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Slavnostní koncert k výročí partnerství

Město Domažlice, MKS v Domažlicích, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a Výbor pro
spolupráci s partnerskými městy pořádaly v sobotu 21. listopadu Slavnostní koncert žáků
uměleckých škol Domažlice a Furth im Wald. Akce se konala u příležitosti 25. výročí podpisu partnerských smluv mezi městy Domažlice a Furth im Wald. A že šlo o mimořádný
kulturní zážitek, dokazoval plný sál MKS a spokojení diváci. V úvodu akce svými podpisy
současní starostové znovu ztvrdili pokračování v partnerství měst Domažlice a Furh im
Wald. Poté se již na pódiu představili sami protagonisté koncertu. Vystoupili žáci ZUŠ
Jindřicha Jindřicha Domažlice a Landkreis Musikschule Cham/Furth im Wald a hosté z
Konrad Max Kunz Musikakademie Schwandorf, kteří se v druhé polovině koncertu předvedli ve společném česko-německém orchestru.
Pokračování na straně 2

Slovo starosty

Vážení
spoluobčané,

předvánoční čas se
velmi rychle přiblížil
a nás opět čekají náročné přípravy na blížící se svátky. Budu
velmi rád, když si během tohoto shonu najdete chvilku a užijete
si klidnou adventní atmosféru. Městské
kulturní středisko v Domažlicích pro Vás
připravilo celou řadu zajímavých akcí a
jsem si jistý, že každý si najde to své.
Rád bych touto cestou poděkoval právě
pořadatelům těchto akcí, pracovníkům
technických služeb, městským lesníkům
nebo pořadatelům dalších sportovních a
kulturních akcí, kteří během adventu nabízejí spoustu využití pro všechny věkové
kategorie.
Dovolte mi také, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
vstup do nového roku, a to nejen jménem
města Domažlice, ale také jménem všech
našich organizací. Přesto, že situace kolem
nás není v současné době nejklidnější,
doufám, že prožijete svátky v míru a pohodě.
Ing. Miroslav Mach,
starosta Domažlic

Vánoční trhy: nové prodejní stánky i výzdoba
Novinkou letošních Vánočních trhů v
Domažlicích (18. - 23. 12. 2015) budou
zbrusu nové dřevěné prodejní stánky. Osm
stánků vyjde město na 250 tisíc korun (bez
DPH). Díky nim bude zvýšen komfort prodávajících a změní se také celkový vzhled
prostoru před radnicí, kde se trhy konají.
Náměstí bude také nově pro automobily
neprůjezdné. „Činíme tak především kvůli

bezpečnosti návštěvníků trhů. Rada města
navíc rozhodla, že část náměstí před radnicí
bude pro dopravu uzavřená až do 27. prosince, a to z důvodu pořádání nejrůznějších
kulturních akcí,“ vysvětlil místostarosta
Domažlic Zdeněk Novák.
Nové dřevěné stánky dostanou i novou
vánoční výzdobu. Město navíc investuje
také do nové vánoční výzdoby domažlické

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 14. 12. 2015
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 16. 12. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

brány, kterou budou letos zdobit bílé LED
žárovky.
K domažlickým Vánočním trhům samozřejmě patří také bohatý kulturní program,
který připravuje Městské kulturní středisko
v Domažlicích. Na programu Hudby u
stromečku bude celá řada zajímavých vystoupení a každý den budou moci lidé na
náměstí potkat také ponocného. Kompletní
program najdete na straně 10.
Vstup do roku 2016 oslavíme v Domažlicích tradičně Novoročním ohňostrojem 1. ledna od 18 hodin na náměstí před
radnicí.
(bub)
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Kapři budou k mání až do Vánoc Krátce z radnice:

Ve čtvrtek 19. 11. se konal výlov Černého rybníka u Babylonu. Přesto, že výlov komplikoval špatný odtok vody a silný vítr, rybník nakonec vydal na 30 metráků ryb. Domažlické
městské lesy (DML) již zahájily vánoční prodej ryb, který probíhá každou středu od 10 do
13 hodin na náměstí před radnicí. Ryby budou k dostání také na zlatou neděli 20. prosince a poté 21., 22., a 23. prosince. Tradiční prodej ryb probíhá jako každý rok i v rybárně
městských lesů v Hanově parku. Kromě ryb nabízí DML také vánoční stromky. Od 15.
prosince je budou prodávat ve svém sídle v Domažlicích (Tyršova 611) nebo na Babyloně
(č.p. 23 u pana Zikmunda) a v Nevolicích ( č. p. 45 u pana Forsta).
Foto: (bub)
Dokončení z titulní strany: Skladby pro „Orchestr bez hranic/Orchestr Grenzenlos“ upravil Václav Cibulka. Režie koncertu se ujal Vlastimil Konrády.
Celý slavnostní večer zakončil barokní ohňostroj na náměstí, který se měl v Domažlicích konat již v srpnu během projektu 9 týdnů baroka, ovšem vzhledem k letnímu suchu a
nebezpečí vzniku požáru byl ohňostroj zrušen a Domažličtí si jej mohli užít až nyní.
Kompletní fotogalerii a také více informací najdete na www.domazlice.eu.
(bub)
Provozní doba redakce Domažlického
zpravodaje v budově Tiskárny MKS,
U Nemocnice 358, Domažlice je každou středu od 10.00 do 16.00 hodin.

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 735 170 484,
e-mail: bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Kristýna Bublová. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR
E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

Setkání u památníku
třetího odboje
Uctít památku občanů Domažlicka,
kteří vinou komunistického režimu v letech 1948 - 1989 zahynuli, byli vězněni
nebo pronásledováni, přišli v pondělí 16.
listopadu k památníku v zahradě Chodského hradu zástupci města, Svazu PTP
a Konfederace politických vězňů. Šlo o
12. setkání, na kterém opět nechyběli ani
studenti domažlických škol.
Starosta Domažlic Miroslav Mach
například upozornil na aktuální situaci
ve světě a teroristické útoky ve Francii,
předseda domažlického klubu Svazu PTP
Jiří Hezký zase zhodnotil všechna uplynulá léta a upozornil na největší chyby,
kterých se společnost dopustila. „Naše
organizace bohužel v letošním roce
končí, protože vzhledem k věku již nejsme schopní pokračovat v naší činnosti.
Nebudeme mít již možnost předat mladé
generaci naše zkušenosti. Doufám ale, že
v těchto setkáních k příležitosti státního
svátku 17. listopadu se bude i nadále pokračovat,“ dodal Hezký.
(bub)

