEM KRÁŽEM AUSTRÁLIÍ

Známý cestovatel Leoš Šimánek zavítá ve středu 9. března do Domažlic se svojí panoramatickou live-diashow se sedmi projektory.
Po jeho přednáškách na téma putování po Hawaii a loňském povídání o Rusku se posluchači ve velkém sále domažlického MKS vydají
po Austrálii.
Autor spolu s manželkou, synem a dcerou cestoval po tomto nejmenším kontinentu tři měsíce. Po zkušenostech z Nového Zélandu si
půjčili kempr - tzn. obytný vůz, který jim zajišťoval potřebné zázemí. Po Austrálii se pohybovali i na koních, horských kolech, kánoích
či plachetnicích. Podvodní svět jim umožnilo navštívit potápěčské
vybavení. Kdo má zažitou představu o zemi protinožců jako o vyprahlém světě, bude jistě překvapen, že na svých cestách naši krajané využili i sněžnice a lyže na zasněžených vrcholcích hor.
Cestovatel Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni a více
než polovinu života prožil na cestách po celé naší planetě. Domovem se mu kromě naší země na čas stala i Kanada a Německo,
jichž je také státním příslušníkem. Původním povoláním stavební
inženýr čile publikuje cestopisné knihy s bohatým obrazovým
materiálem dokumentujícím jeho cesty. Popisovanou přednášku
můžete navštívit 9. 3. od 19 hodin v MKS, vstupenky jsou k dostání v Městském informačním centru na náměstí Míru 51 (vedle
radnice).
(toš)

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na
jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne,
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou
sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což
je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie,
ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím
související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na
registrované partnerství. Český statistický úřad při sčítání lidu
2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani
jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani
dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku
důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k internetu.Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Sčítacími
komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici
bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni
pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Historie sčítání lidu
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán
patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou
kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii
zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně
a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat
od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na
našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Na pátek 24. června chystá Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích oslavy 140. výročí svého založení. Škola má záměr připomenout si
toto významné jubileum spíše komorněji pojatou oslavou, která se uskuteční v prostorách bývalého pivovaru. Vhodnost tohoto objektu
prověřilo již několik kulturních akcí, které se tam konaly v minulém roce.
Protože organizátoři chtějí přiblížit historii školy netradičním způsobem, obracejí se na absolventy domažlického gymnázia s prosbou o zapůjčení unikátních dobových materiálů (fotografií, videonahrávek, zvukových nahrávek) dokumentujících uplynulá léta, které
by byly použity v komponovaném pořadu, jež se uskuteční v rámci oslav.
Pokud máte podobné vzpomínky na svá gymnaziální léta ve svém či rodinném archivu a rozhodnete se jimi obohatit chystané oslavy,
můžete je poslat v elektronické podobě na tyto e-mailové adresy: anderle@gymdom.cz nebo johanek@gymdom.cz.
Uvedené materiály je možné přinést do gymnázia také osobně při návštěvě u sekretářky či u ředitelky školy v době od 7,30 hod. do
13,30 hod., a to do poloviny března. Donesené fotografie budou oskenovány a vzápětí vráceny majiteli.
Jan Pek

HODINA ZEMĚ 2011

(arboristika)

stromolezectví
řez stromů
rizikové kácení
výškové práce
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CHCETE OBOHATIT GYMNAZIÁLNÍ OSLAVY?

PÉČE O STROMY
Zdeněk Blažek
Michlova 594
Domažlice
mob.: 603 450 275
fax: 379 778 561
blazek84@seznam.cz
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ZE ŽIVOTA ZUŠ

Folklorní soubor vystupuje 12. března
na Chodském bále v Domažlicích. 7. března proběhne okresní kolo soutěže ve hře
na housle a kytaru. Na krajské kolo ve
hře na klavír pojedou do Plzně vítězové
okresního kola: D. Hálková, V. Chvalová,
M. Herzer, K. Císlerová, J. Dufek, náhradník V. Vrbová.
(je)

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na
www.domazlice.info
Městské centrum služeb, Baldovská 638,
Domažlice pořádá
4. března od 17 hodin I. seniorský bál.
K tanci a poslechu hraje Domažličanka.
Přednášky se konají:
9. března od 14 hodin Neurologická onemocnění – MUDr. P. Zeman
18. března od 14 hodin Trénink paměti
– paní Slivoňová
23. března od 14 hodin Bezpečnost seniorů
– městská policie
V penzionu Prokopa Velikého 689
se koná přednáška
18. března od 10.00 hodin
Trénink paměti (1. patro)
– paní Slivoňová.
V penzionu v Břetislavova 84
se 3. března od 14 hodin koná Masopust,
a 23. března od 14 hodin přednáška
Aktivita seniorů – Z. Bohmannová.

V sobotu 26. 3. od 20.30 do 21.30 proběhne již po páté celosvětová akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země 2011. Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant,
osvětlení budov města i firem či zhasnutí v domácnostech. Zhasnutím se připojíte k cca 6 000 městům
po celém světě a mnoha milionům lidí a dáte tak najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší Země.
První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, když více než 2,2 miliónu domácností a firem
v australském Sydney zhaslo na hodinu svá světla. Loni, ve svém čtvrtém roce, se Hodina Země 2010
zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec. Svá světla vypnulo 4 616 měst
v 128 zemích včetně 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami,
které podpořily akci zhasnutím, byla např. sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Riu de Janeiru nebo pařížská Eiffelovka. Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním
Východem i oběma americkými kontinenty zůstaly potemnělé. U nás se se zapojilo 34 obcí a měst, 35
firem a společností a pomocí Facebooku přes 20 000 lidí. V den konání akce vzrostla návštěvnost stránek Hodiny Země na 100 000 lidí.
Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace – WWF. Ta i v letošním roce oslovila
Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku.
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka Ekologického institutu Veronica

Autorské čtení básníka Josefa Hrubého u evangelíků

V sobotu 5. března přivítáme v evangelickém kostele velmi vzácného hosta. Bude jím
básník Josef Hrubý (1932), autor 16 básnických sbírek a 20 bibliofilských tisků, nositel
mnoha ocenění (Západočeská cena, Cena města Plzně, Polanova cena a jiné.), jehož
básnické sbírky byly přeloženy do mnoha světových jazyků – němčiny, francouzštiny,
holandštiny, italštiny a též do arabštiny. Host u nás bude číst ze svých dvou nejnovějších
knih vydaných v loňském roce – knih /Otylé Ach/ a /Polyfony/. Básnické odpoledne začíná v 17.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích
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