www.domazlice.info

Rozsvícení vánočního stromu

V titulku uvedená oblíbená akce – a to
nejen dětmi - se letos uskuteční v sobotu
28. listopadu, tedy na prahu blížícího se
adventu. Před rozsvícením vyzdobeného
jehličnatého stromu vystoupí od 16 hodin děti s koledami.
(red)
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Výstavba penzionu

Penzion, který vyrůstá v ulici Prokopa
Velikého, je pod střechou. Část má již
okna, balkonové stěny a dělníci pracují
na zateplení objektu. „Do konce listopadu bude objekt definitivně uzavřen, aby
v něm mohly probíhat zimní práce,“ říká
starosta Miroslav Mach a pokračuje „do
konce září bylo prostavěno 38 milionů
korun (celkové náklady mají být 85 mil
Kč). Vše vypadá zdárně, pracuje se v interiérech, v současnosti projednáváme řešení
stávající kuchyně,“ Zmíněná kuchyně je v
sousedním penzionu a využita bude pro
oba objekty spojené chodbou.
(toš)

Domky Na Bábě už brzy

O první prodloužené si účastníci Podzimních tanečních kurzů vyzkoušeli své nabyté dovednosti. Ti, kdo je chtějí následovat, se mohou do 15. 12. hlásit v MKS na Jarní taneční
kurzy. Ani dospělí nepřijdou zkrátka, pro ně je připravena obdobná nabídka - Taneční
kurzy pro dospělé (přihlášky do konce listopadu).
Foto S. Antoš

SNIŽME NÁKLADY NA LIKVIDACI ODPADU

Odpadové hospodaření ve městě není špatné, ale mohlo by být lepší. Ve svých rukách má další pozitivní změnu každý občan.
„V poslední době vzrostly náklady na svoz odpadu i na skládkování, ale my jsme se
dohodli, že pro občany poplatky zvyšovat nebudeme,“ říká starosta Miroslav Mach.
Město naopak rozhodlo o zvýšení počtu nádob pro tříděný odpad. „Občané by se
měli zaměřit na třídění odpadu, protože nás v důsledku skoro nic nestojí. Dostáváme
platbu od firmy Ecocom podle množství tříděného odpadu a tato suma téměř pokrývá
náklady na svoz separovaného odpadu. Naším cílem je zvýšit množství vytříděného
odpadu o 25%, což by nás zařadilo do nejvyšší kategorie plateb od jmenované firmy
a tím by se náklady vyrovnaly,“ doplňuje M. Mach a pokračuje, „z toho, jak se u nás
třídí, mám radost. O to víc mě mrzí, když vidím kolem sběrných nádob rozházený
odpad.“ Přitom jsou takové skládky zbytečné, protože pro domažlické občany nabízí
sběrný dvůr technických služeb zdarma možnost likvidace odpadu velkého objemu.
„Ve sběrném dvoře je každému k dispozici ochotný pracovník, který pomůže s roztříděním odpadu. Prodejem tohoto separovaného odpadu vzniká další příjem, který
snižuje náklady města v oblasti odpadového hospodářství.“
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 25. 11. 2009
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 18. 11. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

Na radnici proběhlo výběrové řízení na
vybudování infrastruktury Na Bábě. „V
listopadu by měly začít práce na vybudování kanalizace, vody, plynu, komunikací atd., aby na jaře mohla začít vlastní
výstavba rodinných domků,“ říká starosta
M. Mach. Infrastruktura vyjde na 20 mil
Kč včetně daně. Tyto prostředky budou
promítnuty do ceny prodávaných parcel,
takže je předpoklad, že se během příštího
roku vynaložené peníze vrátí do městského rozpočtu.
(toš)

Prodej kaprů

Domažlické městské lesy zahajují od
23. října (od 11 do 16 hodin) každý pátek
v rybárně v Hanově parku prodej kaprů.
Ryby si pak budete moci koupit také od
4. listopadu každou středu na náměstí před
radnicí, a to od 10 do 15 hodin.
(red)

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
VELVET COFFEE
originální mražená káva

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 97. schůzi dne 14. 9.
- vzala na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a. s. o záměru realizovat v roce
2011 rekonstrukci nadzemního vedení
NN v ulici Tyršova v Domažlicích
- schválila zadání zakázky „Oprava objektu pro bydlení (hájovna) – Babylon
č. p. 23“ firmě STABACH, s. r. o., se
sídlem Babylon,, za cenu 104.451,– Kč
včetně DPH, schválila zadání zakázky
„Oprava objektu pro bydlení (hájovna)
– Babylon č. p. 34“ firmě STABACH,
s. r. o., za cenu 226.169,– Kč včetně
DPH a schválila zadání zakázky „Oprava objektu pro bydlení (hájovna) – Česká
Kubce č. p. 9“ firmě STABACH, s. r. o.,
za cenu 412.013,– Kč včetně DPH
- nesouhlasila se záměrem společnosti
EcoEG s. r. o. se sídlem Konviktská 24,
Praha, využít pozemek parc. č. 4247/
3 v k.ú. Domažlice pro stavbu fotovoltaické elektrárny jako obec, na jejímž
katastrálním území se předmětná stavba
nachází
- souhlasila s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti
pohostinství v bodu 2.9. Termín pro
provoz předzahrádek od 1. 11. 2009 do
28. 2. 2010 panu Janu Březinovi
- vzala na vědomí žádost obyvatelů domu
o zařazení bytového domu čp. 132, v ulici Palackého v Domažlicích, Hořejší
Předměstí do seznamu domů pro II. vlnu
prodeje – 1. etapa