l Radní na svém posledním říjnovém jednání schválili uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na akci „Domažlice, U Nemocnice čp.
579 - Zateplení objektu městského úřadu“
uzavřené dne 3. 9. 2015 mezi městem Domažlice a společností MIRAS - stavitelství
a sanace s. r. o., odštěpný závod Plzeň. Na
základě tohoto dodatku se prodlužuje termín
předání díla na konec prosince 2015.
l Delší dobu nevyužívaný objekt na nádvoří areálu bývalých kasáren v domažlické
Petrovické ulici dostává na přechodnou dobu
znovu využití. Opět v něm bude fungovat
prodejna nápojů. Radní schválili pronájem
části nebytových prostor v budově bez čp./
če., jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/17
k. ú. Domažlice, společnosti NÁPOJE HRUBÝ s. r. o., se sídlem Stráž 38 právě za účelem provozování prodejního skladu nápojů.
l Město Domažlice usiluje o směnu několika pozemků v katastrálním území Domažlice
(za zimním stadionem) s Českou provincií
Řádu sv. Augustina. Záměr již odsouhlasili i
zastupitelé a město tak odešle svoji nabídku.
Důvodem je nejen sjednocení pozemků, ale
také nabídka jednoho z developerů, který
by měl zájem o koupi pozemků právě v této
lokalitě, kde by vybudoval výrobní závod a
nabídl zhruba stovku pracovních míst. O další
směně pozemků město jedná v okolí Čerchova, kde některé pozemky vlastní Lesy ČR.
l Zastupitelé projednávali žádost o prominutí jednorázové pokuty společnosti DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o., která
měla v souvislosti z projektem „Rekonstrukce MKS Domažlice - bezbariérový přístup
do MKS - I. Etapa interiér“ zaplatit pokutu
ve výši 400 tisíc korun za nesložení bankovní jistiny ve smluveném termínu a 181 517,18
Kč za nedodržení termínu dokončení díla.
Zastupitelé se nakonec usnesli, že první pokutu sníží o polovinu a druhou pokutu bude
muset společnost zaplatit v plné výši. (bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Město zaslalo do
Ludres kondolenci

V souvislosti s listopadovými teroristickými útoky v Paříži vyvěsilo město Domažlice
na budově radnice černou vlajku k uctění
památky obětí.
Vedení města také vyjádřilo soustrast
s následky teroristických útoků svému partnerskému městu Ludres. Dopis s kondolencí
byl zaslán starostovi Ludres Pierrovi Boileau.
„I v Domažlicích jsme uctili oběti zákeřného útoku, který svým rozsahem nemá obdoby,
a to smutečními prapory a zvoněním chrámových zvonů. Mé myšlenky, kolegů zastupitelů
a bezesporu všech občanů našeho partnerského města byly v tu chvíli s Vámi, našimi
přáteli z Francie,“ uvedl v dopise starosta
Domažlic Miroslav Mach.
(bub)
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V pátek 13. 11. končily taneční pro dospělé
- začátečníky. Zúčastnilo se jich 11 párů a vedli
je manželé Brettschneiderovi (snímek vlevo). V
neděli 15. 11. skončil kurz Společenské výchovy a
tance pod vedením manželů Kociánových, kterého se zúčastnilo 20 párů. (snímek vpravo).
Foto: Martina Pincová

Jarní taneční nabízí
poslední volná místa
Poslední volná místa na kurz společenské výchovy a tance - jaro 2016, který
povedou manželé Brettschneiderovi.
Kurz začne 28. ledna 2016.

Přihlášky a více informací:
Martina Pincová,
Tel.: +420 379 722 631
E-mail: pincova@idomazlice.cz

Seminář programu
Nová zelená úsporám

Státní fond životního prostředí ČR připravil ve spolupráci
s městem Domažlice seminář pro potencionální žadatele o
dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Seminář o možnostech čerpání podpory z programu Nová
zelená úsporám je určen široké veřejnosti a bude se konat dne
7. 12. 2015 od 14.00 do 17.30 v zasedací místnosti Městského
úřadu na adrese náměstí Míru 1, Domažlice. Odborníci SFŽP
ČR představí podmínky tohoto dotačního programu a sdělí
informace, jak o dotaci požádat. Prostor bude i pro dotazy
potenciálních žadatelů a individuální konzultace.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.
Seminář je bezplatný.
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR podporuje:
l opatření ke snížení energetické náročnosti budov (např.
zateplení, výměna oken a dveří)
l efektivní využití zdrojů energie (výměna zdrojů tepla, instalace solárních systémů a systémů zpětného získávání tepla
- rekuperační jednotky)
l výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

www.novazelenausporam.cz / www.domazlice.eu
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TURISTICKÉ AKCE V LISTOPADU

Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 5. 12. Mikulášská vycházka. Sraz
u sokolovny v 17 hod. Trasa: Domažlice,
Baldov, Luženičky a zpět (5 km). Vede K.
Bílek.
Neděle 6. 12. Zájezd do Velké divadla
v Plzni na muzikál Hello, Dolly. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 17 hod. Cena: pro členy KČT a
Sokola Domažlice 440 Kč, ostatní 460
Kč. Přihlášky a peníze přijímá p. Marie
Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo 379
724 113. Vede E. Nosková.
Neděle 13. 12. Turistická vycházka.
Sraz ve 13 hod. „U Golema“. Trasa: po
cyklostezce do Havlovic, Zelenovké rybníky, Vavřinec, Domažlice (10 km). Vede
M. Janutková.
Neděle 27.1 2. Společné posezení v závěru roku v restauraci Viola v 15 hodin.
Připravujeme

Pátek 1. 1. Novoroční výstup na Čerchov (18. ročník).Turistická akce Vystup
na svůj vrchol. Odchod na Čerchov z
parkoviště v Caparticích v 10 hod. Během
akce proběhne celostátní sbírka Novoroční

čtyřlístek na stavbu turistické trasy pro
handicapované turisty. Pro účastníky novoročenka v chatě KČT. (Capartice - Čerchov a zpět 8 km). Vede J. Kuželka.
Pátek 1. 1. Novoroční vycházka na
Díly. Odjezd z nádraží ČD v 10.15 hod.
do Postřekova. Trasa: Postřekov, Díly,
Klenčí pod Čerchovem (8 km). Vede M.
Senohrábková.

Koncert a bohoslužba

Českobratrská církev evangelická a Křesťanský sbor Domažlice pořádají charitativní adventní koncert skupiny EXUSIA, a to
v sobotu 12. 12. od 18 hodin ve Sborovém
domě ČCE, Tyršova 690, Domažlice.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
věnován sociálně terapeutickm dílnám
svatého Josefa v Domažlicích.
Zveme vás také na Štědrovečerní bohoslužbu Křesťanského sboru Domažlice,
která se koná na Štědrý večer 24. prosince
od 22 hodin opět ve Sborovém domě ČCE.
Program: Zpívání současných moderních
křesťanských písní a vánoční slovo.
Za Křesťanský sbor Domažlice: Pavel Faul

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

1. 12. Valné zasedání Klubu zasloužilých
hasičů Chodska, 2. 12. Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - Příběhy včelích medvídků, 2. 12. Koncert MICHAL HRŮZA a
Zahrádkář ZO ČZS Domažlice zve své KAPELA HRŮZY, 3. 12. Seniorské odpočleny na slavnostní členskou schůzi 14. ledne, 7. 12. Prodej knih, 8. 12. Divadelní
prosince 2015 v 17 hodin v budově zahrád- představení pro MŠ a ZŠ, 8.12. Prodej knih,
káře. Přijďte posedět posedět při harmoni- 9. 12. Prodej knih, 10. 12. Školení, 10. 12.
ce s tombolou. Výbor ZO ČZS Domažlice VIII. abonentní koncert - LINHA SINGERS, 11. 12. Maturitní ples, 12. 12.
Maturitní ples, 14.
12. Prodej knih, 15.
12. Prodej knih, 16.
12. Zasedání zastupiHledáme kolegu/yni na pozici Konzultant O2 do telstva města, 17. 12.
týmu prodejny v Domažlicích.
Koncert MICHAL
HORÁČEK, 18. 12.
Náplní práce je denní kontakt se zákazníky na
Maturitní ples, 19.
O2 prodejně, prodej produktů a služeb.
12. Maturitní ples,
21. 12. Vánoční konPokud se chcete stát součástí jedné z nejvýznamějších cert ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlifirem v oboru, zašlete CV na prace@cetrikom.cz.
ce.
(mks)

