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XIX. Chodský vánoční koncert v domažlickém arciděkanském kostele letos patřil
koledám předneseným členy mrákovského souboru. Protože se konal v čase státního
smutku - vyhlášeného v souvislosti s úmrtím bývalého prezidenta Václava Havla - pořad citlivě uvedl arciděkan P. Miroslav Gierga. Krojované zpěvačky v této souvislosti
úmyslně zvolily smuteční kroje.
Foto Stanislav Antoš

Krátké shrnutí uplynulého roku

Loňský rok hospodařily Domažlice s nejvyšším rozpočtem ve své historii. O tom, jak se tento fakt
projevil v praxi, jsme hovořili se starostou města ing. Miroslavem Machem.
„Jak jste sami zaznamenali, stavební ruch nevynechal žádnou městskou část. A byť všichni za několik
let zapomeneme, co leží pod zemí, tak právě díky opravě infrastruktury máme zajištěný dlouhodobý
kvalitní rozvoj našeho krásného historického centra Chodska,“ říká starosta města. V posledních dnech
se přihlásila zima, která má na stavební práce velký vliv. Jaký konkrétně v našem případě, vysvětluje
M. Mach: „Byť v zimě přestaly práce a nejsou dokončeny všechny povrchové úpravy komunikací, čeká
nás poslední půl rok mírného (pro někoho silného) skřípění zubů při dopravních omezeních, které nás
ještě v letošním roce čekají. Projekt Čisté Domažlice se blíží ke konci a nás čeká definitivní úprava
komunikací. Kompletní opravy se dočkají tyto ulice: Vrbova, Máchova, Baldovská a Žižkova. Poslední
jmenovaná bude kompletně opravena včetně parkovacích míst a zjednosměrnění.“ O další části města
starosta říká: „Velkým restem zůstává ulice Na Milotově, která měla být provedena na podzim loňského
roku, avšak z důvodu legislativních průtahů a nejasností se nepodařilo splnit slib a tato ulice bude upravena v nadcházejícím období.
Celá akce odhalila mnoho míst, kde je opravdu nutné obnovit povrchy komunikací, a my se budeme
snažit je postupně uvést do stavu hodného 21. století. Finanční náročnost těchto prací si jistě každý
dokáže představit a věřte mi, že provádět takovouhle výstavbu a udržet vyrovnaný rozpočet města se
v mnoha obcích České republiky nedaří. My jsme jedním z těch úspěšných měst, které nezadlužuje
budoucí generace ani nás. Přesto provádíme mnoho dalších náročných investičních akcí. Jak už jsme informovali dříve, tato rozsáhlá stavba se v jiných obcích většinou projeví v prudkém nárůstu cen vodného
a stočného, u nás se nic takového nechystá.“
Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 23. 1. 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 25. 1. 2012 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

V
předvánočním
čase nás opustil symbol novodobých dějin,
náš bývalý prezident,
pan Václav Havel.
Svým přesvědčením
o tom, že svoboda je
nejvyšší
hodnotou
lidského života, nám i dnes ukazuje cestu.
Dozvídáme se ze všech médií o krizích,
špatných náladách, strachu z budoucnosti.
Nikdo neví, co bude zítra, ale se svobodnou myslí se můžeme se všemi nástrahami
do budoucna vypořádat. Zvedněme proto
své hlavy a nebojme se žít bez strachu
a s vírou v to lepší v nás i světě. Na pozadí
smutné události v závěru loňského roku
přeji nám všem velmi svobodný a alespoň
trochu dobrý šťastný nový rok.
Ing. Miroslav Mach, starosta Domažlic

Velmi příjemná a velmi
očekávaná zpráva

Často jsme v Domažlickém zpravodaji psali
o odbahnění Babylonského rybníka, včetně opravy hráze. Dílo je již dávno dokončeno, ale tím ještě
vše nekončí. Jak říká starosta města Miroslav
Mach: „V posledních prosincových dnech byla
mezi městem Domažlice a Státním fondem životního prostředí ČR uzavřena (konečně) smlouva
o odbahnění rybníka Babylon. I tak dlouho v našich podmínkách trvá uzavření smluv pro čerpání
dotací z Evropské unie. Na tomto místě bych chtěl
poděkovat firmám Pohl a Zdanovec, které přesně
dle smlouvy provedly veškeré práce na vlastní
riziko a s vědomím, že úhradu prací obdrží až
po uzavření smlouvy o financování mezi fondem
a městem. Výsledek stojí za to. Kdo sledoval
rozbory čistoty vody v Babylonském rybníku, mi
dá za pravdu, že tato velmi náročná akce naplnila
očekávání.“
(toš)

Christmas brass band

V rámci klubové scény se 22. prosince
měl konat koncert skupiny Christmas brass
band. Protože v tomto termínu byl vyhlášen státní smutek, rozhodl se pořadatel
Městské kulturní středisko Domažlice,
přeložit tento zábavný pořad na 21. ledna
2012. Zakoupené vstupenky jsou nadále
v platnosti a tak jejich majitelé o vystoupení, které sklidilo veliký ohlas v červenci
na festivalu Hudba pod hradem, o nic nepřijdou.
(toš)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 24. schůzi
dne 22. 11. 2011:
- souhlasila s odstraněním 1 kusu dubu
nacházejícího se na pozemkové parcele
č. 2700/1 v k.ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů
- souhlasila s odstraněním 3 kusů lip
nacházejících se na Městském hřbitově
v Domažlicích na pozemkové parcele
č. 890/2 v k.ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů a 1 kus tisu nacházejícího
se v urnovém háji na témže pozemku
z důvodu zřízení dalších hrobových
míst
- vzala na vědomí žádost občanů bydlících
v domech č.p. 219 a 220 ve Vojtěchově
ul. v Domažlicích o provedení opravy
veřejného osvětlení v této části ulice
- schválila zadání zakázky společnosti
Gabriel a Pangrác, s.r.o., se sídlem Školní 112, Domažlice, na zajištění opravy
kabelových rozvodů a 3 ks stožárů veřejného osvětlení v části ul. Vojtěchova
v Domažlicích
- schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Silnice Horšovský Týn, a.s.,
se sídlem Nad Rybníčkem 40, 346 01
Horšovský Týn na provedení stavebních
prací – oprava místní komunikace v ul.
Cihlářská v Domažlicích
- schválila uzavření smlouvy o dílo s Projekční kanceláří Rojt, se sídlem Vodní
27, 344 01 Domažlice, na vypracování
projektové dokumentace pro stavební
povolení včetně inženýrské činnosti

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: stanislav.antos@mks.mesto-domazlice.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana
Štenglová. Uzávěrka inzerce do 10. dne,
ostatní do 15. dne v předchozím měsíci.
Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS
Domažlice – zdarma. Registrační číslo
MK ČR E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

v

číslo 1

spojené se zajištěním stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce křižovatky
ulic Havlíčkova – Jiráskova - Hruškova
– Chodská“
- schválila návrh smlouvy uzavírané mezi
městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou
o zhotovení kronikářského zápisu za
rok 2012
Rada města na své 25. schůzi
dne 6. 12. 2011
- vzala na vědomí žádost nájemců bytového domu č.p. 49 v ul. Tovární ul., Domažlice o odprodání bytových jednotek
- schválila zadání zakázky na výměnu
a posunutí 2 ks uličních vpustí v ul. Kosmonautů před bytovým domem č.p. 159
a 160 společnosti Ptáčník – Dopravní
stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice
- schválila cenu vodného a stočného pro rok
2012 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace takto:
a) cena vodného: 32,30 Kč bez DPH /m3
b) cena stočného: 26,20 Kč bez DPH/m3
- schválila změnu otevírací doby na plaveckém bazénu od 2. 1. 2012
- souhlasila s použitím finančních prostředků ve výši 144.100,– Kč z investičního fondu příspěvkové organizace
města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro
seniory na nákup myčky a dekontaminátoru podložních mís a močových lahví
od firmy ArjoHuntleigh s.r.o., Hlinky
505/118 Brno
- schválila konání akce „Oslavy osvobození“ v sobotu 5. května 2012
- vzala na vědomí nabídku Military Car
clubu Plzeň
- schválila zařazení města Domažlice do
hvězdicové jízdy „Conwoy of Remembrance 1945–2012 u příležitosti 67.
výročí osvobození Jihozápadních Čech
armádou USA“
- schválila spolupráci mezi městem Domažlice a Domažlickým deníkem pro
rok 2012 v rozsahu Extra Dom.deník
za cenu 10.000,– Kč bez DPH za 1 zveřejnění (únor, duben, červen, září, říjen,
prosinec)
- schválila vyvěšení tibetské vlajky dne
10. 3. 2012 na podporu 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve
Lhase
Zastupitelstvo města na svém
12. zasedání dne 16. 11. 2011:
- schválilo poskytnutí finančního daru
Domažlické nemocnici, a.s., Kozinova
292, Domažlice, ve výši 100.000,– Kč
na nákup infuzních pump a oxymetru
pro dětské oddělení a uzavření darovací
smlouvy

v
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- schválilo zajištění předfinancování
a spolufinancování projektů „Zateplení
MŠ Michlova v Domažlicích“ ve výši
5,5 mil Kč; „Zateplení MŠ Zahradní
v Domažlicích“ ve výši 3,8 mil Kč; „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení
a výměna oken ZŠ“ ve výši 25 mil Kč,
v rámci rozpočtu města Domažlice
- schválilo příspěvek TJ Jiskra Domažlice
– oddíl kopané ve výši 250.000,– Kč.