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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- vzala na vědomí zprávu o hospodaření
města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2009
- schválila změnu finančního plánu hospodářské činnosti města Domažlice
- schválila nákup 70 kusů nátělníků pro
Jeselské zařízení Domažlice
Rada města na své 98. schůzi dne 29. 9.
- schválila uzavření dohody o partnerství
k projektu „Rekonstrukce městského
kulturního střediska Domažlice“ mezi
městem Domažlice jako realizátorem
a žadatelem o poskytnutí dotace a Městským kulturním střediskem Domažlice,
p. o.
- schválila pro zajištění stavby protipovodňových opatření akce „Domažlice
– zkapacitnění Zubřiny“ provést pokácení 3 ks stromů JAVOR o průměru
kmene 50, 70 a 90 cm, které zasahují do
budoucí stavby opěrných zdí vodního
toku Zubřiny na pozemku ppč.4791/1,
k.ú. Domažlice
- uložila DTS Domažlice, p.o. odstranit
pařezy v aleji k Vavřinečku v rozsahu
dle předloženého návrhu
- schválila seznam chodníků, tj. částí
komunikací sloužících výhradně pro
pohyb chodců ve městě Domažlice
- souhlasila s umístěním 1 ks nové reklamní směrovky na sloup VO č. 174 – ul.
Masarykova v Domažlicích (CHVAK
Domažlice)
- schválila zakoupení břevna na kouli
na Městský stadion Střelnice v ceně
6.000,– Kč
- schválila darování movitých věcí – herních prvků – 2 ks branek na házenou
2x3 m, sloupů na volejbal včetně sítí
a 2 ks basketbalových desek, které město
získalo darem od společnosti KARIM,
spol. s r.o., Hulín, občanskému sdružení
Sídliště Šumava, o.s., Čerchovská 488,
Domažlice a uzavření darovací smlouvy
- vzala na vědomí doporučení ČVÚT
– Ústavu soudního znalectví v dopravě
Praha k přijetí opatření na zajištění bezpečnosti provozu v křižovatce ulic Břetislavova – Havlíčkova – U Elektrárny
- neschválila pokácení 1 ks stromu lípy
o obvodu kmene 1,9 m na pozemkové
parcele č. 4781/17, k.ú. Domažlice z důvodu zajištění bezpečnosti silničního
provozu v křižovatce ulic Břetislavova
– Havlíčkova – U Elektrárny
- uložila OSM a DTS, p.o. zajistit po předchozím projednání s DI PČR Domažlice
zřízení vodorovného dopravního značení
v křižovatce ulic Břetislavova – Havlíčkova – U Elektrárny dle návrhu ČVÚT
– Ústavu soudního znalectví v dopravě
Praha
- vzala na vědomí informaci Domažlické
správy nemovitostí spol. s r.o., Zahradní
513, Domažlice o stížnosti nájemců bytového domu čp. 258, v ulici Petrovické
v Domažlicích
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- schválila cenu za skladování vystěhovaných věcí nájemníků ve skladových
prostorách Školní ul. 169 Domažlice
ve výši 15,– Kč + platná sazba DPH za
každý započtený den
- schválila vydání 5.000 ks prospektu
„Bezpečně z Domažlic na Babylon
i k mohylám“
- doporučila ZM schválit seznam domů
– 2. etapa II. vlny privatizace do Zásad
prodeje bytů v majetku města – II. vlna
- schválila uzavření smlouvy o dílo na
automatický závlahový systém pro dva
tenisové kurty v areálu Střelnice v Domažlicích s firmou IRIMON spol. s r.o.,
závlahové systémy, Rožmberská 1272,
Praha 9 za cenu 188.310,– Kč vč. DPH
Zastupitelstvo města na svém 35. zasedání dne 23. 9.
- nevyhlásilo pro rok 2010 grant „Podpora
sociálních služeb“
- vyhlásilo granty pro rok 2010:
„Podpora činnosti dospělých – sport
a tělovýchova“, „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“, „Podpora
činnosti dospělých – sociální oblast,
kultura a ostatní zájmové činnosti“,
„Podpora činnosti mládeže – sociální
oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“, „Podpora významných počinů“,
„Reprezentace města“, “Jednorázové
akce pro mládež“
- souhlasilo s podáním žádosti do ROP
NUTS II Jihozápad a s realizací projektu „Rekonstrukce městského kulturního
střediska Domažlice“ a schválilo zajištění předfinancování a spolufinancování
realizace projektu ve výši 111.160.000,–
Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

Připomínka odboje

Město Domažlice, Konfederace politických vězňů a Svaz PTP České republiky
Domažlice zvou širokou veřejnost na setkání u pamětní desky III. odboje v letech
1948 až 1989, které se uskuteční ve středu
18. listopadu od 12 hodin v zahradě Chodského hradu.
(red)

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ
v Praze
Mgr. Ing. Radek Kouřil, MBA
nabízí profesní odborné manažerské vzdělání Master of Business
Administration /MBA/
v oboru Public Law and Politics.

Informace na www.ips-mba.cz
nebo tel. 602117533.
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NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ

Jste držitelem řidičského průkazu s datem vydání do 31. 12. 2000?
Podejte žádost o výměnu co nejdříve! Nyní je ideální čas na výměnu!
Mnozí již jistě zaznamenali tento slogan v rámci reklamní kampaně ministerstva dopravy,
přesto výměna řidičských průkazů stále vázne.
O co se vlastně jedná?
Nyní právě probíhá další vlna výměny řidičských průkazů. Do konce roku 2010 jsou
povinni vyměnit své řidičské průkazy všichni ti, kterým byl vydán jejich průkaz do konce
roku 2000. (Důležitý je datum vydání konkrétního průkazu.)
Jak požádat o výměnu?
• Vyměnit ŘP lze na příslušném registru řidičů dle místa svého trvalého pobytu. V případě Domažlicka na odboru dopravy MěÚ Domažlice, U nemocnice 578 (bývalá budova
KB) v době - pondělí a středa 7:30–12:00 a 12:30–17:00, úterý a čtvrtek 7:30–11:30.
• S sebou potřebujete platný doklad totožnosti (OP, pas), fotografii, řidičský průkaz, kterému končí platnost a žádost na originálním formuláři můžete vyplnit až na místě.
• Zákonná výměna řidičského průkazu je bez poplatku a lhůta pro výrobu je 20 dní.
• Žádost nelze podat poštou.
Kdo má v živé paměti velké fronty z konce roku 2004, nechť nenechává výměnu na příští
rok. Pokud bude tato výměna postupovat dosavadním tempem, budou fronty v závěru
příštího roku víc než dvojnásobné. Zbývá totiž vyměnit téměř 4500 průkazů a do roku
2013 pak ještě dalších 4000. Podrobnější informace můžete zjistit také na speciálních
stránkách www.vymentesiridicak.cz.
Opravdu nenechávejte výměnu ŘP na poslední chvíli.
Odbor dopravy MěÚ

Rozpis svozu domovního odpadu
Vánoce 2009 a Nový rok 2010
V pondělí 21. 12. 2009 pravidelný svoz
V úterý 22. 12. 2009 pravidelný svoz
Ve středu 23. 12. 2009 bude proveden středeční, čtvrteční a páteční pravidelný svoz.
Ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude proveden svoz i za pátek 1. 1. 2010

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro vánoční stromky

od 4. 1. 2010 do 15. 1. 2010 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

– LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE –

KAŠPÁREK HLEDÁ PRINCEZNU
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
V listopadu se hraje v těchto termínech:
Neděle 8. 11. 2009 vyprodáno!!
Neděle 15. 11. 2009
Neděle 29. 11. 2009 předprodej vstupenek od 16. 11. 2009
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice
Jednotné vstupné: 25,– Kč
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 712,– Kč
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

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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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
2. a 30. 11. 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.
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

listopad 2009

l AKCE PŮJČKY
l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861
l Sháním rodinný dům nebo chalupu
k rekreaci i trvalému bydlení na Domažlicku. Prosím nabídněte.
Mob. 731 014 334,
email: panekdavidcze@seznam.cz

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

P

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty, diplomy
l pozvánky, novoročenky
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l knihy, brožury
l zpravodaje
l noviny
l
l

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Josef Nejdl: Putování po Japonsku aneb Život a lidé středního Honšú

724 528 636

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 jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

DOMAŽLICE
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava:

Václav Lorenc: Od počítadla k počítači do kapsy. Stručný vývoj malé
výpočetní techniky
Inženýr Václav Lorenc podlehl kouzlu
výpočetní techniky již před řadou let. Je
jejím sběratelem i znalcem. Pro výstavu
v domažlické knihovně připravil 15 exponátů, které dokumentují vývoj malé
výpočetní techniky od třicátých let 20.
století do let devadesátých. Pamětníci zavzpomínají a ti mladší a mladí si mohou
například prohlédnout klasické počítadlo,
logaritmické tabulky, logaritmické pravítko, rychlopočtář (okolo roku 1937), grafickou kalkulačku nebo kalkulačku na kličku
značky Nisa.
Exponáty budou doplněné textem o vývoji malé výpočetní techniky a po řadě výstav fotografických a z oblasti výtvarného
umění přinesou příjemnou změnu jak
našim čtenářům, tak dalším návštěvníkům
knihovny. Všichni jsou srdečně zváni.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 4. do 30. listopadu 2009 a přístupná
bude v provozní době knihovny.