Členská schůze

Konzultant O2 prodejny
v Domažlicích

HODINÁŘSTVÍ VITANOVSKÝ

Čerchovská 581, Domažlice, Tel. 379 725 259
UKONČUJE SVOJI ČINNOST K 31. 12. 2015

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
VŠECH ZÁSOB - SLEVY
ŽÁDÁME ZÁKAZNÍKY O VYZVEDNUTÍ SVÝCH
ZAKÁZEK NEJPOZDĚJI DO 23. 12. 2015

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

v

prosinec 2015

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční
odběry krve v pondělí
7. 12. 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.

Seniorské odpoledne

Svaz tělesně postižených v ČR o.s. - okresní
organizace v Domažlicích vás srdečně zve
na Seniorské odpoledne, které se koná 3. 12.
od 14 hodin v MKS. K tanci a poslechu hraje
Malá česká dechovka - Pepi Vinklárka.
MO STP Domažlice, Vlasta Panošová
OkO STP Domažlice, Mgr. Sylva Cenefelsová

Upozornění pro členy Českého rybářského
svazu z.s. místní organizace Domažlice:
povolenky k rybolovu se budou odevzdávat v opravně obuvi u p. Hanáčíka,
případně je lze odevzdat některému z
členů výboru organizace. Děkujeme za
pochopení.
Karel Amerling,
předseda MO ČRS Domažlice

ZUŠka zve:

Základní umělecká škola J. Jindřicha Domažlice zve širokou veřejnost na dva prosincové
koncerty. Ten první, již tradiční Vánoční
koncert učitelů ZUŠ a hostů se uskuteční
13.12. od 19:00 v kostele augustiniánského
kláštera. Naši učitelé se drží pořekadla, že
nejlepší učitel je ten, který inspiruje. A právě
o to se budou všichni účinkující na učitelském koncertě snažit. Totiž inspirovat své
žáky. Druhá pozvánka směřuje na 21.12. od
17:30 do velkého sálu MKS v Domažlicích
na Vánoční koncert žáků ZUŠ. Vystoupí na
něm žáci hudebního, tanečního a literárně
dramatického oboru. Bude nám velkým
potěšením, když nás na tyto koncerty přijdete podpořit a společně příjemně prožít čas
adventu.
Josef Kuneš

PEJSCI Z VALCHY
HLEDAJÍ DOMOV
LUMPA
* věk do 2 let
* hodná fenka, k lidem
absolutní mazlík
* mladé stvoření, které potřebuje usměrnit, trochu discipliny a pevnější ruku, ale
zároveň i dostatek času nejen na výcvik,
ale i na běhání a dovádění, nevhodná pro
chovatele začátečníky
Kompletní nabídka psů na
www.domazlice.eu, tel.: 728 480 785
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Uzavření knihovny 24. 12. 2015 až 1. 1. 2016

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Pěvecký sbor Čerchovan
působící za podpory města
Domažlice pořádá ve spolupráci s MKS, s Římskokatolickou farností Domažlice a
se ZUŠ Jindřicha Jindřicha
koncert:
J. J. Ryba - Česká mše vánoční

26. 12. 2015 v 19.00 hodin v
arciděkanském kostele Narození
Panny Marie v Domažlicích

Spoluúčinkují: pěvecký sbor
Čerchovan a sólisté, Komorní
orchestr Musica Tusta
Dirigent Marek Vorlíček
Předprodej vstupenek od 10. 12. 2015
v MIC v Domažlicích.

Městská knihovna Boženy Němcové oznamuje, že z provozních důvodů budou
všechna oddělení od čtvrtka 24. prosince do pátku 1. ledna pro veřejnost uzavřena.
Běžný provoz knihovny bude zahájen v pondělí 4. ledna 2016. Ve středu 23.12. bude
knihovna otevřena jen v dopoledních hodinách od 9,00 do 12,00 hodin. Výpůjční
doba půjčených knih a časopisů bude automaticky o tyto dny prodloužena a od čtenářů nebudou vybírány sankční poplatky za pozdní vrácení. Prosíme čtenáře, aby
s uzavřením knihovny počítali a včas se zásobili knížkami i časopisy. Děkujeme za
pochopení.

Výstavy:
VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ –Kouzelníkova karta
Kouzelník nám vykouzlí dobrou náladu a štěstí, lásku, kterou pro život potřebujeme. Odstraní všechny mrzutosti a špatné vlastnosti a vykouzlí nám vánoční
štěstí- to je motivem letošní výstavy prací žáků výtvarného odd. ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice - na téma Kouzelníkova karta.
Domažlická knihovna vás srdečně zve na tuto výstavu ve vestibulu knihovny od
1. prosince do 23. prosince 2015.
Bc. Lenka Schirová

TJ Sokol Domažlice - KLUB SENIORŮ zve do svých řad

Klub seniorů při TJ Sokol Domažlice pravidelně přispívá svými akcemi pro aktivní seniory. Po celý cvičební rok mají možnost starší
ženy cvičit ve svých oddílech, a to ve středu od
17.30 hodin a v úterý od 9 hodin v prostorách
sokolovny. Tyto oddíly vyvíjejí další činnost
jako pravidelné turnaje v petangu i kulturní
činnost. Několik let je v činnosti seniorská skupina v oddíle stolního tenisu, kde každý čtvrtek
členové nejen sportují, ale mají možnost se zú-

častnit i turnajů. TJ Sokol pořádá každoročně
několik turistických zájezdů, jako např. letos v
rámci akce „Se Sokolem na vrcholy“, kde byla
i početná skupina seniorů na Pancíři.
Seniorský klub Sokola vás tímto zve do
svých řad. Přihlásit se můžete na našich hodinách, informace vám budou podány v kanceláři sokolovny denně dopoledne.
Josef Váchal, starosta TJ.
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Změny ve vyhlášce „o odpadech“ z pohledu DTS Domažlice
Město Domažlice v letošním roce měnilo
vyhlášku o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice.
Jaké změny jsou pro občany z pohledu Domažlických technických služeb nejzásadnější,
Domažlickému zpravodaji řekl ředitel DTS
Jaroslav Zavadil.
„Ve vyhlášce již není uvedeno, že služba
bude včetně takzvané vynášky. Jedná se o
úsporné opatření, protože nyní ušetříme jedno

pracovní místo a budeme moci zachovat cenu
za svoz komunálního odpadu, která mimo jiné
zahrnuje i pronájem nádoby. Je třeba říct, že
starším lidem, kteří skutečně nebudou schopní
popelnici vynést a nebude jim moci pomáhat
někdo z rodiny či sousedi, jsme schopni vynesení popelnice zajistit, ale půjde o výjimečné
případy. Občanům se snažíme situaci ulehčit
také tím, že nabízíme výměnu kovových popelnic za lehké plastové popelnice na kolečkách. Je s nimi opravdu snadná manipulace,
ovšem nejsou vhodné na horký popel,“ uvedl