PODKLADY
DO KRONIKY

Městský úřad Domažlice, odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury
upozorňuje organizace, spolky, občanská
sdružení, podnikatele působící na území
města i všechny občany, že od ledna 2012
přijímá podklady pro kronikářský zápis za
rok 2011. Jako podklad pro zápis mohou
sloužit jakékoli zprávy, dokumentující
události ve městě nebo činnost místních
společenských, kulturních a politických
organizací a uskupení, obchodní a podnikatelskou činnost a podobně v roce 2011,
případně i vzpomínky pamětníků na důležité události ze života města v minulosti,
které měly v roce 2011 výročí. Podklady
pro kroniku, zápis za rok 2011, shromažďuje úsek školství a kultury, sl. Barbora
Michelfeitová do 15. 3. 2012.
(vz)

Pro držitele zlaté plakety
prof. MUDr. Janského
Dle informace Plzeňských městských
dopravních podniků, a.s., od 1. ledna
2012 zaniká nárok na bezplatnou přepravu
v plzeňské městské hromadné dopravě pro
držitele zlaté Janského plakety.
CESTUJÍCÍ TEDY BUDOU HRADIT
PLNOCENNÉ JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ.
Pokud bude držitel zlaté Janského plakety držitelem Plzeňské karty, může využívat zlevněné časové předplatné (např. za
měsíční tarif zaplatí 220 Kč) a při revizi
jízdenky bude muset současně předložit
doklad Českého Červeného kříže o udělení zlaté medaile. V případě, že bude
držitel zlaté Janského plakety poživatelem
starobního nebo invalidního důchodu pro
invaliditu 3. stupně, může využívat zvýhodněné časové předplatné (za roční tarif
zaplatí 300 Kč). I zde platí, že tento občan
musí být držitelem Plzeňské karty a při
revizi jízdenky předloží kromě dokladu
ČČK o udělení zlaté medaile i rozhodnutí
o přiznání starobního či invalidního důchodu.
MěÚ Domažlice,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Ohlédnutí za
PhDr. Ivou Kumperovou
V polovině prosince (16. 12.) se
v 67 letech uzavřel život bývalé ředitelky Muzea Chodska v Domažlicích
PhDr. Ivy Kumperové. Paní ředitelka se
specializovala na etnografi. Veřejnost
si jistě dobře pamatuje řadu odborných
prací i populárních článků, které pilně
publikovala. V loňském roce vydala
vlastním nákladem knihu Chodské kroje,
čímž pomohla popularizaci této stránky
lidové kultury a jejímu uchování budoucím generacím.
Naši občané si jistě dobře pamatují na
požár Chodského hradu v roce 1995, kdy
v čele Muzea Chodska Iva Kumperová
stála. Na jejích bedrech pak ležela tíha
obnovy sbírek a zázemí této kulturní
instituce. Mimořádně náročného úkolu
se zhostila na výbornou. Kdo zesnulou
znal, věděl, že se jednalo o člověka s neobyčejným citem pro kulturní sféru našeho života, kterou rozvíjela ve prospěch
nás všech.
Na svoji ředitelku vzpomínají pracovníci Muzea Chodska, kteří se s ní rádi
a často setkávali i v době, kdy odešla na
zasloužilý odpočinek. Ti se samozřejmě
rovněž připojují k zarmouceným se svojí
vzpomínkou.
Stanislav Antoš

Pomník svobody je opět kompletní. Naši předkové se rozhodli tímto sousoším oslavit nejen samostatnost československého státu, ale rovněž vzpomenout padlých obyvatel města
i okolních obcí. Těm byly především věnovány čtyři velké bronzové desky po stranách
podstavce. Jak už to v dnešní době chodí, neznámí pachatelé ukradli dvě z nich, protože
v jejich očích mají hodnotu pouze barevného kovu, který lze snadno zpeněžit v nějakém
kovošrotu. Město Domažlice proto muselo nechat vyrobit věrné repliky všech čtyř tabulí
- ovšem pro jistotu z umělé hmoty. Náklady přišly naši společnou obecní pokladnu zhruba
na 300 tisíc korun.
Foto Stanislav Antoš

Nechcete pejska? Zkouška zkapacitnění Zubřiny

V záchytné stanici
psů
na
Valše jsou
k dispozici tři psi
vhodní
k adopci.
Jmenovitě tříletý
křížený
j e z ev č í k
Arnold,
dvou až
tříletá
f e n a
kř ížence
zlatého
retrývra Tulina
a sedmiletá Mařenka. Bližší informace o psech
včetně předání
novým majitelům u MP tel.
379 719 195.

V pátek 16. prosince proběhla praktická zkouška zkapacitnění Zubřiny. V tu dobu
signalizovaly hlásiče velkou vodu. Ještě nedávno by se potok na Ostrůvku počal vylévat
z břehů.
„Zaznamenali jsme zde výrazný pokles hladiny. Z toho plyne, že protipovodňová
opatření fungují a v korytu byla rezerva,“ říká starosta města Miroslav Mach. Tato dobrá
zpráva platí už nyní, byť některé úpravy ještě čekají most v Chodské ulici. „Chtěl bych
poděkovat vlastníkům nemovitostí, kteří nám prodali části pozemků při korytu potoka.
Díky nim jsme mohli provést protipovodňové úpravy,“ uzavírá M. Mach.
(toš)
Muzeum Chodska v Domažlicích
Galerie bratří Špillarů
Vás srdečně zve
na vernisáž výstavy

SLÁVKA ŠTRBOVÁ
PRO DĚTI
4. ledna 2012 v 17 hodin
Výstavu uvede Václav Sika
Na flétnu zahraje Annamarie Štrbová
v Galerii bratří Špillarů, B. Staška 265,
Domažlice
Výstava potrvá do 27. února 2012
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Otevírací doba plaveckého bazénu od ledna

velký bazen
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

9.00–17.00
9.00–19.00
9.00–17. 00
9.00–21.00
9.00–17.00
13.00–21.00
13.00–21.00

19.00–21.00
19.00–21.00
19.00–21.00

malý bazen
pondělí 9.00–15.00

15.00–17.00

17.00–21.00

úterý

12.00–16.00

16.00 18.30

18.30–21.00

středa

9.00–15.00

15.00–17.00

17.00–21.00

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

bez atrakcí pouze
brouzdaliště (kurzy)
bez atrakcí pouze
brouzdaliště (kurzy)
bez atrakcí pouze
brouzdaliště (kurzy)

12.00–16.30
12.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
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společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 30. 1. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

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

JARNÍ TANEÈNÍ KURZ
Městské kulturní středisko Domažlice připravuje jarní kurz společenské výchovy
a tance. V případě naplnění kurzu zahajujeme 26. ledna 2012. Přihlášky přijímáme
v MKS, náměstí Míru 51, I. patro, bližší info na www.idomazlice.cz.
(red)

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ
MKS Domažlice připravuje na leden 2012 taneční kurz pro dospělé - pokročilé pod
vedením manželů Bettschneiderových. Bližší informace na www.idomazlice.cz nebo na
tel. č. 379 722 631, Dáša Konrádyová.
(red)

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Karel Beneš – Mexické kostely

Městské informační centrum

P

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

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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Další vítěz soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol je známý

Výstavy:

sauna
středa muži
16.00–21.00
čtvrtek ženy
14.00–21.00
pátek
společná 14.00–21.00

( 379 722 522, 723 921 794
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ČČK DOMAŽLICE

19.00–21.00

(ZA POLIKLINIKOU II)

leden 2012

Lednová výstava zavede návštěvníky do Mexika.
Známý cestovatel a sběratel Karel Beneš pro tentokrát
opustil tematiku kamenů a dalších přírodnin a věnoval se
památkám. Při návštěvě Mexika si pořídil bohatý soubor
fotografií, z nichž některé již měli možnost návštěvníci
jeho předešlých výstav vidět. Kostely v Mexiku představí
v premiéře prostřednictvím velkoformátových barevných
fotografií.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 2. do
31. ledna 2012 a přístupná bude v provozní době
knihovny.

Přednášky:

Mgr. Josef Nejdl: Sardinie
– sluneční ostrov svátků

První letošní přednáškou ředitele Muzea Chodska se
přeneseme ze studené lednové středoevropské zimy na
jih, do slunné a mořem obklopené Sardinie. Italskému
středomořskému ostrovu, druhému největšímu po Sicilii,
se také říká Krásná perla Středomoří. Je to snad dáno
plážemi s průzračnou vodou, která připomíná pláže
Karibiku, barevností a různorodostí povrchu. Najdeme
zde pláže a zátoky písčité, oblázkové i ty se skalnatými
výběžky okolo. Barvy od bílé přes žlutavou, růžovou až po
hnědavou. Vnitrozemí, památky, zátoky a pláže, pohledy
na nekonečnou mořskou hladinu, to vše bude přesně to
pravé, co v lednu potěší každého, kdo si přijde přednášku
Josefa Nejdla provázenou množstvím fotografií vyslechnout. A nesměl by to být ani Josef Nejdl, aby nám alespoň
ve fotografiích nepředstavil tamní kulinářské speciality
včetně proslaveného kozího sýra.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně zvou
na další zajímavé povídání a promítání s Josefem
Nejdlem ve čtvrtek 19. ledna 2012 v 17.00 hodin
do Galerie bratří Špillarů.