Školení internetové studovny
v listopadu:

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. listopadu 2009 školení

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

l Slavnostním zahájením tříkrálové
sbírky v sobotu 9. ledna ve 13.00
v arciděkanském kostele v Domažlicích se spolu s Plzeňským biskupem
Františkem Radkovským a zástupci
měst a obcí na Domažlicku přesuneme
o 2010 let do minulosti!
Na vaši účast se těší pracovníci charity

Další cestopisná přednáška s prezentací zajímavých fotografií ředitele domažlického
Muzea Chodska nás po letní přestávce zavede do Japonska.
Honšú je největší japonský ostrov a trošku připomíná bumerang. Nebo veverku se
vztyčenou hlavičkou a svěšeným ocáskem? (Nápady dětí, kterým jsem mapku ostrova
ukázala.) Prostě je dlouhý – 1 300 km a štíhlý – široký místy jen 50 km, nejvíc pak okolo
230 kilometrů. A svou rozlohou je tak velký, že je to sedmý největší ostrov na světě. Je
tak velký, že je třikrát větší než Česká republika.
A na této rozloze žije neuvěřitelných 100 milionů obyvatel. Většinou v nížinách a ve
městech, která máme spojená s nějakou významnou dějinnou nebo sportovní událostí,
stavbou, písní. Jokohama, Tokio, Ósaka, Hirošima ….letní olympijské hry v Tokiu, mistrovství světa v atletice v Ósace, ….v Jokohamě v přístavu…. největší maják světa je
právě tam, a Hirošima?
Přednáška bude věnována hlavně střednímu Honšú. Přijďte, podívejte se, poslechněte si.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové zvou na příjemné setkání ve čtvrtek 12. listopadu v 17. 00 hodin do Galerie
bratří Špillarů.

Jaká byla Kniha mého srdce Domažlických?

17. října vysílala Česká televize slavnostní večer, kde byly vyhlášeny výsledky velké televizní ankety
Kniha mého srdce. Na anketě se propagací i přímým sběrem hlasů podílely velkou měrou i veřejné
knihovny. Nechyběla ani ta domažlická. V závěrečné třetí etapě získala do hlasování o posledních nejoblíbenějších TOP 12 845 hlasů, které pak do databáze České televize předala. Dnes již známe celostátní
výsledky a vítěznou knihu. Která to byla? Zasvěcení šuškali ledacos. Od Saturnina po Stmívání.
A jak to dopadlo v Domažlicích? Tady to u respondentů s přehledem vyhrála Babička Boženy Němcové. Z 845 hlasů získala rovných 140. Na druhém místě se umístil Harry Potter J. K. Rowlingové s 89
hlasy a na třetím Stmívání Stephenie Meyerové se 71 hlasem. A další pořadí? Egypťan Sinuhet Mika Waltariho, Pán prstenů J. R. R. Tolkiena, Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové, Osudy dobrého vojáka Švejka
Jaroslava Haška, Malý princ A. de Saint –Exuperyho, Rychlé šípy J. Foglara, Saturnin Z. Jirotky, Co život
dal a vzal Betty Mac Donald a na posledním místě s počtem 36 hlasů Alchymista Pabla Coelha.
Pokud si chcete ověřit, jestli ta vítězná nebo celý tucet těch nejoblíbenějších osloví i vaši čtenářskou
dušičku, přijďte a půjčte si je. Všechny máme ve fondu, a i když budou zrovna půjčené, můžete si je
rezervovat.

Velké říjnové společné čtení

Letošní – v domažlické knihovně již sedmý ročník hlasitého čtení - zahájil již tradičně starosta města Ing. Miroslav Mach, tentokrát spolu s ředitelkou Gymnázia Jindřicha
Šimona Baara, Mgr. Janou Štenglovou. Čtenářského maratonu se zúčastnilo 5. a 6. října
191 žáků a studentů z devíti tříd , 9 učitelů a 11 hostů.
Ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska, Devatera Pohádek Karla Čapka a humoristických příběhů Rodinčení Milana Čechury četli žáci 6. A, 8. A, 9. A a 9. B ZŠ Msgre.
B. Staška (základní školy se střídají po roce), sekundy Gymnázia Jindřicha Šimona
Baara, 3. ročníku Obchodní akademie, 2. ročníku Střední zdravotnické školy, 3. ročníku
SOU, studijní obor obchodníci a 2. ročníku SOU, studijní obor kosmetičky. Jako hosté
vystoupili poslanec Jan Látka, starosta města Ing. Miroslav Mach, místostarosta Pavel
Wolf, ředitelka Gymnázia Jindřicha Šimona Baara Mgr. Jana Štenglová, ředitelé obou základních škol Petr Jansa a Ivan Rybár, ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl, tajemnice Městského úřadu Ing. Milena Vlčková, vedoucí odboru kanceláře starosty Bc. Dagmar
Murinová, vedoucí úseku školství a kultury Ing. Hana Vaňková, vedoucí Informačního
střediska a člen rady města Stanislav Antoš.
Poděkování patří ředitelům všech škol, kteří návštěvu tříd v knihovně umožnili, učitelům za organizaci návštěvy, hostům za jejich aktivní a již několikaletou pravidelnou
účast, pracovnici oddělení pro děti naší knihovny L. Kolíkové za organizační zajištění,
a zejména pak žákům a studentům, kteří se do akce tu s větším, tu s menším čtenářským
umem a zájmem zapojili. Snažili se snad všichni. Snad nejpříjemnější atmosféra panovala v čítárně v úterý odpoledne při návštěvě studentů – obchodníků SOU Domažlice, kteří
si příběhy rodiny Čechových z Rodinčení opravdu vychutnávali. O tom, že podobné akce
jsou pro rozvoj čtenářství velice potřebné, svědčí i slova ředitelky Gymnázia J. Š. Baara
ve smyslu, jak důležité je pomáhat všemi prostředky vytvářet u dětí vztah ke knize.
Sedmé Velké říjnové čtení je za námi. A já si budu velice ráda připomínat slova starosty města, která pronesl na náš účet v rozhovoru pro Domažlický deník: „Knihovna je říše,
která rozvíjí fantazii.“
Mgr. Hana Mlnáříková
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Kam za sportem v zimě