Zavadil, který ještě připomněl, že co se týká
popelnic, mají je občané zapůjčené k užívání.
Podle statistiky je životnost kovových nádob
zhruba 10 let, po 7 letech ale DTS nádoby
mění na své vlastní náklady. Pokud by ovšem
byla popelnice poškozena ze strany uživatele
nebo byla odcizena, musí si občané pořídit
novou nádobu na vlastní náklady.
Koncem října skončil také svoz bioodpadu,
hnědé popelnice nyní DTS již nevyváží. Občané ovšem mohou bioodpad odvážet celoročně
do sběrného dvora.
(bub)

Ukládání odpadů ve městě z pohledu MP Domažlice
Městská policie Domažlice se intenzivně
zabývá nakládáním s odpady v katastrálním
území města Domažlice. Úzce spolupracujeme zejména s DTS Domažlice. Vytvořili jsme
na našich webových stránkách pod odkazem
„Prevence“ další pododkaz „Ukládání odpadů“. Zde návštěvník stránek nalezne veškeré
informace, týkající se ukládání odpadu. Máme
zde interaktivní mapu veškerých sběrných
míst ve městě (tzv. „bubliny“) na separovaný
odpad. Jsou tady kontakty a odkazy na stránky
DTS a firmu, která odpad sváží. Jsou zde informace ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, čeho se občan dopouští, pokud odhazuje
odpad mimo místa k tomu určená, a je tu i
podzákonný předpis - OZV města Domažlice
č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice.
Jde o prevenci, kterou zde máme proto, aby
byl občan informován o možnostech uložení
odpadu a mohl si stáhnout aktuální právní
úpravu. Dále jsme nechali zhotovit samolepky
formátu A5 a ty jsou nalepeny všude na kontejnerech na separovaný odpad s textem, že toto
místo je monitorováno kamerovým systémem.

Toto téma jsme již několikrát medializovali.
Uložení odpadu mimo místa k tomu určená
je přestupkem s možností uložení sankce.
Jde opět o prevenci. Místa se systematicky
kontrolují. Pokud zjistíme, že je někde uložen
odpad mimo tato místa, nebo nám to oznámí
pracovníci DTS, či občan, kterému není jedno,
jak to ve městě vypadá, okamžitě umístíme v
blízkosti mobilní zařízení-fotopast, která nám
zachytí, co kdo, a hlavně jak zde odkládá.
Výsledkem jsou desítky předvolaných osob
na služebnu MP. Tyto osoby jsou pak vyzvány,
aby nám zdůvodnily své protiprávní jednání.
Výsledkem je většinou uložená bloková pokuta, která po novele zákona o přestupcích může
dosáhnout až 5.000,-Kč. Tuto sankci jsme
začali ihned využívat. Odpady jsou obecně
problémem a mnoho lidí i podnikatelů řeší
to, kam s nimi. Důrazně bych proto varoval ty,
kteří mají ve zvyku „někam“ něco odkládat či
vysypávat. Máme sběrný dvůr v Domažlicích,
kam je možno odpad pohodlně odvézt. Každá
fyzická, nebo právnická osoba, která odpad
vyprodukuje, jej musí také určitým způsobem
zlikvidovat. Není to o tom, že budeme vytvářet
černé skládky a ničit si tak životní prostředí.
Neméně důležitou činností je i třídění odpadu.

Odpad správně vytřídit je samozřejmostí pro
značnou část obyvatelstva, nicméně je stále
dost takových, které to tak nijak netrápí. I toto
kontroluje MP Domažlice, neboť touto činností
ji pověřilo zastupitelstvo města Domažlice. V
tomto směru odkazuji na již citovanou obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č.
2/2015. Odpady jsou prioritou strážníků MP
Domažlice. Zabýváme se i odhazováním
drobného odpadu, jako jsou nedopalky cigaret
či obaly od potravin. Kuřák, který odhodí nedopalek na dlažbu, nebo v parku na trávník a
strážník jej uvidí, může počítat s tím, že pokuta
v blokovém řízení jej nemine. Zároveň si ten
svůj odpad uklidí. Všude po městě se mezi
dlažebními kostkami válí tisíce nedopalků.
Předpokládáme, že dotyčný kuřák by si doma
na zahradě také nedopalek nehodil pod nohy.
Jak bylo řečeno, využíváme jak stálý dohledový kamerový systém, tak mobilní zařízení-fotopasti. Obojí nám umožňuje využívat zákon
č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Jde nám o
to, abychom udrželi město Domažlice čisté,
bez černých skládek a porůznu odloženého či
odházeného odpadu. Všem nám jde o stejnou
věc, mít město čisté a krásné.
Petr Kubal, velitel MP

DTS Domažlice p.o.
(technické služby) děkují občanům

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ PRO VÁNOČNÍ
STROMKY OD 4. 1. 2016 DO 18. 1. 2016

OMEZENÍ PROVOZU
SBĚRNÉHO DVORA

Touto cestou bych rád na závěr roku 2015
poděkoval těm občanům, kterým nebyl
lhostejný vzhled veřejného prostranství a
veřejné zeleně. Společně s našimi pracovníky tak přispěli ke zlepšení a zpříjemnění
života v našem městě. Velice si vážíme
pracovitosti a píle, se kterou někteří občané zvelebují okolí svého bydliště. Rádi budeme i v příštím roce nápomocni odborně,
pracovně i materiálně. V jarních měsících
nadcházejícího roku opět rádi zajistíme
a dodáme občanům vhodné výsadby pro
zkrášlení míst, ve kterých žijí.
Bc. Jaroslav Zavadil
ředitel DTS Domažlice.p.o.

DTS Domažlic p.o. jako každý rok rozmisťují velkoobjemové kontejnery pro sběr
vánočních stromků. Do kontejnerů patří
výhradně vánoční stromky a je zakázáno do
nich ukládat jakýkoliv jiný odpad.
Stanoviště: - ul. Petrovická - parkoviště
- ul. 28. října - horní část parkoviště
- ul. Kosmonautů - u kontejnerů (pod PČR)
- ul. Kosmonautů - u spodních garáží
- ul. Palackého - u garáží (rozvodna)
- ul. Dvořákova - parkoviště
- ul. Mánesova - křižovatka s ul. Kunešova
- ul. Mánesova - u pošty č. 3
- ul. Ladova - velké parkoviště
(dts)

Otevírací doba sběrného dvora DTS Domažlice p.o. v Chrastavické ulici č.p. 170 v
prosinci a lednu od 9.00 do 16.00 hodin.
Rozpis svozu směsného komunálního odpadu na Vánoce 2015 a Nový rok 2016:
- v pondělí 21. 12. 2015 bude proveden
pravidelný pondělní svoz
- v úterý 22. 12. 2015 bude proveden
pravidelný úterní svoz
- ve středu 23. 12. 2015 bude proveden
pravidelný středeční svoz, čtvrteční a páteční svoz
- ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude proveden
svoz za pátek 1. 1. 2016.
(dts)
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KULTURNÍ AKCE

Městského kulturního střediska v Domažlicích
Středa 2. prosince 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY - HRŮZA V DIVADLE
ELEKTRO - AKUSTICKÉ TOUR 2015