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. ledna 2012 školení

Začínáme s internetem

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

V Městské knihovně Boženy Němcové proběhlo finále již IV. ročníku soutěže o nejlepšího čtenáře
3. tříd domažlických základních škol. Knihovna a město Domažlice se touto akcí snaží přispět k propagaci hlasitého čtení mezi co největším počtem těch nejmenších čtenářů.
A jak to letos dopadlo? Školní kola proběhla v sedmi třídách obou základních škol. Do finále pak
obeslala 6 vítězů tříd. Finalisté – A. Neugebauerová, L. Votýpka, B. Schleissová, A. Jančová, T. Kubrová, T. Pankrác, L. Tichý, M. Phamová, K. Sokolová, M. Reháková, K. Kaiserová a A. Pavleová se
zúčastnili finále soutěže hlasitým předčítáním pro ně do té doby neznámého textu z knížky Ivony
Březinové Trosečníci a odpovědmi na přečtené, které jim kladla odborná porota za předsednictví
p. Dany Žákové ze základní umělecké školy. V porotě zasedala za spolupořádající město Domažlice
Ing. Hana Vaňková, dále Věra Vernerová (mateřská škola při Msgr. B. Staška) a Václav Sika (Galerie
bratří Špillarů).
Program odpoledne obohatilo vystoupení Adélky Behenské z dramatického oboru základní umělecké školy, která vyplnila svým vystoupením přestávku.
Město Domažlice se postaralo o hodnotné dárky, které si všichni soutěžící odnesli. Vítěz byl pak
odměněn dětskou encyklopedií. Třídní kola zorganizovaly a děti do soutěže vybraly jejich třídní učitelky ze základních škol Komenského 17 a Msgr. B. Staška. Pamětní listy za účast, dárky a hlavní
cenu předával místostarosta města Ing. V. Brody. Dětské porotě složené z žáků dramatického oboru
ZUŠ se líbilo pět finalistů, kteří dostali pamětní sladké medaile. Cenu ilustrátora – knihu Smaragdové
ostrovy s ilustracemi V. Siky získala Adélka Pavleová.
Odborná porota vítězem a nejlepším čtenářem 4. ročníku této soutěže vyhlásila Ladislava Tichého ze 3. B. Komenského 17.
Karel Frait a domalická sídlištì
Fond regionální knihovny Městské knihovny Boženy Němcové byl v uplynulých měsících obohacen o 4 zajímavé práce Karla Fraita. Na jaře loňského roku se s ním knihovna domluvila na projektu
zmapování výstavby domažlických sídlišť. Snažila se tak zaplnit mezeru odborných pramenů, kde
by byla této problematice věnována pozornost. Vycházela i z potřeb studentů a dalších badatelů,
kteří tyto informace přicházejí hledat do knihovny. S Karlem Fraitem jsme se dohodli na postupném
zpracování historie, výstavby, stavební dokumentace i kartografickém určení daných lokalit. Díky
vstřícnému postoji stavebního odboru městského úřadu a katastrálnímu pracovišti se K. Fraitovi
podařilo zpracovat materiály, které mohou sloužit jako vhodné podklady pro studie urbanistického
vývoje města ve 2. polovině 20. století.
Ve čtyřech složkách věnovaných sídlištím Korea, Kavkaz, Palackého a Kozinovo pole se tak mohou zájemci v textové části seznámit jak s historií vzniku sídlišť, typem bytové zástavby, tak s postřehy týkajícími se zahájení výstavby. Najdou zde informace k použitým materiálům i konstrukcím,
počtu bytů, termínům realizace. V přílohách pak mapky sídlišť a plánky s původním rozčleněním
pozemků před zahájením výstavby. (S upravenou textovou částí se mohli čtenáři seznámit v říjnu
a listopadu na stránkách Domažlického deníku.) Všechny čtyři složky jsou badatelům k dispozici
v oddělení speciálních služeb domažlické knihovny.
A závěrem – i touto cestou je na místě K. Fraitovi poděkovat za časově náročnou práci, kterou
pro knihovnu zcela nezištně vykonal.
Viktor Viktora jubilantem
Viktor Viktora patří ke stálicím. Bez jeho jména není myslitelný žádný plán kulturně vzdělávacích
akcí domažlické či jiné knihovny, muzea, křest nové knihy regionálního autora, žádná významná
kulturní událost spojená s literaturou. Všichni, kdo jej znají, obdivují vysokou míru odpovědnosti, se
kterou přistupuje k přípravě každé své přednášky, ohromující rozsah znalostí, schopnost přiblížit se
k posluchači, ať v posluchárně vysoké školy, v přednáškovém sále se smíšenou skupinou posluchačů různého věku či v uzavřené skupině seniorů. Znalosti, paměť pro detaily, citace jsou fascinující.
Domažličtí mají to štěstí, že se profesor Viktor Viktora o své znalosti s nimi dělí již více než čtyřicet let. Nejprve, v letech 1967–1969 jako profesor domažlického gymnázia, poté jako lektor, který
se při nejrůznějších příležitostech do Domažlic vrací. Naposledy je to volným cyklem přednášek
věnovaných sporům v české literatuře.
Předposlední z tohoto cyklu, pod názvem 20. leta – generační diskuse přednese V. Viktora v Galerii
bratří Špillarů od 17. 00 hodin 2. února 2012.
Ještě před tím, 20. ledna, se prof. PhDr. Viktor Viktora CSc., vedoucí katedry českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni dožívá sedmdesáti let. Blahopřejeme!
Mgr. Hana Mlnáříková
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Restaurace CAFE BONJOUR
Vás zve do nově otevřené restaurace
- kulinářské speciality
- dětský koutek

REZERVACE NA TEL. Č. 379 482 901

v

leden 2012

l Celá strana 18 x 25 cm

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

Aktuální informace o dění v Domažlicích

www.domazlice.info

Hledáme kadeřnici s praxí

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(možno i na částečný úvazek)
tel. 720 269 010

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

6. 1. Maturitní ples, 7. 1. Maturitní ples, 12. 1. Taneční pro dospělé, 13. 1. Maturitní
ples, 14. 1. Maturitní ples, 16. 1. Prezentační akce, 18. 1. Regionální soutěž ve stolování,
19. 1. Prezentační akce, 19. 1. Pódium mladých talentů, 20. 1. Taneční pro dospělé,
23. 1. Divadlo v rámci předplatného – Dezertér z Volšan, 24. 1. Prodej, 24. 1. Prodej
drogerie, 25. 1. Zasedání zastupitelstva města, 26. 1. Školení, 26. 1. Kurz společenské
výchovy a tance, 27. 1. Taneční pro dospělé, 28. 1. Šibřinky, 29. 1. Koncert ZUŠ.

Středa–čtvrtek
4.–5.

Akční komedie s titulky

MISTROVSKÝ PLÁN
m Vstupné 60,– Kč 104 min.
Americký film s titulky

Pátek–neděle
6.–8.

MISSION:
IMPOSSIBLE-GHOST PROTOCOL
Dobrodružný film v českém znění

l Při opakování sleva – 10%

8.

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

SUPER 8

zač ve 14.00

r Vstupné 60,– Kč 112 min.

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

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

Americké drama
Středa–čtvrtek
11.–12.
Pátek–neděle
13.–15.

Neděle
15.
zač ve 14.00
Středa
18.

Pozor: otevírací doba sběrného
dvora DTS Domažlice p.o.
v Chrastavické ulici č. p. 170
v prosinci a lednu od 9.00 do 16.00.

DREAM HOUSE
m Vstupné 70,– Kč 90 min.
České drama

ALOIS NEBEL
r Vstupné 60,– Kč 87 min.
Americký akční film v českém znění

CAPTAIN AMERICA:
PRVNÍ AVENGER
r Vstupné 65,– Kč 124 min.
Americký film s titulky

ÚTĚK ZE SIBIŘE
m Vstupné 70,– Kč 133 min.

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, Multicar
l pronájem montážních plošin, a to
s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného
osvětlení
l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

leden 2012

To není zločin. To je odplata. Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčejní zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto dali
dohromady plán loupeže, který by pro svou genialitu mohl vstoupit do učebnic zločinu. Režisér Brett Ratner natočil
hvězdně obsazenou kriminální komedii, jejímuž hvězdnému obsazení vévodí slavní komici Ben Stiller a Eddie Murphy.
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky nemožné. Ve čtvrtém díle Mission:
Impossible tým vedený Ethanem Huntem (Tom Cruise) posune hranice nemožného ještě o něco dál. To ale není jediný
důvod, proč by se akční podívaná měla stát filmovým hitem.

m Vstupné 60,– Kč 99 min.
Neděle

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

v

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

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

číslo 1

LEDEN 2012

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

Po předložení tohoto inzerátu večeře pro dva,
sleva 20% na celé menu!

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

CAFE BONJOUR
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Čtvrtek
19.

Francouzský film s titulky

MILOVANÍ
r Vstupné 60,– Kč 139 min.

Pátek–neděle

Americká komedie s titulky

20.–22.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Neděle

Animovaná komedie v českém znění

23.