Koncem října skončila letní etapa projektu Centrum volného času, akce, která
zpřístupňuje sportoviště Gymnázia J. Š. Baara sportovně neorganizovaným dětem.
O tom, že o sportování ve volném čase je mezi domažlickou mládeží zájem, svědčí
neustále se zvyšující návštěvnost sportovišť – v letošním roce evidují prezenční listiny více než 2000 záznamů účasti.
Stadion gymnázia se stal místem, kde se každý všední den mezi 16.00 a 20.00
schází mládež, která namísto rizikových aktivit tráví smysluplně svůj volný čas ve
sportovním kroužku nebo volnými pohybovými aktivitami. O bezpečnost na stadionu se stará správce stadionu. Finanční náklady spojené s provozem nese město Domažlice a částečně též Plzeňský kraj. Vzhledem k tomu, že zejména letošní podzim
přinesl počasí, které již sportování pod otevřeným nebem nepřeje, přesouvá se činnost Centra volného času do budovy gymnázia, kde se od října rozbíhají kroužky:
úterý
16.00–17.30
atletika nejmladší děti
úterý
17.30–18.00
basketbal dívky
středa
16.00–17.30
volejbal
pátek
16.00–17.30
florbal
pátek
16.00–17.30
keramika
Všechny kroužky jsou volně přístupné dětem a mládeži do 18 let.
Hledáte-li aktivitu pro volný čas
svých dětí, využijte tuto nabídku. PříDUKELSKÁ 30
padné bližší informace získáte na e-maiDOMAŽLICE
lu anderle@gymdom.cz.
(u pomníku Svobody,

KAČABY
100 m od parkoviště)

Prodejna pro Vás nachystala:
mnoho novinek v sypaných čajích
(pravidelně v pondělí a čtvrtek budou
připraveny jejich ochutnávky), čaje
v pyramidových sáčcích, dětské bylinné
čaje, řecká olivová mýdla, čakrální oleje
a svíčky, sušenky pro diabetiky a mnoho
dalších zajímavých produktů.
Opět máme skladem mimořádně léčivý
Jedlový olej.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Otvírací doba:
PO–PÁ 9–12 13–17
SO 9–12

Jan Anderle,
Sdružení pro město Domažlice

Špičkové bezkonkurenční
kosmetické ošetření z USA
dermatologicky testováno fa. Channel!!!
I pro mladou pleť - zpomaluje proces
stárnutí, působí proti vráskám, celulitidě,
bolestem zad a kloubů, na růst vlasů,
a to pro ženy i muže i pro mladou pleť
Zpomalte proces stárnutí
Speciální cenová nabídka do konce roku
2009
Bližší informace
na tel. č. 603 275 767

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

l špalky a štípané louče pro různé druhy topidel v délkách 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 cm + kotouče ∅ 34 cm
l vaše dřevo mobilním zařízením zpracujeme – i u vás
l příčné dělení kmenů a balíků odpadového dřeva až do ∅ 150 cm
l s použitím nejvýkonnější elektrické pily pracujeme i v klidových zónách
l prořezávání, vyvětvování a kácení lesních a zvlášť nebezpečně rostlých dřevin

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)
l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;
pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany
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Inzerujte u nás
v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

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

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

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude přiúčtována 19% DPH!

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 11. Prodej, 3. 11. Prodej, 4. 11. Kurz
společenské výchovy a tance, 5. 11. Abonentní koncert KPH – Brahms trio, 6. 11.
Prodej, 7. 11. Divadelní bál, 8. 11. Kurz
společenské výchovy a tance – II. prodloužená, 8. 11. Loutkové divadlo – Kašpárek hledá princeznu, 9. 11. Hanky Panky
travesti show, 10. 11. Prodej, 11. 11. Kurz
společenské výchovy a tance – stolování,
13. 11. Klubová scéna – Rudy Linka trio,
14. 11. Maturitní ples – SOU Domažlice,
15. 11. Loutkové divadlo – Kašpárek hledá princeznu, 16. 11. Kurz společenské
výchovy a tance, 18. 11. Zasedání zastupitelstva města, 19. 11. Členská schůze MO
STP, 20. 11. Maturitní ples – Střední zdravotnická škola, 21. 11. SOŠ a SOU H. Týn,
23. 11. Vánoční koncert Jakuba Smolíka,
24. 11. Prodej, 25. 11. Prodej, 26. 11. Divadelní představení v rámci předplatného
– Dnes hrajeme Cyrana, 27. 11. Klubová
scéna – Traband, 29. 11. Kurz společenské
výchovy a tance – závěrečná, 29. 11. Loutkové divadlo – Kašpárek hledá princeznu,
30. 11. Vánoční koncert ZUŠ

Kosmetička
Ivana Holomojová

MIROSLAVA HAVELKOVÁ, mob.: 721 053 237
MIROSLAV BLÍHA, mob.: 721 053 273,
DVOŘÁKOVA 240, 344 01 DOMAŽLICE

po krátké odmlce se znova hlásí
vám, které byste měly zájem
o kosmetické ošetření, depilaci.
Najdete mě
v Salonu paní Schneiderové,
Poděbradova 658, Domažlice

Přijímáme objednávky na rok 2009/2010!

tel. 602 389 904
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PROČ MÁ MĚSTO VRACET DOTACI?

V minulém zpravodaji jsme položili otázku starostovi města Domažlice
ing. Miroslavu Machovi, jak se projevila
ekonomická krize v rozpočtu města. Z odpovědi vyplynulo, že problém ještě může
prohloubit skutečnost, že město má vrátit
dotaci i s penálem ve výši 39 mil Kč. Celá
situace má kořeny v roce 2004 a 2005,
a proto se k ní vyjádřil v tisku i jeho předchůdce, dnešní poslanec, Jan Látka. K celé
situaci se Miroslav Mach vrací tedy ještě
jednou v následujícm rozhovoru.
Můžete nám blíže vysvětlit jaké pochybení ze strany města je důvodem
k navrácení dotací?
Hlavní důvody jsou dva - nedodržení
termínu dokončení staveb a špatný způsob
financování staveb. Hlavní problémy se
nyní týkají těchto akcí: Výstavba 15 bytů
v Petrovické ulici – dotace 5,5 mil. korun:
Dle smlouvy se Státním fondem rozvoje
bydlení, který přiděloval dotaci, byl termín
dokončení stanoven na duben 2002. Akce
však byla dokončena v březnu 2003.
Tuto změnu mělo město projednat s fondem. Vedení města však fond neinformovalo ani nepožádalo o prodloužení termínu
realizace. Takovéto nedodržení smlouvy
v tomto bodě je důvodem k vrácení dotace.
Další akce – 39 bytových jednotek v Kozinově ulici – dotace 14,19 mil. korun Termín
dokončení stavby byl dle smlouvy určen na
říjen 2003. V tomto případě město požádalo o prodloužení termínu dokončení stavby
na konec roku 2004. Ze strany fondu bylo
této žádosti vyhověno. Stavba však byla
dokončena až v 11.října 2005, což se stalo
opět porušením smlouvy a tudíž důvodem
pro navrácení dotace. Dalším, byť malým
pochybením byla změna členění bytů bez
předběžného projednání s fondem. Nejzávažnějším problémem ve výstavbě těchto
bytovek se však stalo to, že na výstavbu
byly (dle kontroly finančního úřadu) použity prostředky budoucích vlastníků bytů.
Dále byly byty přidělovány v rozporu
s podmínkami dotace.
Jaký byl důvod pro kontrolu dotace
od finančního úřadu?
Finanční úřad v Domažlicích zahájil
dne 24. 4. 2007 kontrolu dotací za posledních 5 let. První kontrolovanou akcí se stala výstavba tělocvičny ZŠ Komenského 17.
I v tomto případě hrozilo navrácení dotace
ve výši 26 mil. korun. Zde se však jednalo
o technické nesrovnalosti mezi projektem
a skutečným provedením stavby. Díky
pracovníkům finančnímu odboru a odboru
investic MÚ Domažlice, jsme dokázali rozpory zdůvodnit a vysvětlit. Z 15 původních
závažných nedostatků zůstal jediný – neprovedená, ale zaplacená, venkovní zámková dlažba v účtované ceně 1,2 mil. korun.
Toto pochybení samozřejmě zdůvodnit
nešlo, protože dlažba skutečně chybí. Na
základě této skutečnosti jsem podal trestní