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 6. prosince a 13. prosince 2015
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro, jednotné vstupné 25,- Kč.
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru v Domažlicích na obě představení.
Úterý 8. prosince 2015 od 19.30 hodin v kině Čakan v Domažlicích
Vánoční koncert

NEZMAŘI

Legenda trampské písně, folku a country, českobudějovičtí Nezmaři, oslavili 35 let své existence. Už přes deset let hrají v neměnném
složení, a to Pavel Zajíc, Pavel "Jim" Drengubák, Antonín Hlaváč a Šárka Benetková. Zveme vás na příjemný předvánoční koncert.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 10. prosince 2015 od 19. 30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VIII. abonentní koncert

LINHA SINGERS

Soubor LINHA SINGERS tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč záměrně překračuje hranice několika hudebních
žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především promyšlenou kombinací různých pěveckých technik, odvozených z hudby vážné, lidové,
šansonu a jazzu. Zpěváci tak mohou zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž by je napodobovali nebo karikovali, ale mohou také
plně uplatnit přirozené vlastnosti svého hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. To vše za předpokladu, že také přesně
intonují, cítí rytmus a navzájem spolupracují na úrovni připomínající kázeň hráčů smyčcových kvartet. Výsledný projev celého souboru je
ještě umocněn citlivým použitím zvukové techniky, která tak dotváří konečnou podobu nového žánru, pohybujícího se na rozhraní hudby
vážné a populární. Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 13. prosince 2015 od 19.00 hodin v augustiánském kostele
MKS v Domažlicích ve spolupráci se ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích. Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou platnint 20%
skevu po předložení abonentní vstupenky!
Čtvrtek 17. prosince 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

MICHAL HORÁČEK - NA CESTĚ
Můžeme se těšit na textaře, básníka, spisovatele, novináře, producenta a vystudovaného antropologa v jedné osobě – famózního kouzelníka
s českým jazykem Michala Horáčka. Do téměř dvouhodinového hudebního pořadu nazvaného Na cestě si přizve tři velmi různorodé hosty.
Vystoupí Ondřej Ruml, Lenka Nová, František Segrado, které doprovází orchestr sólistů. Navštivte koncert s neopakovatelnou atmosférou,
která bude umocněna časem předvánočním. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
18. - 23. prosince 2015 náměstí před radnicí

HUDBA U STROMEČKU - kompletní program na str. 10
Úterý 22. prosince 2015 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele

XXIII. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT - Chodský soubor Mrákov

Předprodej vstupenek v MIC v Domažlicích. Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní vstupenky!
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PØIPRAVUJEME
Pátek 1. ledna 2016 od 18.00 hodin na náměstí u kašny

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Středa 6. ledna 2016 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Tříkrálovský koncert

ČECHOMOR - KOOPERATIVA TOUR 2016

Předprodej vstupenek od 2. 11. 2015 v MIC v Domažlicích.

Neděle 10. ledna a 24. ledna 2016
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE KAŠPÁREK V PEKLE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I.patro, jednotné vstupné 25,- Kč. Vstupenky pouze v předprodeji v Městském
informačním centru v Domažlicích od pondělka 14. 12. 2015 na obě představení.
Středa 13. ledna 2016 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného
Agentura HARLEKÝN - Neil Simon DROBEČKY Z PERNÍKU
Režie: Milan Schejbal, Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková, Čestmír Cebovský, Helena Karomová, Ernesto Čekan/Filip Cíl,
Vojtěch Záveský. Předprodej zbylých vstupenek od 6. 1. 2016 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 15. ledna 2016 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo

DIVADELNÍ SOUBOR KOLOFANTÍ KOLOVEČ SROVNEJ MU TU ČEPICI
Předprodej vstupenek od 1. 12. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 7. února 2016 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného Divadelní spolek KAŠPAR, Anton Pavlovič Čechov VIŠŇOVÝ SAD
Režie: Filip Nuckolls, překlad: Leoš Suchařípa. Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 9. února 2016 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
I. abonentní koncert KUBELÍK

KVARTET + KLARINET

Předprodej zbylých vstupenek v MIC v Domažlicích.

Úterý 22. března 2016 od 19.00 hodin v kině Čakan Domažlice
Přednáška / diashow

MARTIN LOEW - KAMČATKA - POLOOSTROV SOPEK

Předprodej vstupenek od 1. 12. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Sobota 2. dubna 2016 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert HARLEJ
Skupina Harlej letos slavila 20 let! Podzim 2015 byl ve znamení oslavy 20 úspěšných hudebních let kapely! Předprodej vstupenek od 1. 12.
2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledám byt nebo dům ke koupi nedaleko Domažlic. Tel: 722 690 245

l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Úklid spadaného listí na ploše zahrad,
čištění okapů a odmechování střech.
Tel.: 607 731 346
l VÁNOČNÍ STROMKY - PRODEJ.
Náměstí Míru č.p. 142 (u brány).
1. - 20. 12. 2015, 13 - 18 hod.

Aktuální informace o dění
www.domazlice.eu
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HUDBA U STROMEČKU

v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí

Středa 16. 12. 2015 od 17.00 Vánoční zpívání s Českým
rozhlasem Plzeň. Pořádá DDM DOMINO Domažlice a MKS v
Domažlicích.
Pátek 18. 12. 2015
15.00 KOLEDNÍČEK - děti z Domu dětí a mládeže DOMINO
15.45 VÁNOČNÍ ČAS, AŤ KLID A MÍR PŘINESE ZAS orchestr ZUŠ Staňkov JUNIOR se sólisty
16.15 Akustické vystoupení skupiny RELAXIS
17.00 PONOCNÝ
Sobota 19. 12. 2015
11.00 - 13.00 Mrákovští heligonkáři - 4 vstupy
14.00 Bluegrassová skupina VYSOKÁ TRÁVA
15.00 Bluegrassová skupina VYSOKÁ TRÁVA
16.00 Koncert v čase svátečním - IRENA BUDWEISEROVÁ (Irena
Budweiserová - zpěv, Miroslav Linka - kytara, Jaroslav Šindler kytara)
17.20 PONOCNÝ
Neděle 20. 12. 2015
14.00 Staré české koledy - středověká hudba KARMÍNA
14.30 HLAS HOLÝŠOV
15.00 Staré české koledy - středověká hudba KARMÍNA
15.30 CANZONETTA
16.15 Staré české koledy - středověká hudba KARMÍNA

17.00 PONOCNÝ
17.05 TRUBAČI OMS
Pondělí 21. 12. 2015
15.00 Pěvecký sbor PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK
Komenského 17
15.45 SINGTET
16.30 Pěvecké sdružení JANY LENGÁLOVÉ
17.00 PONOCNÝ

při

ZŠ

Úterý 22. 12. 2015
15.00 Pěvecký kroužek při ZŠ a MŠ Msgre B. Staška
15.30 POCHVÁLEN BUĎ - koledy, písničky a divadelní scénky
studentů Gymnázia J. Š. Baara
17.00 PONOCNÝ
Středa 23. 12. 2015
17.00 Vánoční zpěvohra - VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelní spolek KAREL, CANZONETTA a
sólisté, hudba: Josef Kuneš
Čtvrtek 24. 12. 2015
16.00 Vánoční příběh - TŘI MUDRCI A JEJICH CESTA DO
BETLÉMA
Pořádají: Římskokatolická farnost Domažlice, spolek Fandíme
rodině a město Domažlice ve spolupráci s MKS v Domažlicích a
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

VSTUP ZDARMA!