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

zač. v 17.00

r Vstupné 70,– Kč 98 min.

Středa–čtvrtek

Romantická komedie s titulky

25.–26.

PŮLNOC V PAŘÍŽI

začátky v 17.00

m Vstupné 75,– Kč 100 min.

m Vstupné 70,– Kč 98 min.

Britské drama s titulky
Pátek
27.

JANA EYROVÁ
m Vstupné 60,– Kč 120 min.

28.–29.

Příběh filmu, inspirovaného po celém světě
oblíbenými příhodami knižního a komiksového
hrdiny Tintina

začátky v 17.00

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Sobota–neděle

Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich
nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli.
Úspěšný vydavatel Will Atenton (Daniel Craig) skončí s prací v New Yorku, aby se společně se svou ženou Libby (Rachel
Weisz) a svými dvěma dcerami přestěhoval do klidného městečka v Nové Anglii. Zatímco se ve svém novém životě
zabydlují, zjišťují, že jejich dokonalý domov byl dějištěm vraždy matky a jejích dětí.
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou podobnou filmům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér
Tomáš Luňák poprvé v české kinematografii rotoscoping, unikátní technologii kombinující kreslený a hraný film.
Poté, co je Steve Rogers shledán neschopným nástupu do armády pro slabou fyzickou kondici, zúčastní se přísně tajného
výzkumného projektu, který jej promění v Kapitána Ameriku, superhrdinu oddaného boji za ideály Ameriky. Jeho
souboj s organizací HYDRA a Red Skullem může začít. Po Hulkovi, Thorovi a Iron Manovi další ze série marvellovských
filmů, jejichž děje se protnou ve filmu The Avengers.
Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Drama, založené na skutečné události z roku
1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské
zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však mají ještě mnohem krutější
zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, Himálaje a Tibet.
Z Paříže 60. let přes Prahu do současného Londýna. Madeleine se svou dcerou Verou proplouvají tanečním krokem
skrze životy mužů, které milují. Ale láska může povznášet i bolet, umí být radostná i hořká. Elegie na ženskost a vášeň,
elegie, která tu a tam propuká v hudbu.
Larry Crowne (Tom Hanks) díky ekonomické krizi přichází o svoji dlouholetou práci a zjišťuje, že se svým dosaženým
vzděláním může zastávat pouze podřadné pracovní pozice. Proto se rozhoduje pro návrat do školních lavic, aby rozšířil
své obzory, ale hlavně aby získal lepší kvalifikaci pro své potenciální budoucí povolání.Ve škole se zapíše do hodin
komunikace a nečekaně se zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts), která ve svém osobním životě řeší spory
s manželem.
Velká vánoční jízda studia Aardman konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to
Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny
ukryté pod Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky.
Nová romantická komedie Woodyho Allena vypráví o dvojici mladých Američanů, jimž krátký pobyt v Paříži pomůže,
aby si ujasnili, co čekají od života. Americký tvůrce se tu vyznal ze své lásky k městu, které považuje vedle New Yorku
za nejkrásnější na světě. „Chtěl jsem, aby divák viděl Paříž mýma očima, aby vnímal pocity, které to město ve mně
vyvolává,“ říká autor filmu.
Jane jako malá holka osiřela a ujala se jí teta, paní Reedová (Sally Hawkins), která s ní zacházela jako s kusem hadru.
Když jí bylo deset, vyhodila ji z domu. Její další kroky vedly do charitní školy v Lowood, kde se k ní nechovali o mnoho
líp. Přesto měla takhle životní etapa dvě výhody, chytrá Jane tu získala dobré vzdělání a navíc poprvé v životě našla
spřízněnou duši v podobě kamarádky Helen Burnsové (Freya Park).
Osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na
model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, který je nevědomky vtažen do samého středu několik
set let staré záhady, se ocitá na mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha, který je přesvědčen, že Tintin
ukradl vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirátem zvaným Rudý Rackham.

r Vstupné 70,– Kč 107 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. Možnost zakoupení občerstvení. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie. Parkování zdarma vedle kina.

Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
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úterý 14. února 2012 do 19.30 hodin ve velkém sále MKS
I. abonentní koncert

ARTE MISS TRIO – vítěz „Premio Carlo E. Soliva 2004“ v Itálii
čtvrtek 19. ledna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

MKS a Kruh přátel hudby Domažlice zvou na bonusový abonentní koncert

PÓDIUM MLADÝCH
TALENTÙ

Tento koncert seznámí posluchače se začínajícími umělci, absolventy ZUŠ Domažlice, kteří se hudbě věnují či chtějí věnovat
profesionálně a zvolili si studium na konzervatořích.
Václav Buršík – zpěv, Eliška Fojtová – zpěv, Tadeáš Forberger – klavír, Štěpán Holoubek – bicí, Josef Jarábek – klarinet, Petra
Popelková – zpěv, Michaela Svobodová – klavír, Josef Štefan – zpěv, Barbora Veitová – klavír.
Pro předplatitele koncertní sezony 2012 – na tento koncert jsou platné abonentní vstupenky.
Předplatitelé divadelní sezony mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní vstupenky.
pondělí 23. ledna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Divadelní společnost Julie Jurištové

V titulní roli Oldřich Návrátil
Dále hrají: Kamila Špráchalová, Dana Bartůňková, Adéla Zejfartová, Zdeněk
Hruška / Ernesto Čekan, Libor Jeník / Jiří Hána / Jiří Krejčí, Milan Duchek,
Ivo Kodeš
Režie: Milan Schejbal
Nenapravitelný flamendr, hlídaný na příkaz manželky sluhou, to přežene s koňakem
a je pokládán za mrtvého. Manželka mu vystrojí pohřeb, ale domnělý nebožtík
se probudí, a doví se tak leccos nepěkného o svém manželství a úmyslech
„truchlících“ pozůstalých.
Staropražská fraška, plná komických situací, ve které zazní i známé staropražské
písničky, je jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého scénáristy, herce, malíře
a bohéma E. A. Pittermanna-Longena.

Z VOLŠAN

neděle 22. ledna 2012
neděle 29. ledna 2012

LOUTKOVÉ DIVADLO Domažlice

ČERVENÁ KARKULKA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice od pondělí 2. ledna 2012 na oba
lednové termíny. 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

sobota 4. února 2012 od 14 hodin v MKS

DĚTSKÝ KARNEVAL

„KLAUNSKÝ KARNEVAL“

Pořádá DDM Domino ve spolupráci s MKS Domažlice.

čtvrtek 16. února 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

Jaroslava Svobodová – umělecká agentura

Noelle Chatelet: ŽENA

VLČÍ MÁK

V hlavní roli: Hana Maciuchová, překlad a režie: Jaromír Janeček
Česká premiéra monodramatu francouzské autorky Noelle Chateletové, která je hereckým
koncertem Hany Maciuchové. Jedná se o monolog ženy na prahu sedmdesátky, která žije vzpomínkami a má pocit, že to nejhezčí už má dávno za sebou. Pak ale potká muže a prožije cit, jaký
ji dosud nepotkal.
pondělí 27. února 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Divadelní představení v rámci předplatného

Emil Artur Longen: DEZERTÉR

Adéla Štajnochrová – housle, Alžběta Vlčková – violoncello, Jana Holmanová – klavír
Klavírní trio ArteMiss se právem řadí k nejrenomovanějším českým komorním souborům. S velkým úspěchem koncertuje jak v Čechách, tak v zahraničí, je často zváno na festivaly, např. na Festival komorní hudby Hluboká, Festival Mladá Praha, Festival Bohuslava
Martinů, Janáčkův Máj, do zahraniční mimo jiné na Deutsch-tschechische Kulturtage v Drážďanech, Zeitwende (St. Gallen, Švýcarsko), Wall concerten (Nijmegen) a další festivaly v Německu, Slovinsku, Bulharsku a jiných zemích. Svou koncertní činnost rozšiřuje
také o spolupráci s komorními orchestry (Talichův komorní orchestr, Janáčkův komorní orchestr, Karlovarský symfonický orchestr,
Komorní orchestr Berg aj.).

Koncert LUCIE BÍLÉ s klavírním doprovodem PETRA MALÁSKA
Vyprodáno!

neděle 26. února 2012

LOUTKOVÉ DIVADLO Domažlice

KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM

Začátek představení od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice od středy 1. února 2012.
Jednotné vstupné 25,– Kč.