oznámení na neznámého pachatele, neboť
nade vší pochybnost byla městu způsobena
škoda velkého rozsahu. Do dnešního dne
nebylo šetření dokončeno. Finančním úřadem nám tedy byla vyměřena pokuta včetně penále 2,897 mil. korun. Požádali jsme
o prominutí platby. Částečně nám bylo
vyhověno, takže konečná vrácena částka
činila 1,503 mil. korun (částka z dotace
uhrazená za neexistující dlažbu). Dalším
kontrolovaným objektem byla nástavba
10 bytů v domě s pečovatelskou službou,
kde byla poskytnuta dotace 7 mil. korun.
Zateplení fasády bylo provedeno nejen
na nově vystavěné části, ale i na původní
ploše objektu. Protože tedy došlo k neoprávněnému použití dotačních prostředků
na stávající budovu, byl nám předepsán
odvod částky 984 tisíc korun. I zde jsme
požádali o prominutí odvodu, které však
bylo zamítnuto. Na podzim roku 2008 proběhla kontrola další dotace pro výstavbu
18 bytových jednotek ve Vrchlického ulici,
která byla dokončena v roce 2001. Zde
bylo shledáno velmi mnoho pochybení při
čerpání dotace. Vzhledem k tomu, že od
realizace stavby uplynulo více než 5 let,
nemohl být vyměřen odvod v plné výši,
což by činilo 13,32 mil. korun. Město muselo vrátit „jen“ 526 tisíc korun. Od října
2008 probíhala kontrola dotací pro výstavbu 15 bytů v Petrovické ulici a 39 bytových
jednotek v Kozinově ulici, které stavělo
Nájemní družstvo Domažlice. O výsledku
kontroly jsem již hovořil.
Naskýtá se otázka, proč bylo kontrolováno město Domažlice, když výstavbu realizovalo Nájemní družstvo Domažlice?
Předmětem kontrolu není samotná výstavba bytů, ale prověření použití vlastní
dotace. Tuto dotaci obdrželo město Domažlice a vložilo jí do družstva jako vklad.
Protože hlavní pochybení bylo v použití
finančních prostředků nájemníků na výstavbu bytů a textu vlastních nájemních
smluv, požádal jsem vedení družstva, tj.
bývalého starostu Jana Látku a bývalého
místostarostu Jaroslava Bauera o vyjádření
k nálezu finančního úřadu. V mé kanceláří
za účasti pana Bauera a pana Šlajse (z nájemního družstva) proběhla schůzka, kde
oba pánové připravili zdůvodnění postupů
družstva ve financování výstavby. I přes
toto dodatečné vysvětlení ze strany bývalého vedení družstva nám finanční úřad 11.
12. 2008 vyměřil odvod do státního fondu
za neoprávněně čerpané prostředky ve výši
19,9 mil. korun plus dalších 19,9 mil. korun jako penále.
Jaké byly další kroky vedení města?
S rozhodnutím finančního úřadu jsem
19. 11. 2008 na jednání zastupitelstva
písemně v podkladech i ústně seznámil zastupitele. Informoval jsem je o připravené
žádosti na prominutí odvodu. Na lednové
schůzce s panem Bauerem a panem Šlajsem jsme si odsouhlasili text a zdůvod-