Uvedené produkty lze zakoupit v Klubu Energy v Blížejově, v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice nebo v prodejně Energy v Domažlicích.
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Máte “značky v depozitu”?
Nezapomeňte do konce roku nahlásit místo uložení vozidla
Každý vlastník vozidla, který „uložil registrační značky do depozita“ (tzn. dočasně
vyřadil vozidlo z provozu), je povinen po
uplynutí jednoho roku nahlásit, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití.
Nenahlášením těchto údajů se vlastník vozidla dopouští přestupku či správního deliktu.
Pokud bylo vozidlo uvedeno v této lhůtě zpět
do provozu, samozřejmě se nic nenahlašuje.
Uvedená povinnost se vztahuje i na již
dříve vyřazená vozidla. Novela zákona
však pro tuto povinnost stanovila konkrétní
termíny:
• u vozidel dočasně vyřazených z provozu
v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014 je tato
lhůta stanovena do konce roku 2015.

• u vozidel dočasně vyřazených z provozu
do 30. 6. 2013 je tato lhůta stanovena taktéž
do konce roku 2015, ale pokud vlastník
požadované údaje nenahlásí, vozidlo ze
zákona administrativně zanikne (tzn.
bude trvale vyřazeno a již nepůjde znovu
uvést do provozu).
Datum dočasného vyřazení vozidla zjistíte ve velkém technickém průkazu.
Je třeba upozornit, že vozidlo musí být na
uvedeném místě umístěno a že vlastník vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby
neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní
prostředí, a nesmí odstraňovat podstatné
části vyřazeného silničního vozidla, zejmé-

na karoserii s vyznačeným identifikačním
číslem silničního vozidla a motor.
Celou záležitost vyřídíte na příslušném
registru vozidel dle bydliště nebo sídla
provozovatele vozidla. Budete potřebovat
doklad totožnosti, velký technický průkaz
a vyplněnou žádost s uvedením adresy a
způsobu využití vozidla. Poplatek za zápis
údajů je 50 Kč za každé vozidlo. Žádost
obdržíte na registru vozidel nebo je k dispozici na internetových stránkách města
(www.domazlice.eu) v sekci formuláře
nebo životní situace. Zde zjistíte také podrobnější informace.
Neodkládejte návštěvu na poslední chvíli, ušetříte si čas na konci roku.
Odbor dopravy MěÚ Domažlice

Dva řadové domy Na Bábě nabízí město k prodeji
Město Domažlice postavilo v obytné zóně
Na Bábě několik řadových rodinných domů.
Dva z nich jsou v současné době na prodej.
Jedná se o dva krajní největší domy.
• Za kupní cenu v celkové výši
4.010.740,- Kč pozemek p. č. st. 4482 jehož součástí je budova č.p. 325 (řadovým
rodinný dům B 1.18 - řadový dům koncový
7.2 sever) a pozemek p. č. 2446/45 včetně
jeho příslušenství tvořeného přípojkami
inženýrskýc sítí.
• Za kupní cenu v celkové výši
4.168.240,- Kč pozemek p. č. st. 4488
jehož součástí je budova č. p. 318 (řadový
rodinný dům B 1.11 - řadový dům koncový

7.2 jih) a pozemek p. č. 2446/52 včetně
jeho příslušenství tvořeného přípojkami
inženýrských sítí.
Zájemci o koupi ve své nabídce (žádosti)
uvedou, zda kupní cenu hodlají uhradit z
vlastních zdrojů či ze zdrojů cizích (např. z
prostředků úvěru čerpaného od banky).
V případě více nabídek vztahujících se ke
stejnému souboru pozemků má přednost zájemce, který svoji nabídku v písemné podobě
doručil dříve do podatelny Městského úřadu
Domažlice (náměstí Míru 1, Domažlice).
Město Domažlice vymezuje okruh osob, které mohou podat nabídku na koupi nemovitého
majetku dle tohoto záměru, na osoby, které na
území města fakticky
žijí nebo se zaváží na
území města bydlet.
Město Domažlice
ZAHRADNÍ SERVIS
si vyhrazuje právo rozzakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l hodnout o odmítnutí
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezír- nabídky a neschválení
ka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů, prodeje nemovitého

DOZAPO s.r.o.

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
Přijmeme zahradníka nebo zahradního pomocníka

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

Jeden z řadových domů, který město nabízí k
prodeji.
Foto 3x: K. Bublová
majetku, bylo - li by takové rozhodnutí o
prodeji nemovitého majektu v rozporu se zásadami řádného hospodáře (například jednalo by
se o nabídku osoby, vůči které město eviduje
splatnou pohledávku či pohledávky).
Kompletní fotografie a také plány obou
domů najdete na webových stránkách města www.domazlice.eu.
MěÚ Domažlice

Evangelíci zvou na adventní koncert vokálně
instrumentálního souboru FAMILIA MUSICA
Pětiletá houslistka Christine, devítiletá violoncellistka Petra, altistka
Petra Meisl a skladatel, klavírista a varhaník Jan Meisl představí díla
A. Dvořáka, J. S. Bacha, J. Laburdy, A. Krafta, J. Meisla, L. Havla
a H. Squire. Koncert rodiny Meislovy, nabízející nevšední hudební
a společenský zážitek,
v pondělí 21.
Nabízíme rekvalifikační kurzy: začíná
prosince v 17 hodin v
MASÉR, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
evangelickém sboroNEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
vém domě v Tyršově
ulici č. 690. Vstup je
Akreditováno MŠMT ČR,
zdarma a všechny srMAV0 s.r.o, individuální výuka!
dečně zveme.
www.vip-relax.cz
P. Grendel, farář ČCE
tel. 602 478 448, 604 238 911
v Domažlicích
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc PROSINEC 2015

AKCE PRO VEŘEJNOST:

sobota 5. prosince – ADVENTNÍ DÍLNA - anděl s polystyrenovým korpusem a zdobenými křídly z barevného kartonu, vánoční ozdoby z barevného kartonu ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 9:00 do 12:00 hodin
v domě dětí
sobota 12. prosince - VÁNOČNÍ DÍLNA – vánoční ozdoba, svícen a přáníčko od 9:00 do 12:00 hodin v domě dětí
středa 16. prosince - Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň od 17:00 hodin pódium u stromečku na náměstí
Po oficiálním programu „Swingové Vánoce“, ve kterém vystoupí Hynek a Patrik Hradeckých, pěvecké sbory domažlických ZŠ a sólisté privátní školy populárního zpěvu Lídy Nopové, bude následovat společné zpívání koled NESEM VÁM NOVINY a NARODIL
SE KRISTUS PÁN v přímém přenosu, který ohlásí ponocný. Prodej svařeného vína. Ve spolupráci s městem Domažlice a Městským
kulturním střediskem v Domažlicích.
pátek 18. prosince - Vánoční vystoupení u stromečku „Koledníček“ na náměstí v Domažlicích od 15:00 hodin.
Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz.