Proč si koupit Chodský slovník a knihu Chodské
kroje v Městském informačním centru Domažlice

Ne nadarmo se říká, že náš podčerchovský kraj je posledním místem v Čechách, kde folklor stále žije. Nikde jinde se totiž
nesetkáte s tím, že by ženy ve svátek (a někde ještě i ve všední den), chodily v krojích. A i když jsou zdejší lidé v moderním oblečení, tak pravověrné Chody a Chodky snadno poznáte. A to nejen podle výslovnosti s protaženou samohláskou „a“, ale hlavně
z užití neobvyklých slov.
Proto pro orientaci všech nabízí Městské informační centrum Domažlice dvě vhodné knihy. K dostání je Chodský slovník od
Mistra Jindřicha Jindřicha. Jedná se o opakované vydání, protože první dva náklady byly okamžitě vyprodány. První se objevil
v roce 2007 při příležitosti čtyřicátého výročí úmrtí této známé kulturní osobnosti. Slovník uspořádal Josef Kotal. Čtenář se ve
slovníku dozví, že mnohá slova používaná na Chodsku mají rozdílnou výslovnost, či několikanásobný význam, jiná se opírají
o starou češtinu, případně se s určitými podobnými výrazy setkáme i v jiných regionech naší vlasti.
Co se v úvodu zmíněných krojů týká, lze zakoupit na stejné adrese i knihu Chodské kroje od Ivy Kumperové. V ní se popisují jednotlivé detaily tradičních oblečení i obutí. Zajímavé je i rozdílné pojmenování jednotlivých částí oděvů (byť v zásadě
shodných až na zdobení) v dolním a horním Chodsku. V poslední době vzrůstá zájem o kroj, který nosí zejména děti a mládež
shromážděná v národopisných souborech a ve folklorních skupinách uměleckých škol. Zejména ženy pak kroje používají při
návštěvě bálů laděných do chodského stylu. Celá tato početná obec najde v knize jistě poučení a správné názvosloví toho, co
tradičně používá a nebo nově nalézá.
Když už hovoříme o knihách, můžeme ještě doporučit jednu od Zdeňka Procházky Domažlické mlýny, mlynáři a mlynářská
strouha. Kniha sice vybočuje z výše popisovaného folklorního tématu, ale rovněž vypovídá o tradicích našeho města. Čtenáři se
dozví, kde mlýny v našem městě stály, případně dodnes stojí - a hlavně získají informace o strouze, která do města dováděla vodu,
nezbytnou podmínku fungování celé soustavy. Součástí publikace je ještě mapa (zdarma), na níž je plán města z roku 1780. Ta
jistě překvapí každého, jak složitý systém vodních náhonů a rybníků byl v centru našeho města.
S. Antoš
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Sezona Kruhu přátel hudby

při Městském kulturním středisku Domažlice

Cena jedné vstupenky na 8 abonentních koncertů
+ bonus Pódium mladých talentů pro předplatitele zdarma
1.–10. řada
640,– Kč
11.–23. řada
560,– Kč
balkón
640,– Kč
LEDEN 2012

PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
Koncert, na němž se představí mladí umělci z Domažlic a blízkého okolí, kteří se
rozhodli věnovat hudbě profesionálně a po
absolvování ZUŠ Domažlice si ji zvolili
jako studijní obor na konzervatořích.

I. abonentní koncert 14. února 2012

ARTE MISS TRIO
Adéla Štajnochrová – housle
Alžběta Vlčková – violoncello
Jana Holmanová – klavír
- vítěz „Premio Carlo E. Soliva 2004“
v Itálii
Klavírní trio ArteMiss se právem řadí
k nejrenomovanějším českým komorním
souborům. S velkým úspěchem koncertuje
jak v Čechách, tak v zahraničí, je často
zváno na festivaly, např. na Festival komorní hudby Hluboká, Festival Mladá Praha, Festival Bohuslava Martinů, Janáčkův
Máj, do zahraniční mimo jiné na Deutsch-tschechische Kulturtage v Drážďanech,
Zeitwende (St. Gallen, Švýcarsko), Wall
concerten (Nijmegen) a další festivaly
v Německu, Slovinsku, Bulharsku a jiných
zemích. Svou koncertní činnost rozšiřuje
také o spolupráci s komorními orchestry
(Talichův komorní orchestr, Janáčkův komorní orchestr, Karlovarský symfonický
orchestr, Komorní orchestr Berg aj.).

II. abonentní koncert březen 2012

Jiří Pazour – klavír
Večer klavírní improvizace věnovaný
Jindřichu Jindřichovi
Jiří Pazour (*17. 1. 1971 v Žatci) absolvoval v roce 1991 konzervatoř v Praze,
obory skladba (Vadim Petrov) a klavír
(Vladimír Topinka), poté ve studiu skladby
pokračoval na Akademii múzických umění
u prof. Václava Riedbaucha. Je hudebníkem velice činorodým a všestranným, jeho
aktivity směřují do tří oblastí: kompoziční,
koncertní a pedagogické.
Sólová koncertní činnost umělce je zaměřena převážně na klavírní improvizaci.
Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu
jak doma, tak i v zahraničí - vedle do-

mácího publika se opakovaně představil
v Německu, Polsku, Francii, Anglii i na
Slovensku.
Jako pedagog působí od roku 1995 na
pražské konzervatoři, kde vyučuje hudebně teoretické předměty a klavírní improvizaci. Kompoziční činnost Jiřího Pazoura
zasahuje do oblasti komorní i orchestrální,
věnuje se rovněž komponování hudby scénické a užitkové.

III. abonentní koncert duben 2012
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
České saxofonové kvarteto tvoří hráči,
kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce
užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o tento hudební nástroj, ale i o hru v komorním
ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi s klasickou i jazzovou hudbou.
Soubor založil v roce 2003 Roman
Fojtíček, který prezentuje saxofon rovněž
ve spojení s klavírem nebo varhanami
a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů.
Radim Kvasnica, nejmladší člen, je
sice absolventem ČVUT, ale hře na saxofon se intenzívně věnuje od roku 1995
a má za sebou již bohatou praxi z mnoha
pražských hudebních formací.
Otakar Martinovský dlouhodobě
spolupracuje s řadou pražských jazzových
a tanečních orchestrů, jako je např. Dixieland Messengers, Traditional Jazz Studio
nebo Orchestr Václava Hybše.
Zdenko Kašpar vedle koncertní činnosti vychoval ve své dlouholeté pedagogické
praxi řadu saxofonistů, aby se poté někteří
z nich stali, pod jeho vedením, členy u nás
ojedinělého hudebního uskupení.

IV. abonentní koncert květen 2012
MARTINA BAČOVÁ – HOUSLE
ALEXANDR STARÝ - KLAVÍRNÍ DOPROVOD
Martina Bačová patří k nejvýraznějším
představitelům nastupující umělecké generace. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží a absolventkou mistrovských
kurzů. V dubnu 2011 dokončila svá studia
Meisterklasse na Hochschule für Musik

C.M.von Webera, kde také získala Sächsisches Landesstipendium.
Účastnila se mistrovských kurzů řady
vynikajících pedagogických osobností
(např. David Cerone, Philippe Graffin,
Charles Neidich, James Buswell), sólově
vystupovala na prestižních festivalech
v Čechách i v zahraničí (Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival, Mahlerova
Jihlava, Festival de Megeve, Festival de
Nancy, Festival de la Vezere, St. Gellert
Festival aj.). Koncertovala rovněž v Izraeli, Španělsku, Maďarsku, Holandsku,
Německu, Polsku, Koreji, USA, ve Francii,
na Slovensku. V červnu 2011 byla jediným
zahraničním interpretem zahajovacího
koncertu jubilejního 50. ročníku Izraelského festivalu, kde vystoupila za doprovodu
Jeruzalem Philharmony Orchestra.
Spolupracovala také se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy
FOK, Pražskou komorní filharmonií
a s komorními orchestry Camerata Janáček, Czech Virtuosi, St. Gellert Academy
a dalšími. Natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi.
Jejím debutem je CD Elegantní provokace (Mácha, Janáček, Enescu, Bartok).
V září roku 2009 získala nahrávka Martiny
Bačové ve Velké Británii prestižní ocenění
International Record Review – Outstanding Recording časopisu International
Record Review, kde se dostala i na titulní
stranu, a velice pozitivně tuto nahrávku
recenzoval i časopis Gramophone.

V. abonentní koncert září 2012

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Plzeňská filharmonie je hudebním
tělesem s dlouhou tradicí a vynikajícím
věhlasem – založena byla jako Plzeňský
rozhlasový orchestr v roce 1946 a za dobu
své pětašedesátileté existence si získala
renomé nejen mezi uznávanými českými
orchestry, ale je žádána a vyhledávána
i v zahraničí.
Její profesionální tvář modelovala v průběhu let řada uměleckých osobností, připomeňme alespoň některá jména: V. Talich,
A. Chačaturjan, G. Vágner, M. Turnovský,
B. Liška, J. Bělohlávek, L. Pešek, J. Stá-
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rek, A. Katz, O. Dohnányi, Ch. Mackerras, V. Šutej, S. Baudo, L. Kogan, G. Kremer, D. Oistrach, M. Rostropovič.
Plzeňská filharmonie podniká četná
koncertní turné jak po Evropě (Německo,
Rakousko, Holandsko, Španělsko, Itálie,
Francie), tak v zámoří, zejména po Severní Americe. Představila se na prestižních
koncertních pódiích, jako je mnichovský
Herkulessaal nebo Gasteig, velký sál
Berlínské filharmonie, Tonhalle Zürich,
Brucknerhaus Linz, Auditorium Zaragoza
či Dvořákova síň Rudolfina v Praze.
Spolupracovala s hvězdami operního
nebe, jakými jsou například mexický pěvec Ramon Vargas, Montserrat Caballé,
Chris Pedro Trakas, Robert Swensen
a další.
Plzeňskou filharmonii v současné době
vede japonský šéfdirigent Koji Kawamotem, laureát Mezinárodní soutěže Pražské
jaro 2007, hlavním hostujícím dirigentem
bude i v sezoně 2011/2012 Tomáš Brauner,
laureát Mezinárodní dirigentské soutěže
Dimitrise Mitropoulose 2010 v Athénách.