nění žádosti o prominutí odvodu. S touto
žádostí byli opět (20. 5. 2009) seznámeni
zastupitelé. Zastupitel pan Látka z titulu
funkce poslance přislíbil projednání naší
žádosti na vyšších místech. Podrobnosti
celého problému mu jistě byly známy,
neboť v průběhu výstavby zastával funkci
starosty města a zároveň funkci předsedy
Nájemného družstva Domažlice. Dlouho
se nic nedělo, až 1. září 2009 mi pan Látka
telefonicky oznámil, že naší žádosti zřejmě vyhověno nebude. Na základě tohoto
sdělení jsme byli nuceni zastavit zbytné
investice ve všech zařízeních města. S tímto krokem jsme seznámili občany města ve
zpravodaji. Důvodem zastavení investic je
fakt, že navrácení tak vysoké částky by
hrubě zasáhlo do rozpočtu města. Ihned
jsem zažádal Ing. Vilímce (člen rozpočtového výboru PS) o zprostředkování schůzky s ministrem financí panem Janotou za
účelem intervenování ve prospěch města.
Ing. Vilímec s ministrem Janotou jednal,
seznámil ho s celým problémem, ale výsledek zatím nelze předjímat.
Pan Látka s panem ministrem Janotou nejednal?
Ano, pan Látka kontaktoval ministra
Janotu, ale až po zveřejnění článku ve
zpravodaji. To už ministr Janota znal celý
problém od Ing. Vilímce. Co mě však
zarazilo v článku pana Látky, je jeho
prohlášení, že nemohl v této věci udělat
více, protože jednání s úřednickou vládou
je komplikovanější. Tuto vládu však máme
až od konce května, takže to znamená, že
pan Látka svoji aktivitu v této věci zahájil
pozdě, přestože o výsledku kontroly finančního úřadu dávno věděl. Jak jsem již
řekl dříve, informaci o kontrole a hrozbě
vrácení finančních prostředků ,jsem předložil zastupitelům v listopadu 2008.
V žádosti jde uvedl, že dle Vašeho
mínění jde pouze o formální pochybení.
Trváte na této formulaci?
Z mého osobního pohledu jde o celkově
špatně nastavený systém výstavby přes
nájemní družstvo, které bylo založeno jen
pro získání dotace a pro možnost spolufinancování nájemníky. Byť tento způsob byl
použit v jiných městech, ta měla čerpání
dotací po právní a formální stránce v pořádku. Většinou totiž účastníci financovali
výstavbu bytů z úvěru a tento úvěr později splatili z přidělené dotace. Nájemní
družstvo Domažlice šlo opačným směrem
(zřejmě pro úsporu úroků) – nejdříve použilo peníze nájemníků a teprve potom si na
dofinacování vzalo úvěr. V tomto postupu
osobně spatřuji největší chybu. V žádosti
o prominutí však zcela pochopitelně hovoříme o formální chybě (neboť chceme
odvod odpustit). Rozhodně nelze moje
hodnocení slovem „formální“ vykládat
jako souhlas s výše uvedeným postupem
výstavby bytů.
(red)
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Parkování v úzkých ulicích města
V zářijovém čísle Domažlického zpravodaje se čtenáři mohli seznámit s návrhem na
řešení dopravy v částech města Kavkaz, Šumava a Habeš - zpravidla se jedná o změnu
dopravního režimu z obousměrného v jednosměrný provoz. „Nejedná se o samoúčelné
rozhodnutí,“ říká starosta Miroslav Mach a rozebírá celou problematiku, „na jednání
bezpečnostní rady jsme byli upozorněni, že zaparkovaná vozidla mohou znemožnit
průjezd hasičské techniky. Ostatně s obdobnými těžkostmi se setkává město při údržbě
komunikací. Při daných šířích komunikací nelze při současném parkování podle vyhlášky zachovat obousměrný provoz. Nyní vyčkáváme na náměty řešení z řad občanů“.
Obyvatelé sídliště Šumava se k této záležitosti již vyjádřili na setkání se starostou města.
M. Mach přítomným vysvětlil, proč celý návrh vznikl a jaké otázky by měl řešit. „Městská policie dostala pokyn kontrolovat zaparkovaná vozidla a upozorňovat na porušování
dopravních předpisů. Nechceme nikoho sankcionovat, ale je nezbytné celou situaci řešit“,
říká starosta.
V některých částech města mají obyvatelé šanci celou situaci vyřešit parkováním na
svých pozemcích, jinde město hledá alternativní řešení, jako tomu bude například v
Žižkově ulici, která je plánována po celkové rekonstrukci jako jednosměrná. „Největší
problém s parkováním je na „Itálii“, kde připravujeme projekt stavebních úprav. Totéž
platí i pro ulici Kosmonatů“, vysvětluje starosta M. Mach.
S. Antoš

v
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Významná investiční akce pro obyvatele Havlovic se blíží. Jedná se o výstavbu
vodovodu a kanalizace. „Již byla ukončena
příprava a vybrána firma. Před podpisem
je smlouva s dodavatelem, kterou musí
ještě zkontrolovat ministerstvo zemědělství. Dotace bude definitivně potvrzena do
konce roku a tak ještě letos budou zahájeny první stavební práce,“ řekl nám starosta
Miroslav Mach a dodal, že celkem stavba
vyjde na 54,9 mil Kč. Jedná se o výstavbu
kanalizace, vodovodu, včetně přivaděče
nejen pro Havlovice i s novými rodinnými
domky za rybníkem Ovčárna, ale také pro
přilehlou Valchu.
(toš)

Nová parkoviště

V Domu kultury na břehu Radbuzy v Plzni se uskutečnil další ročník výstavy cestovního ruchu ITEP 2009. Na něm se prezentovala města a obce, zástupci muzeí, občanských
sdružení, producenti tradičních výrobků našeho kraje i hosté ze Slovenska či Francie.
Domažlice zde měly také svůj stánek, kde pracovníci Městského informačního centra
podávali zájemcům po tři dny informace o zajímavostech našeho města i přilehlého okolí. Z domažlického okresu zde byli ještě zástupci Kolovče, Kdyňska, Horšovského Týna
a Poběžovic.
Ve srovnání s ostatními vystavovateli nabízeli pracovníci domažlického IC nadprůměrné množství propagačních materiálů o městě a okolí. Se zájmem se setkal v září vydaný
nový průvodce příměstských cyklostezek. Nejčastější dotaz pronesený návštěvníky stánku již tradičně zněl: kdy se v příštím roce konají Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť.
Pořadatel akce, Plzeňský kraj, zajistil nejen prezentaci jednotlivých míst regionu, ale
také zajistil ve velkém sále bohatý kulturní program. Jeho součástí byla nejen hudební
vystoupení, rozhovory se zajímavými lidmi, ale i prezentace zajímavých výrobků – například krchlebských koláčů.
Stanislav Antoš

listopad 2009

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
1. neděle
zač. ve 14:00 hodin
1.
neděle
4.
středa
5.–6.
čtvrtek–pátek
7.–8.
sobota–neděle
8. neděle

Jak dál po rodičovské

18.

Česká pohádka nejen pro dětí - animovaný film

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?
Historický film

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE

l Vstupné 75,– Kč 140 min Info: www.idomazlice.cz
Americká komedie s titulky

George Clooney a Brad Pitt se setkávají pod režijním vedením Ethana a Joela Coenových (Tahle země není pro starý) v netradiční černé
špionážní komedii.

Americká romantická komedie s titulky

Když vlivná knižní redaktorka Margaret (Sandra Bullock) čelí vidině deportace do své rodné Kanady, nedá bystré ženě příliš práce, aby si
rychle vymyslela, že je ve skutečnosti zasnoubená se svým nic netušícím asistentem Andrewem (Ryan Reynolds), kterého celé roky ponižovala. Ten souhlasí, že se na jejím divadle bude podílet, ale s několika podmínkami.

l Vstupné 70,– Kč 96 min Info: www.idomazlice.cz

NÁVRH

r Vstupné 75,– Kč 108 min Info: www.idomazlice.cz
Americký akční film s titulky

HANEBNÝ PANCHARTI

l Vstupné 65,– Kč 145 min Info: www.idomazlice.cz
Kino Čakan pro děti - nová pohádka v českém znění

11.–12.

Americký akční film v českém znění

13.–14.
pátek–sobota
15. neděle
zač. ve 14:00 hodin

r Vstupné 75,– Kč 90 min Info: www.idomazlice.cz

G. I. JOE

r Vstupné 65,– Kč 118 min Info: www.idomazlice.cz
Americký film s titulky

NÁHRADNÍCI

m Vstupné 75,– Kč 88 min Info: www.idomazlice.cz
Kino Čakan pro děti v českém znění

MONSTRA VS. VETŘELCI

r Vstupné 55,– Kč 94 min Info: www.idomazlice.cz
Český dokument Miloslava ŠMÍDMAJERA

15.
neděle

MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE...
r Vstupné 75,– Kč 100 min Info: www.idomazlice.cz
Mexické drama s titulky

středa
19.–20.
čtvrtek–pátek

SIN NOMBRE

m Vstupné 60,– Kč 96 min Info: www.idomazlice.cz
Český film

LIŠTIČKY

l Vstupné 60,– Kč 86 min Info: www.idomazlice.cz

21.–22.