Při prodeji pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě je používán
institut zřízení práva stavby dle nového občanského zákoníku
Město Domažlice stále nabízí k prodeji zbývajících
28 stavebních pozemků nacházejících se v lokalitě
obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za účelem stavby
řadových domů. Aktuální nabídka pozemků včetně
výše kupní ceny je zveřejněna v článku Stav rezervací
parcel v obytné zóně Na Bábě - Domažlice (pod označením „přehled rezervací“) na internetových stránkách
města www.domazlice.eu v podsekci Pro investory, rozvoj města - Obytná zóna Na Bábě. S ohledem na přijetí
nové právní úpravy v oblasti občanského práva došlo
k formální změně způsobu prodeje pozemků. Princip,
kdy pozemky jsou prodávány až poté, co je stavba
rodinného domu dokončena, zůstává zachován.
Prodej pozemků je realizován na základě smlouvy
o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě
budoucí kupní (jedná se o jednu listinu), jež je
uzavírána mezi městem Domažlice na straně jedné a stavebníkem (zájemcem) na straně druhé. Tato smlouva
o zřízení práva stavby a smlouva o smlouvě
budoucí kupní (dále též jen Smlouva) deklaruje
zájem stavebníka zřídit na pozemku stavbu rodinného
řadového domu a po jejím dokončení nabýt pozemek, na
kterém se tato stavba bude nacházet, do svého vlastnictví. Město se Smlouvou zavazuje, že pozemek za sjednaných podmínek převede do vlastnictví stavebníka.
Koncept Smlouvy je zasílán zájemcům na základě
jejich žádosti o koupi pozemku (rezervaci pozemku).
Po obdržení jejich vyjádření je následně příslušným
orgánům města předložen návrh na schválení prodeje
pozemku, zřízení práva stavby a uzavření předmětné
smlouvy.
Důvodem pro záměr zřízení práva stavby je změna
právní úpravy. Dle občanského zákoníku účinného k
1. 1. 2014 (NOZ) došlo ke změně právní úpravy, kdy
stavba je součástí pozemku, nikoli samostatnou věcí.
Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod
povrchem, stavby zřízené na pozemku i jiná zařízení
s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zaústěno v pozemku nebo upevněno ve zdech (viz § 506
NOZ). Pokud by byl zachován stejný postup jako před
účinností NOZ (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní) pak by budoucí kupující d. f. po dobu výstavby
rodinných domů zhodnocovali pozemek ve vlastnictví

města a město by po dokončení stavby převádělo pozemek, jehož součástí by byla stavba rodinného domu.
Tento postup je nesprávný a zcela vyloučený v případě,
že by žadatelé stavbu rodinného domu financovali z
finančních prostředků poskytnutých jim formou úvěru.
Spojení smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o zřízení práva stavby dle § 1240 a násl. NOZ je
tedy vhodným řešením způsobu prodeje pozemků v
lokalitě nové obytné zóny Na Bábě v Domažlicích. Právo stavby je věcným právem a věcí nemovitou. Právo
stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem do veřejného
seznamu - do katastru nemovitostí. Jako nemovitá věc
může být předmětem zástavního práva.
Právo stavby se zpravidla zřizuje na dobu 30 měsíců
ode dne uzavření Smlouvy. Doba trvání práva stavby
je sjednána s ohledem na předpoklad, že při řádném
plnění povinností stavebníka dojde do 2 let od uzavření
Smlouvy k převodu vlastnického práva k pozemku
na stavebníka. Právo stavby zakládá stavebníkovi právo zřídit a mít na pozemku stavbu sestávající z řadového rodinného domu, přípojek plynu, vody, kanalizace a
elektřiny a oplocení. Stavbu je stavebník povinen provést podle projektové dokumentace stavby Domažlice,
obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina Na Bábě/ I.
etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům
vyhotovené v červnu 2009 projektantem Ing. Arch.
Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského
sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, v souladu s
pravomocným stavebním povolením stavby vydaným
Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby
a územního plánováním dne 25. 1. 2010, pod č.j.
OVÚP-11731/2009-4254/2010/Sz. Město si ve
Smlouvě vyhrazuje souhlas k zatížení práva stavby
a předchozí schválení převodu práva stavby na třetí
osobu. Právo stavby se zřizuje bezúplatně. Zřízení
bezplatného práva stavby může být předmětem daně
z příjmů. Právo stavby se tedy zřizuje již Smlouvou.
Právo stavby vzniká zápisem do veřejného seznamu
(katastru nemovitostí), přičemž město uhradí poplatky spojené s tímto zápisem.
Příslušnou projektovou dokumentaci a kopii stavebního povolení město předá stavebníkovi nejpozději do
15 dnů ode dne úhrady zálohy na kupní cenu. Projekto-