VI. abonentní koncert říjen 2012

TOMÁŠ ČERNÝ – TENOR
LENKA NAVRÁTILOVÁ – KLAVÍRNÍ
DOPROVOD
Tomáš Černý patří mezi přední české tenoristy a v současné době působí
jako stálý host opery Národního divadla
a Státní opery v Praze. Z jeho posledních
zahraničních angažmá jmenujme např.
prince v Dvořákově Rusalce s dirigentem
Vladimirem Fedosejevem v červnu 2010
v Opernhaus Zürich nebo Lacu Klemeně
z Janáčkovy Její pastorkyně ve Staatsoper
Stuttgart v režii Calixta Bieita a pod
taktovkou Marca Pioletta v roce 2008.
V prosinci 2009 vystoupil na prestižním
koncertu v Komische Oper v Berlíně
s programem P. I. Čajkovského a šéfdirigentem Carlem St. Clairem.
Na mistrovských kurzech v roce 2006
navázal spolupráci s prof. Margreet Honig
z Amsterdamu. Dále zdokonaluje pěveckou techniku se sopranistkou Christinou
Vasilevou. Zpěv studoval od roku 1997
u prof. Jiřího Kotouče a od roku 2002
u prof. Svatavy Šubrtové.
Na operních scénách ztvárnil řadu
klíčových tenorových rolí české i světové
operní tvorby, jako je Rodolfo (Puccini
- La boheme), Cavaradossi (Puccini - Tosca), Pinkerton (Puccini - Madame Butterfly), don José (Bizet - Carmen), Loris Ipanoff (Giordano - Fedora), Alfredo (Verdi
- La traviata), Princ (Dvořák - Rusalka),
Jeník (Smetana - Prodaná nevěsta), Laca
(Janáček - Její pastorkyňa) atd.
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VII. abonentní koncert listopad 2012

KORNGOLD QUARTET
Kristina Czajkowská – housle
Václav Zajíc – housle
Klára Hegnerová – viola
David Hrubý – violoncello
Korngold Quartet (dříve Quartetto di
Gioia) patří mezi přední česká kvarteta
nastupující mladé generace.
Své kořeny má toto hudební uskupení na
brněnské konzervatoři, kde mladí umělci
společně začínali pod vedením violoncellisty Janáčkova kvarteta Břetislava Vybírala. V již současném složení kvarteto
pokračovalo ve třídě prof. Adolfa Sýkory
(Janáčkovo kvarteto) na brněnské JAMU
a dále pak v rámci programu Erasmus
členové souboru absolvovali studium na
Universität für Musik und Darstellende
Kunst ve Vídni. Důležitými pro další
umělecký růst kvarteta byly i mezinárodní
mistrovské kurzy, kdy měli mladí hudebníci příležitost spolupracovat s významnými
osobnostmi komorní hudby.
Kvarteto se snaží budovat všestranný
repertoár, který zahrnuje stěžejní díla
kvartetní literatury všech stylových období. Významnou měrou je zastoupena česká
tvorba, soubor se věnuje i interpretaci děl
soudobých autorů, přičemž v rámci spolupráce s mladými sólisty svůj repertoár
rozšiřuje i o komorní skladby pro větší
obsazení. Interpretační umění kvarteta
je zachyceno i na nahrávkách pro Český
a Bavorský rozhlas.

VIII. abonentní koncert prosinec 2012

BONI PUERI
Český chlapecký sbor BONI PUERI
byl založen v roce 1982 a postupně se
zařadil mezi významná evropská hudební
tělesa. Dvousetpadesátičlenný sbor dosud
absolvoval více než 2500 samostatných
koncertů po celé Evropě, Americe a Asii,
vydal třináct vlastních nahrávek a na dalších dvaceti se podílel (Supraphon, EMI,
BMG, ArcoDiva ad.).
Boni pueri účinkovali po boku význačných umělců (José Carreras, Bobby McFerrin), stabilně natáčí pro televizi i rozhlas a spolupracují s význačnými soubory
a orchestry po celém světě. Sbor absolvuje
pravidelná profesionální koncertní turné
po USA, Kanadě, Japonsku, Jižní Koreji,
Velké Británii, Nizozemí, Dánsku, Francii, Itálii, Německu.
Chlapecký pěvecký sbor spolupracuje
s Českou filharmonií, v roce 2006 otevíral sborový cyklus v pražském Rudolfinu
a v roce 2007 se podílel na koncertním
provedení opery Karola Szymanowskeho
Król Roger. V roce 2010 byl také přizván
k účinkování v projektu Mahler Gala
u příležitosti oslav výročí skladatelova
narození.
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Český chlapecký sbor Boni pueri je
kulturním velvyslancem sborové federace
při Evropské unii „European Federation
of Choirs of the Union“ a od září 2006
je jako jediné sborové těleso v České republice soukromou uměleckou školou pod
patronací Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:

předplatné Vám zajistí na celou koncertní
sezonu stálé místo - toto místo Vám bude
automaticky rezervováno i pro další koncertní sezonu, případné změny či zrušení
předplatného je však nutné oznámit programovému oddělení MKS Domažlice
– výhodou předplatného je výrazná sleva
v ceně abonentky oproti vstupenkám
prodávaným ve volném prodeji – abonentní průkazka je přenosná, můžete ji
komukoliv půjčit nebo darovat (toto neplatí o abonentní průkazce se slevou ZTP)
–předplatitelé koncertů mohou uplatnit
10-20% slevu na některé vybrané pořady
připravované mimo předplatné.
Vážení posluchači,
přijměte naše upřímné poděkování za
přízeň projevenou Vaší účastí na našich
koncertech pořádaných v roce 2011.
Přejeme si, abyste byli s výběrem
programu na novou sezonu abonentních
koncertů spokojeni a přijali naši nabídku
na zakoupení předplatného, neboť bez
Vás, posluchačů, by se nemohl uskutečnit žádný koncert. Místa, která jste měli
v loňském roce, Vám budeme rezervovat
pro novou sezonu abonentních koncertů
a v lednu 2012 Vám zašleme abonentní
vstupenky.
Bližší informace
na tel. č. +420 379 722 631 (Ivana
Antošová) nebo na e-mail:
ivana.antosova@mks.mesto-domazlice.cz.
Městské kulturní středisko Domažlice
Informace o kulturních a turistických
zajímavostech v Domažlicích poskytne
Městské informační centrum,
tel.: +420 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz
MKS na internetu:
www.idomazlice.cz, www.domazlice.info,
www.chodskeslavnosti.cz

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531, 344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
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Poděkování Klubu českých turistů dárcům

Klub českých turistů – odbor Domažlice děkuje všem, kteří přispěli na opravy
turistické rozhledny Kurzovy věže na
Čerchově. V roce 2011 poskytli celkem
54 112.– Kč a 2280 eur. Nejvíce darovalo
kasino Gaming a Development z České
Kubice a pan Franz Leitner z Furth im
Wald.

Burza práce
v Domažlicích

Dne 5. prosince 2011 se uskutečnila
v zasedací místnosti Úřadu práce ČR
– Kontaktního pracoviště v Domažlicích
akce s názvem „Burza práce“, která proběhla v souvislosti s projektem Začni
znovu v Plzeňském kraji. Tento projekt
realizuje ÚP ČR – krajská pobočka
v Plzni, dodavatelem služeb je společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. Projekt je
financován s prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Akce se zúčastnili významní zaměstnavatelé domažlického regionu, klienti zmíněného projektu. Setkání bylo oboustranně
přínosné – zaměstnavatelé poznali možné
zaměstnance, jejich znalosti i dovednosti,
resp. profesní zájem a zaměření, a klienti
se seznámili s nabídkou potenciálních
zaměstnavatelů. Byly navázány osobní
kontakty, což zefektivní jak hledání zaměstnání ze strany klientů, tak příjem
nových zaměstnanců ze strany organizací.
Všichni zúčastnění, včetně zástupců realizátora projektu, akci vyhodnotili jako
velmi přínosnou.
(pm)

Dalšími dárci byli turistický spolek
Waldverein Furth im Wald, Ing. Mack a
Ing. Macková z Prahy, manželé Mašlovi
z Plzně, Dohas, s.r.o., Domažlice, Marie
Navrátilová z Domažlic, účastníci Odemykání České studánky, Pegisan s.r.o. Plzeň,
Marie Faitová z Domažlic, trubači mysliveckého spolku BJV Kreisgruppe Furth
im Wald, Josef Ascherl z Waldmünchenu,
Tobias Späth z Waldmünchenu, Alfred
a Martha Wutz z Furth im Waldu, Franz
Thurner z Furth im Waldu, Tilman a Anita
Betz z Waldmünchenu, Heinrich Blab z
Furth im Waldu, Jürgen Kögler z Furth im
Waldu, Karl Retmeier z Lengau, Autohaus
Herold z Furth im Waldu, Franz Priffling
z Waldmünchenu, Rudolf Raum z Rundingu, Georg a Marianne Hecht z Rodingu,
Werner Altmann z Furth im Waldu, Hans
Grüneisl z Chamu, Helmut Ruhland z
Waldmünchenu, Kulhánkovi z Domažlic,
turisté – návštěvníci Kurzovy věže na Čerchově, trubači Okresního mysliveckého
spolku z Domažlic, účastníci EXODU domažlického gymnázia J. Š. Baara, senioři
OKČT Domažlice, Klaus Brückl z Chamu, turistický spolek Waldverein Sektion
Cham, Johannes Müller z Furth im Waldu,
Lilo Wegner z Herzogau, Ralph Wenzel z
hostince v Gibachtu, Svatopluk Doubek z
Domažlic a mužský pěvecký soubor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem.

ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami
Domažlice
přejí do nového roku vše nejlepší.
ZO SPCCH
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Turistické akce v LEDNU
Neděle 1. 1.
Novoroční setkání turistů na Vavřinci
v 0.30–1.30 hod (39. ročník). Na památku
novoročenka. Vede M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov (14.
ročník). Sraz v 10 hod na parkovišti
v Caparticích (8 km). Na památku novoročenka. Vede J. Kuželka. V průběhu akce
proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“ na
výstavbu trasy pro handicapované turisty.
Zodpovídá P. Matějka.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd ze
zastávky ČD v 13.05 hod do Klenčí pod
Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov
(8 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 8. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.
30 hod. do Kouta na Šumavě. Trasa: Kout,
„Klobouk“, Podveský mlýn, Domažlice
(10 km). Vede M. Janutková.
Neděle 15. 1.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 13.05 hod do Havlovic. Trasa: Havlovice, Pila, Trhanov, Hamr, Klenčí pod
Čerchovem (6 km). Vede P. Matějka.
Čtvrtek 19. 1.
Valná hromada domažlického odboru KČT. Zahájení v jídelně Gymnázia
J. Š. Baara v Pivovarské ulici v 18 hodin.
Od 17 hodin je možno zde zaplatit členské
příspěvky na rok 2012.
Neděle 22. 1.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 13.05 hod do Trhanova. Zde bude čekat vedoucí J. Mathauser. Trasa: Trhanov,
Pec pod Čerchovem, Köglerovo zastavení,
Pec pod Čerchovem, Trhanov (9 km).
Neděle 29. 1.
Turistická vycházka. Sraz ve 12 hod
u kostela „U Všech svatých“. Trasa: Domažlice, Bořice, Spáňov, Kout na Šumavě
(8 km). Vede A. Léblová.

Akce na leden ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZŠ MSGRE. B. STAŠKA

V penzionu pro důchudce v Baldovské 63
se 11. 1. 2012 koná od 14 hodin přednáška
MUDr. Zeman – Neurologie
25. 1. 2012 od 14 hodin přednáška
Hany Plzenské – Historie Chodů
na Domažlicku.
V objektu v ulici Prokopa Velikého 689
se 3. 1. 2012 od 15 hodin slouží Mše svatá
Městské centrum touto cestou děkuje
Domažlické dudácké muzice za vystoupení, které se konalo 10. 12. 2011
(ap)

Akce ZUŠ

ZUŠ Domažlice zve na společný Zimní
koncert s Musikschule Schwandorf, který
pořádá 29. 1. v MKS Domažlice od 15
hodin.
(je)

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčkové, zveme Vás k zápisu do 1. tříd ZŠ Msgre.
B. Staška, který se koná 20. 1. 2012 od 13 do 17 hod nebo 21. 1. 2012 od 9 do 11 hod
v prostorách naší školy.
S sebou si kromě očekávání a úsměvu, který vždy doprovází tuto pro Vás významnou
událost, přineste také rodný list dítěte.
V naší škole Vám nabízíme příjemné a klidné prostředí. Učebny máme plně vybaveny
moderní technikou, která nám významně pomáhá při výuce a zároveň umožňuje poskytnout žákům již od 3. ročníku rozšířené vyučování matematiky a dnes tak nezbytné informační technologie. Využíváme také zmodernizované tělocvičny i nové venkovní hřiště
s kvalitními povrchy.
Odpolední hodiny mohou děti trávit ve školní družině nebo v některém ze školních
kroužků (deskové a logické hry, pěvecký sbor, zdravotnický kroužek, sportovní hry,
atd.)
Těší se na Vás a rádi Vás přivítají zkušené paní učitelky i učitelé a vychovatelky naší
školy.
Pokud byste se nemohli dostavit v řádném termínu, náhradní termín bude 14. 2. 2012
od 13 do 16 hod.
Mgr Ivanka Váchalová a kolektiv školy ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre. B. Staška
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Plánování služeb, které pomáhají v tíživých životních
situacích občanům domažlického regionu

Dne 18. října 2011 proběhlo v Domažlicích v rámci II. etapy realizace projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku setkání s veřejností. Hlavním cílem projektu, který v současné době realizuje město Domažlice ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy, je řešit přímo problémy tohoto regionu v sociální oblasti. Zjistit, jaké sociální služby občané Domažlicka
nejvíce potřebují a jak tyto služby pro občany zajistit. Komunitní plán, který bude v rámci projektu do dubna příštího roku zpracován, se
zaměří na potřeby občanů Domažlic, Bělé nad Radbuzou, Hostouně, Klenčí pod Čerchovem, Poběžovic a dalších obcí pro následující
roky. Komunitní plán bude hrát významnou roli při posuzování žádostí o finanční prostředky na jednotlivé projekty v sociální oblasti.
Financování projektu je zajištěno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Veřejného setkání se zúčastnilo 41 občanů z řad seniorů, rodičů zdravotně postižených dětí, osob tzv. osob žijících na pokraji společnosti a poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. V úvodu setkání byli účastníci seznámeni s tím, co to je komunitní plánování sociálních služeb, a poté již proběhlo společné vyhodnocení I. etapy komunitního plánování. Bylo zde připomenuta realizace Azylového
domu, nového Domova pro seniory nebo katalogu sociálních služeb na Domažlicku.
Na veřejné setkání navazuje nyní práce pracovních skupin. Jednání pracovních skupin se může zúčastnit každý, koho problematika
sociálních služeb zajímá – uživatelé sociálních služeb a jejich rodinní příslušníci, poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci obecních
či městských úřadů, představitelé obcí a měst i občané z řad široké veřejnosti. Jejich vzájemná spolupráce v rámci pracovní skupiny
znamená pohled na sociální problémy ze všech možných úhlů, což dává větší šanci nalezení nejlepšího možného řešení budoucího rozvoje sociálních služeb. Zájemcům o problematiku seniorů a zdravotně postižených občanů je určena pracovní skupina „Senioři a osoby
se zdravotním postižením“ a zájemcům o problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením a problematiku dětí, mládeže a rodin
s dětmi je určena pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“.
První společné setkání pracovních skupin se již uskutečnilo 3. listopadu 2011 v novém Domově pro seniory v Domažlicích. Na setkání účastníci společně vyhodnotili jaké sociální služby by na Domažlicku měly fungovat, aby se zde všem občanům žilo dobře. Např.
osobní asistence pro předškolní a školní děti, chráněná kavárna, denní stacionář pro seniory žijící v obcích v regionu, podporované
bydlení nebo také krizové centrum a další. Se získanými náměty bude dále pracováno v pracovních skupinách.
Další setkání pracovních skupin se uskutečnilo 8. prosince 2011. První letošní setkání se koná 10. 1. 2012 od 13 hod v novém Domově
pro seniory, ul. Prokopa Velikého 689, Domažlice. Všichni občané domažlického regionu, kteří se chtějí aktivně zapojit do řešení sociálních problémů v místě, kde žijí, jsou na setkání srdečně zváni! Přijďte diskutovat a společně řešit, jaké sociální služby jsou v regionu
potřebné a jak tyto služby zajistit! Bližší informace o II. etapě komunitního plánování sociálních služeb jsou k dispozici u kontaktní osoby projektu slečny Terezy Hechtové, DiS., tel. 774 497 872, e-mail Tereza.Hechtova@mesto-domazlice.cz nebo na www.domazlice.cz.

Jazyková škola EN-GE
nabízí v Domažlicích od února 2012

- výuku ANG-NĚM-ŠPAN

pro veřejnost (všechny stupně znalostí
- omezený počet osob)
- výuku také pro firmy a pracovní
skupiny
- kvalifikovaní lektoři
- centrum města
přihlášky a platba za výuku 9. 1., 10. 1.,
16. 1., 17. 1. a 23. 1., 24. 1. a 30. 1.
od 16 do 17 hodin
na adrese Boženy Němcové 115
(ulice mezi náměstím a Kauflandem
- budova internátu OA)
Při včasném přihlášení možnost
optimálního výběru termínu.
Informace ve stejnou dobu
na tel. číslech
733 254 811 nebo 776 680 344
Využijte naši nabídku ke zvýšení
kvalifikace a lepší možnosti uplatnění
na trhu práce (i v zahraničí).