Americko-kanadský film s titulky

sobota–neděle

r Vstupné 75,– Kč 158 min Info: www.idomazlice.cz

zač. ve 14:00 hodin

2012

Kino Čakan pro děti v českém znění

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI

r Vstupné 55,– Kč 94 min Info: www.idomazlice.cz
Americký sci-fi akční thriller s titulky

25.
středa
26.–27.
čtvrtek–pátek
28.–29.
sobota–neděle
29. neděle
zač. ve 14:00 hodin

Příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a o osudu, nad kterým se jen těžko dá vyhrát. Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral
a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi.
Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy.

PO PŘEČTENÍ SPALTE

zač. ve 14:00 hodin

středa–čtvrtek

Film z tvůrčí dílny JIŘÍHO BARTY, jednoho z nejoriginálnějších a nejuznávanějších tvůrců v oblasti animovaného filmu (Krysař, Zaniklý svět
rukavic…), který objevil na zapadlé půdě tajemný svět.

r Vstupné 65,– Kč 74 min Info: www.idomazlice.cz

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE

22. neděle

Domažlice na výstavě cestovního ruchu v Plzni
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Na Kozinově poli - na konci Mánesovy
ulice směrem k jatkám - stavaři dokončují
nové parkoviště pro osobní automobily.
Celkem 24 míst za 2,6 mil Kč pomůže
vyřešit obtížnou situaci s parkováním.
Zároveň se z této strany zpřístupní nájemní dům, který po tři desetiletí neměl
řádný přístup. Kromě tohoto parkoviště
na „Kozinovce“ přibyde v rámci výstavby
penzionu ještě jedna plocha a to pro 48
vozidel. Stane se tak díky změně projektu,
protože původně jich naopak mělo být 20
zrušeno.
(toš)

Foto S. Antoš

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

STAVEBNÍ AKCE
V HAVLOVICÍCH

Na toto téma vám od listopadu poradí
členové občanského sdružení Koráb, kteří
zahajují v titulku zmíněný vzdělávací projekt. Více se dozvíte na www.jakdalporodicovskedolene.webnode.cz, nebo na johanek@agakcent.cz

S velkým zájmem se setkala již tradiční výstava zahrádkářů v MKS.

Domažlický zpravodaj - str. 9

DISTRICT 9

l Vstupné 70,– Kč 112 min Info: www.idomazlice.cz
Americká komedie s titulky

JULIE A JULIA

r Vstupné 75,– Kč 123 min Info: www.idomazlice.cz
Americká komedie s titulky

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ

r Vstupné 75,– Kč 60 minut Info: www.idomazlice.cz
Americký muzikál v českém znění

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK

r Vstupné 50,– Kč 112 min Info: www.idomazlice.cz

Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Vítejte ve Druhé světové válce
podle Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverznějších režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že se poetika Hanebných panchartů asi nejvíc přiblížila náladě filmu, který mu udělal
jméno - násilnické černočerné komedii Pulp Fiction - Historky z podsvětí.
Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozoruhodném městě nazvaném Chewandswallow. V tomto městě se počasí mění třikrát
denně - v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. Když prší - z nebe padá ovocná
šťáva, když sněží - k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety.
Jsou tam, kde všechny ostatní možnosti selhaly. Za „světového policajta“ jsou sice považovány Spojené státy, ve skutečnosti je jím organizace
zvaná G. I. Joe, která používá nejvyspělejší technologie a nejprověřenější lidské zdroje k tomu, aby bojovala se zlem, doslova od pólu
k pólu.
Lidé žijí své životy vzdáleně z pohodlí svých vlastních domovů přes robotické náhradníky - sexy, fyzicky perfektní mechanické zástupce sebe
sama. Je to ideální svět, kde neexistuje zločin, bolest, strach a následky. Když tuto utopii po letech přeruší první vražda, agent FBI Greer
(BRUCE WILLIS) objeví rozsáhlé spiknutí.
Jenom monstr akce zachrání svět hladce. Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještě že máme obrovskou
zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. I když ti, které si vybrali animátoři ze studia DreamWorks, jsou opravdu výjimeční.
MILOŠ FORMAN TENTOKRÁT JINAK. FILM O SNECH, PLÁNECH A O UMĚNÍ VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY FILMEM. Přestože o Miloši Formanovi již bylo
natočeno několik dokumentů, je to téma, jehož pramen jen tak nevyschne, téma vzrušující a inspirativní. Tím spíš, že za posledních 15 let
došlo v jeho soukromém životě k velkým změnám, a i jeho profesní kariéra prošla určitými zvraty.
Život na mexicko-americké hranici umí být krutý a nabízí životní příběhy, které by nikdo z nás nechtěl prožít. O to vděčnější jsou takové látky
pro filmaře. Do téhle neklidné části planety se vydává i film Sin Nombre, epické drama debutujícího režiséra a scénáristy Cary Joji Fukunaga
(držitel studentského Oscara), který získal cenu za režii na letošním festivalu v Sundance.
Au pair Alžběta (23) se zoufale snaží vytvořit si svůj nový domov v Irsku tím, že si chce najít chlapa za každou cenu. Částečně proto, že
její skutečný domov na Slovensku bude brzy srovnán se zemí kvůli nové dálnici, ale hlavně má své osobní důvody. Její starší sestra Tina
(27), zasnoubená s Irem Stevem (30), jí chce pomoct, cítí, že jí to dluží. Alžběta ale její pomoc kategoricky odmítá a zdá se, že na idylický
bezstarostný život Tiny se Stevem žárlí.
Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo - přicházejí náhlá zemětřesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět
doopravdy čeká.
Malý hrdina s velkým srdcem. „Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro oči i pro duši.“ Když tahle mluví o adaptaci jedné
z nejoblíbenějších dětských knížek současnosti sama autorka předlohy, hodně to znamená. Kate DiCamillo, která svým dobrodružným
příběhem o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky, způsobila celosvětový literární poprask, pevně věří, že stejný zájem vyvolá
i filmové zpracování.
TADY NEJSTE VÍTÁNI. Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem. Lidé očekávali děsivou bitvu
nebo významný technologický pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní planety. Stvoření byla ubytována
v nouzových domovech v jihoafrickém Okrsku 9 (District 9), zatímco se státy celého světa dohadovaly, co a jak dál.
Vášeň, odhodlání, máslo. Máš vše, co je třeba? Meryl Streep a Amy Adams v komedii, inspirovanou americkou kuchařskou hvězdou Julii
Child. Co se stane, když se třicetiletá sekretářka z Queens Julie Powell jednoho dne rozhodne, že během jednoho roku uvaří všech 524
receptů z klasické kuchařky „Mastering The Art Of French Cooking“, kterou v roce 1961 napsala Julia Child?
Tvůrkyně romanticky zaměřené ranní show (Heigl) se nechtěně zaplete do sérií pobuřujících testů svého šovinistického dopisovatele (Butler),
aby dokázala jeho teorie o přátelství, a to jí pomohlo najít lásku. Avšak jeho chytré triky vedou k nečekanému výsledku.
„Muzikál ze střední 3“ nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty
rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními spolužáky se rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve
kterém se pokusí zobrazit všechny své dosavadní zkušenosti, své touhy a zároveň obavy ze změn, jež budoucnost přináší.