vá dokumentace představuje autorské dílo ve smyslu
autorského zákona. Veškeré odchylky od projektové
dokumentace, které stavebník hodlá uskutečnit při
provádění stavby, musí být předem schváleny městem
a autorem projektové dokumentace. Ochrana autorského práva se vztahuje na stavbu samotnou i po jejím
dokončení, tzn. každá změna již dokončené stavby
by měla být předem projednána s autorem projektové
dokumentace, který by k ní měl dát souhlas před její
realizací. Projektová dokumentace je zpracována jako
dokumentace typovaných rodinných domů, proto je
vhodná konzultace s autorem projektové dokumentace
ohledně upřesnění některých specifik; nejedná se o
projektovou dokumentaci pro provedení stavby.
Podmínky pro převod vlastnického práva k pozemku
jsou sjednány ve Smlouvě (v části označené jako
Smlouva o smlouvě budoucí kupní). K převodu
pozemku dojde za předpokladu, že stavebník provede
stavbu tak, že odpovídá ujednáním o její podobě uvedeným ve Smlouvě a stavba bude dokončena, tedy stavebník bude oprávněn stavbu užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona
(zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
nebo na základě kolaudačního souhlasu, a stavebník
uhradil kupní cenu v plné výši a nemá vůči městu žádné dluhy. Po splnění těchto podmínek bude uzavřena
kupní smlouva. K převodu vlastnického práva k pozemku tedy dochází až po provedení stavby. Poplatky
spojené se zápisem vlastnického práva do veřejného
seznamu (katastru nemovitostí) nese stavebník. Kupní
cena je splatná ve dvou splátkách, a to před uzavřením
Smlouvy částka 50.000,00 Kč jako záloha na kupní
cenu (rezervační poplatek) a ve lhůtě do 2 měsíců od
uzavření Smlouvy je splatný doplatek kupní ceny. K
úhradě kupní ceny tedy dochází v době, kdy stavebník
stavbu rodinného řadového domu zahajuje. Jednotlivé
výše kupní ceny jsou zveřejněny v „přehledu rezervací“
(podrobněji viz první odstavec).
V případě zájmu o koupi pozemků nacházející se v
lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za účelem
stavby řadových domů se můžete obrátit na odbor
správy majetku MěÚ Domažlice.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice
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AKCE (NEJEN) PRO SENIORY
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Baldovská 638
02. 12. 14.00 hod. Přednáška – Cestování - prof.
Jaroslava Wollerová
08. 12. 14.00 hod. Mikulášská zábava - k tanci i
poslechu hraje p. Vinš
09. 12. 10.00 hod. Zdobení vánočních perníčků - Ing.
Jitka Heřmanová
09. 12. 14.00 hod. Vystoupení dětí z DD Staňkov
10. 12. 9.00 hod.
Kosmetika
Prokopa Velikého 689
01. 12. 15.00 hod. Mše svatá
10. 12. 15.00 hod. Vánoce s folklorním souborem
Mráček
14. 12. 14.30 hod.
Vánoční koncert dětí ze ZUŠ Domažlice
15. 12. 14.00 hod.
Vánoční koncert dětí ze ZŠ Domažlice
17. 12. 14.00 hod. Živý Betlém
Břetislavova 84
8. 12. 14.00 hod.
Mikulášská zábava - k tanci i
poslechu hraje p. Peroutka
11. 12. 8.30 hod.
Kosmetika
14. 12. 13.15 hod. Vánoční vystoupení dětí z MŠ
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Po podzimu je Jiskra v ČFL pátá
V listopadovém zpravodaji jsme se ohlédli nad účinkováním fotbalistů Jiskry Domažlice v třetí lize až do zápasu se středočeskou Dobrovicí.
Ve 12. kole zajížděla do středočeských Štěchovic. Bez čtyř hráčů, ale s
Viktoriánem Matějů v sestavě nastoupila s cílem konečně přivést vítězství z
venkovního stadionu. Po bezbrankovém poločase Jiskra zvítězila 0:1. 28. října
(předehrávané 19. kolo) přijel na Střelnici jeden s favoritů soutěže Cábelíci z
Králova Dvora posílení o hráče ligové FK Příbram. Utkání rozhodla jediná
branka Fořta ze 72. minuty. V posledním říjnovém dni v rámci 13. kola hostili
Chodové východočeský Union 2013. Jiskra po poločase vedla 2:0, ovšem Union
během druhého poločasu třemi brankami utkání otočil. Remízu zachraňoval v
90. minutě Roubal. V penaltovém rozstřelu se Domažlice radovaly z vítězství
5:3. Ve 14. kole v neděli 8. 11. cestovali Chodové do Čáslavi. V příjemném
podzimním počasí vybojovaly Domažlice vítězství 3:4. 15.kolo (14. 11.) hostila
domažlická Střelnice MFK Chrudim. Zápas byl smolný pro Došlého, kterého
fauloval gólman hostů Mrázek a byl převezen do nemocnice se zlomenou lýtkovou kostí. Domažlice přesto zvítězily 2:1. V sobotu 21. 11. bylo na programu
poslední 16. kolo. Jiskra cestovala do městyse Zápy, kde nakonec prohrála 2:1.
Domažlice tak v konečném účtování obsadily 5. místo s 35 body a skoré
34:27 z dvacetičlenného pelotonu třetí ligy, což k její náročnosti není vůbec
špatná výchozí pozice do jarních bojů. Jiskra ztrácí na vedoucí Vltavín a Chrudim pouhých osm bodů. Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval
našim fanouškům, sponzorům, městu Domažlice za podporu a popřál nám
všem šťastné a veselé Vánoce a všechno nejlepší do Nového roku 2016, aby
jste naši Jiskru stále měli ve svých srdcích. Jiskra forever!
Jiří Pojar

Vánoční příběh - Tři mudrci a jejich cesta do Betléma
Římskokatolická farnost Domažlice, spolek Fandíme rodině a město Domažlice ve spolupráci s MKS v Domažlicích a ZUŠ J. Jindřicha Domažlice zve malé i velké na vánoční představení: Tři mudrci a jejich cesta do Betléma. Přijďte na Štědrý den (24. 12. 2015) na domažlické náměstí, kde můžete od 16.00 hodin nahlédnout do školy pro andílky a prožít spolu s třemi mudrci jejich cestu do Betléma.
Po scénce následuje vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi od 16.30 hodin v kostele Narození Panny Marie.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za celou Římskokatolickou farnost Miroslaw Gierga
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KAČABY: káva, čaj, byliny

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

DUKELSKÁ 30, DOMAŽLICE

Zasklívání u zákazníka včetně dopravy

Vám pro tento rok připravily:
Škodovy sirupy, himálajské soli,
originální autorský porcelán, panelu,
100% šťávy ze superpotravin v bio
kvalitě, minerály, poctivé čokolády,
oleje lékopisné kvality pro léčení
duše, pyramidové čaje, překrásné
vánoční balíčky a mnoho
nového zajímavého zboží.
Při nákupu nad 1000,-Kč dostanete dárek.
Otvírací doba: PO - PÁ
9 -12 13 -17
SO
9 -12
Stříbrná + Zlatá neděle 9 -12.
Dne 10. 12. slavíme výročí 11 let existence,
přijďte slavit s námi!
Těšíme se na Vaší návštěvu.

Zapalme svíčku - POZVÁNKA

V neděli 13. 12. se již podruhé v Domažlicích koná akce Zapalme svíčku
(Světový den památky zesnulých dětí). Sraz v 15.45 hod. - u rybníku U Tří
vrb. Společná cesta na Baldov, zapálení svíček u kapličky, pouštění balónů
přání. Kontakt tel. 602 106 952.
M. Pivoňková, koordinátorka akce

l
l
l
l
l
l
l

veškeré sklenářské práce
rámování, vrtání broušení
zasklívání bezpečnostním sklem
akvária, terária; polykarbonáty, plexi
keramické sklo do krbů a kamen
autozrcátka parabolická
prodej skleníků a pařníků

Rohova 124, Domažlice,
tel. 379 778 402, mobil: 774 648 402
Jsme plátci DPH

Pozvánka na členskou schůzi, hodnocení a poděkování
Výbor ZO ČZS zve své členy na členskou schůzi při vánočním stromečku, s hudbou, tombolou a občerstvením. Schůze se koná v pondělí
14. prosince 2015 od 17 hodin. Příspěvky do tomboly můžete přinést v
pátek 11. prosince od 13 do 15 hodin do budovy ZO ČZS Komenského
68 Domažlice.
Výbor ZO ČZS v Domažlicích na své schůzi 9. 11 mimo jiné zhodnotil
výsledky letošního moštování ovoce. I když byly obavy, že bude málo ovoce, tak bylo za 6 sobot zpracováno 12 026 kg ovoce. Výbor ZO chce touto
cestou poděkovat pracovníkům, kteří se podíleli na zpracování ovoce. Jedná
se o pana Radka Zelenku, ing. Pavla Zelenku a pana Jaroslava Webera.
Výbor ZO ČZS touto cestou také děkuje řediteli Městských lesů Domažlice panu ing. Janu Bendovi, který zajistil odvoz zbytků vylisovaného
ovoce pro lesní zvěř.
Za výbor ZO ČZS Fidrant Josef
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SLEVA NA ZÁKLADNÍ TAŠKY
AŽ 35%.
Při uzavření smlouvy na rekonstrukci střechy nebo novou
střechu do konce roku 2015, obdrží zákazník 10% na celé
dílo a až 35% na základní tašky. Akce platí do 31. 12. 2015.

ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü
ü

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce
Dodávka a montáž hromosvodů
Zateplení fasád suchou cestou
Dodávka a montáž střešních oken a rolet
Záruka na provedené práce 5 let

Masarykova 124
Domažlice, 344 01

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575
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