Dávky v hmotné nouzi nově na úřadu práce

Dne 1. 1. 2012 vstupuje v účinnost zákon č. 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o sociálních službách a dále zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V důsledku
této změny přechází agenda dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek
pro zdravotně postižené občany na Úřad práce České republiky, pracoviště 344 01 Domažlice, Paroubkova 228 (budova Okresního soudu Domažlice). Od 1. 1. 2012 je tento
úřad příslušný k vyřizování výše uvedených dávek. Povinnosti spojené s těmito dávkami
jakožto žádosti o tyto dávky je nutné vyřizovat pouze na uvedené adrese, případně je
možné informovat se na telefonním čísle: 950 112 411 (ústředna) nebo u vedoucí pracoviště paní Mgr. Anny Líkařové (tel. 950 112 511).
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Domažlice

Zápis do 1. tříd na ZŠ Komenského 17

V pátek 20. ledna 2012 (13.00–17.00 hod) a v sobotu 21. ledna 2012 (9.00–11.00 hod) se
uskuteční zápis dětí do 1. tříd na Základní škole Komenského 17 v Domažlicích. Náhradní
termín v případě nemoci se uskuteční ve středu 15. února 2012 (13.00–15.00 hod).
„Nabízíme Vám i Vašim dětem, z nichž se za pár měsíců stanou „velcí školáci“, příznivou atmosféru ve škole, vynikající personální zajištění vzdělávacího procesu v bezpečném prostředí školy, širokou nabídku volitelných předmětů již od 2. třídy a příkladnou
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vše podstatné o naší škole si
přečtete na našich webových stránkách www.zskom17.cz. Nezapomeňte s sebou přinést
rodný list dítěte,“ dodává Ivan Rybár, ředitel školy.
(red)

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LEDEN
10., 12., 17. a 19. ledna – výukový program pro první třídy ZŠ s ilustrátorkou Slávkou Štrbovou ve spolupráci
s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii.
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
úterý

17. 1. 2012

Pythagoriáda Z 6–8

ZŠ Komenského 17

středa

25. 1. 2012

Matematická olympiáda Z 5 a Z 9

ZŠ Komenského 17

V sobotu 4. února 2012 od 14 hodin v městském kulturním středisku
PŘIPRAVUJEME VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM DĚTSKÝ KARNEVAL
„KLAUNSKÝ KARNEVAL“ (vstupné 40,– Kč)
Zábavným odpolednem v režii Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu, které je poskládáno ze soutěží, tanečního reje a her, provedou děti
dva klauni – ráda cvičící, tančící a s dětmi si hrající klaunka Yfča a pomalejší a pohodlnější klaun Pepča.
NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU. Vystoupení sólistů ze Školy populárního zpěvu Lídy Nopové, hudební produkce, ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem

v
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Z ŠACHOVÉHO ODDÍLU

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Dalším dvoukolem pokračovala 1. liga ml. dorostu v šachu. A mladí šachisté domažlického Sokola se stále drží na čele soutěže beze ztráty bodu. Oba zápasy na horké půdě
v Buštěhradě vyhráli.
Kralupy - Domažlice 1.5-4.5 Domažlice - Buštěhrad 3.5-2.5
Hánl 1-0 Kopřiva Kopřiva 1-0 J. Šefčík
Simon 0-1 Holub Holub 0-1 Dvořák
Vokoun 1/2 Steinbach Steinbach 1-0 Škubal
Gruber 0-1 Vašíček Vašíček 0-1 M. Ševčík
Střelba 0-1 Pelnář Pelnář 1-0 J. Ševčík
Hořejší 0-1 Zítková Zítková 1/2 Nová
V minulých kolech byly oporami přední šachovnice, teď naše družstvo podržely zadní
desky. Jan Pelnář vyhrál jako jediný obě partie, Kristýna Zítková získala rozhodující půlbod proti Buštěhradu, který letos zřejmě neobhájí loňské druhé místo. O urputnosti zápasu svědčí konec poslední partie, obě dívky zakončily svůj souboj až v půl osmé večer.
Tabulka po 6. kole
1 TJ Sokol Domažlice

6

6

0

0

18

29˝

2 Spartak Ústí n. Labem

6

5

0

1

15

28

3 ŠK Sokol Klatovy A

6

5

0

1

15

26

ŠK Teplice

6

5

0

1

15

26

5 Chess Most B

6

4

1

1

13

22

6 Sokol Buštěhrad

6

3

0

3

9

19˝

7 ŠK Tachov

6

2

1

3

7

16

8 ŠK Kralupy

6

2

0

4

6

14˝

FK Pardubice 1:2,

9 Chess Most D

6

1

0

5

3

14

28. 8.

Sokol Ovčáry 5:2

10 Chess Most C

6

1

0

5

3

10

10. 9.

1. FC Karlovy Vary 5:1,

11 TJ Spartak Chodov

6

1

0

5

3

6

25. 9.

Slovan Liberec B 4:2

12 ŠK Sokol Klatovy B

6

0

0

6

0

4˝

Nováček třetí ligy Fotbalový oddíl Jiskra Domažlice předvedl svým věrným divákům na domácím trávníku výbornou
podívanou. Za vše hovoří sedm vyhraných zápasů z devíti. Na
celé úspěšné období se podíváme z pohledu čísel:
Domácí zápasy
13. 8.

8. 10. SK Roudnice nad Labem 4:3,
23. 10. AFK Chrudim 1:2
6. 11. FK Letohrad 5:1
12. 11.

FC Chomutov 4:1

26. 11. FK Mladá Boleslav B 4:2
Celkově doma Jiskra vyhrála 7x - získala 21 bodů, 2x prohrála, skore 33:16.
Mužstvo těžilo v domácích zápasech z výborné divácké
kulisy, za což všem děkujeme.
Zápasy venku
21. 8.

FK Králův Dvůr 0:0

4. 9.

Viktoria Plzeň B 5:1

14. 9.

FK Kunovice 1:2,

17. 9.

SK Hlavice 1:1

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro
vánoční stromky od 2. 1. 2012 do 13. 1. 2012

DTS Domažlice, 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.
Seznam stanovišť:
- ul. Petrovická – parkoviště, ul. 28. října - horní část sídliště,
ul. Kosmonautů - u kontejnerů (pod Policií ČR), ul. Kosmonautů - u spodních garáží, ul. Palackého - u garáží (rozvodna), ul.
Dvořákova - parkoviště, ul. Mánesova - pod Penny Marketem, ul.
Mánesova - u pošty č. 3, ul. Ladova - velké parkoviště.
(DTS)

V sobotu 28. ledna ovládne naše město mafie! V temných
uličkách budou svádět boj o vládu nad městem dvě znepřátelené rodiny – Pelle di Capra a Testa di Cane. Pašeráci budou na
povel Donů, tedy hlav obou rodin, pašovat cenné zboží a pistolníci je budou krýt. A všichni si musí dát velký pozor na policii,
která je mafiánům neustále v patách.
Ale nemusíte se bát, nejde totiž o pravou mafii, ale již
o druhý ročník večerní hry ve městě, kterou pořádá skautské

15. 10. SK Kladno 1:4

Středisko Jiřinky Paroubkové v Domažlicích. Jde o zábavnou
hru, která má rozvíjet spolupráci a pohybovou aktivitu a pomoci dětem najít nové kamarády. Ke hře zveme všechny odvážné
kluky a holky od první do deváté třídy, kteří se chtějí alespoň
na jeden večer stát mafiány a poměřit své síly s ostatními.
Sejdeme se v 16.30 na Chodském náměstí, rozdělíme se do
dvou mafiánských rodin a v 17.30 už začne samotná hra. Oficiální ukončení a vyhlášení výsledků proběhne ve 20.00. Pro
účast ve hře je nutné donést na místo srazu vyplněnou a rodiči
podepsanou přihlášku, kterou je možné stáhnout na stránkách
mafie.skauting.cz. Tam také najdete veškeré informace o hře
včetně přesných pravidel a kontaktů na organizátory. Neváhejte
a přijďte bránit čest svých mafiánských rodin. Hana Märzová

ZAHRADNÍ SERVIS

29. 10. Loko Vltavín Praha 1:3,
FC Písek 1:1.

Na trávnících hostitelů naši vybojovali 1 vítězství (3 body),
3x remízy (3 body) a 4 porážky.
Z podzimní části soutěže si Jiskra odnesla 27 bodů, skore
43:10 - což znamená, že se jedná o nejlépe střílející mužstvo
v ČFL.
Za výbor fot. oddílu A. Nikodém, hlavní pořadatel

Sdružení rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví - Psohlavci v Praze pořádají
11. února 2012 od 19.30 hodin již 76. Pošumavský věneček. Tento folklorní ples je
nejstarší tradicí na území hlavního města
Prahy, který se tentokráte po mnoha letech
koná v Národním domě na Vinohradech,
cca 100 kroků od Vinohradského divadla.
(red)

DOZAPO s.r.o.

1. 10. Arsenal Česká Lípa 0:1

19. 11.

l Hledáme ke koupi starý domek nebo
chaloupku na venkově do 200 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 721 375 326
l Prodám rodinný dům 2+1 se zahradou blízko Přeštic, půdní prostor, malá
dílna, kůlna, levně, cena 490 tis.,
tel. 721 004 299
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
( 607 731 346
l www.extravydelky.cz z domu
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Koupím a odvezu vyřazené boilery,
pračky, sporáky, myčky a jakýkoliv
kovový odpad. Tel. 606 122 345
l Prodám 4 ks plechových disků
s puklicemi na Fabii. Tel. 775 298 033

76. Pošumavský věneček

V dalším dvoukole hostí náš tým družstva Klatov. Zápas proti klatovskému áčku bude
dalším z klíčových v bojích o postup.
(MV)

Mafie ovládne Domažlice

leden 2012

POŘÍDÍTE U SUKA

Internetový obchod s vybavením
pro trekking, outdoor a horolezectví.
www.bivaksport.cz

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

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