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

Stánek města Domažlice na výstavě cestovního ruchu v Plzni ITEP 2009. Foto toš

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC PROSINEC 2009:
3 sezony v pekle, Ulovit miliardáře, Vánoční koleda, Ať žijí rytíři, Můj život v ruinách, Halloween 2, G–Force, 2Bobule.
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či „Odpouštěj“ pookřeje nejedno ženské srdce. Těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, Fr. Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr coververzí starších českých šlágrů, které mladší část publika dnes zná především díky
němu. Vstupné: 265,–, 230,– a 210,– Kč.
Čtvrtek 26. listopadu 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
Čtvrtek 5. listopadu 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ

Koncert v rámci předplatného

Ken Ludwig

BRAHMS TRIO PRAGUE

Ondřej Vrabec – lesní roh, Monika Vrabcová – housle, Daniel Wiesner – klavír
Brahmsovo trio je soubor s krátkou historií (2005), dobrou prezentací a značným uměleckým potenciálem, o čemž svědčí
jejich první deska. Jedná se o nesmírně pozoruhodný projekt.
Ondřej Vrabec (1979) je absolventem pražské konzervatoře v oboru lesní roh (1999 – prof. Bedřich Tylšar) a dirigování (2001
– prof. Hynek Farkač, Miroslav Košler, Jan Kasal, Miriam Němcová a Vladimír Válek). Ve studiu dirigování pokračoval na Akademii
múzických umění v Praze (prof. Radomil Eliška, Jiří Bělohlávek, František Vajnar, Tomáš Koutník, Oliver Dohnányi, Josef Kuchinka,
Jiří Chvála, Lubomír Mátl a Pavel Pokorný), kterou absolvoval v roce 2007.
Monika Vrabcová (1983) se od 9 let pravidelně zúčastňovala Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže. Na mezinárodní soutěži v italském San Bartolomeu získala v roce 1998 první cenu, umístění na stejné příčce dosáhla i o rok později v tříkolové mezinárodní soutěži v japonském
Takasaki. Na základě tohoto vítězství byla pozvána na debutový koncert v Casals Hall v Tokiu. V letech 1997–2002 studovala na Pražské konzervatoři ve třídě
prof. Jaroslava Foltýna.
Daniel Wiesner studoval na pražské konzervatoři, v letech 1988 a v roce 1990 absolvoval mistrovské kurzy u Rudolfa Kehrera ve Výmaru. Zvítězil
v několika domácích, ale i zahraničních soutěžích. Je vyhledávaným komorním hráčem, vystupoval na koncertech ve většině evropských zemí a také v USA
a Jordánsku. Vydal několik CD nahrávek, účinkuje s mnoha předními českými tělesy (Česká filharmonie atd.)
Sobota 7. listopadu 2009 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

DIVADELNÍ BÁL

DNES HRAJEME CYRANA

Komedie o všedních trampotách nevšedního hereckého života
V alternacích hrají: Jana Šulcová, Ivana Andrlová, Olga Želenská, Lucie Zedníčková, Adéla Gondíková, Ludmila Molínová, Jana Birgusová, Hana Kusnjerová,Vladimír Čech, Viktor Limr, Filip Tomsa,
Michal Hruška, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Peter Pospíchal a Lumír Olšovský. Režie: Lumír
Olšovský.
Je to lehce nostalgická veselohra o zájezdové divadelní společnosti za časů, kdy křehké a pomíjivé divadelní
umění začalo být válcováno televizním průmyslem… o tvrdé dřině herců na oblasti a o jejich touze po těžko
dosažitelné slávě… o úskalích manželského života, jehož pravidla jsou diktována hracím plánem… o všem,
co se může stát těsně před začátkem divadelního představení a zkomplikovat jeho průběh… a to všechno ve
svižném střihu komedie, kterou napsal autor, který nejenže umí psát a má neodolatelný smysl pro humor,
ale jakožto herec i režisér navíc velmi dobře zná divadlo.
Pátek 27. listopadu 2009 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
Orel jednota Domažlice ve spolupráci s MKS Domažlice
KLUBOVÁ SCÉNA

TRABAND
Vstupné: 120,– Kč

Neděle 29. listopadu 2008 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

K tanci a poslechu hraje ORIENT EXPRES
O zábavu návštěvníků se postarají: Ochotnický spolek při SDH Černíkov „ČERNOCH“, Divadelní ochotnický soubor MKZ H. Týn,
Ochotnický spolek Pasečnice sobě, Divadelní soubor MKIS Poběžovice, Divadelní spolek Komedyjanti z Tachova, Ochotný divadelnický spolek KAREL Domažlice. Večerem provází Marta Skarlandtová. Vstupné: 80,– Kč / k stání 60,– Kč.
Neděle 8. listopadu 2009 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – II. PRODLOUŽENÁ

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

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

K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance.
Pátek 13. listopadu 2009 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

RUDY LINKA TRIO

Sobota 5. prosince 2009 na náměstí v Domažlicích

(New York)

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Zazní nejoblíbenější skladby z posledních 3 CD
Kytarista Rudy Linka patří bezesporu ke světové jazzové špičce. Podle časopisu Down Beat Magazine patří tento fenomenální Čech žijící v New Yorku mezi desítku nejlepších kytaristů na světě. Studoval v Berklee College of Music (Boston)
a The New School (New York), vystupoval a nahrával s Johnem Scofieldem, Johnem Abercrombie, Bobem Mintzerem , Paulem
Motian a dalšími, dále vydal 14 vlastních CD (Enja, Timeless, Universal, Sony).
Rich Huntley – bicí, je také z New Yorku. Na seznamu hudebníků, s kterými vystupoval a nahrával jsou: John Blake,
Seamus Blake, Luis Bonilla, Cameron Brown, Billy Drewes, Richard Kimball, Frank London, Donny McCaslin, Mulgrew Miller,
Shunzo Ono, Ralph Peterson, Jack Wilkins a Willie Williams. Rich studoval na Manhattan school of Music.
Dan Fabricatore – kontrabas, žije také v New Yorku a vystupuje s hudebníky jako jsou John Abercrombie, Nora Jones,
Dave Liebman a mnoho dalších. S Rudy Linkou a Kenny Wollesonem vydal CD Lucky Southern a Simple Pleasures.
Repertoár tohoto tria je kombinací širokého spektra jazzu, funku, folku, latin, blues a country ve vzájemné symbióze s jazzovou
tradicí.
Vstupné: 150,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

Něděle 6. prosince 2009 od 19.00 v augustiniánském kostele

Pondělí 23. listopadu 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Úterý 22. prosince 2009 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele
XVII. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

Vánoční koncert

Agentura Country DJ Aleš Trdla

JAKUB SMOLÍK s doprovodnou skupinou

Vánoční koncert současné umělecko-interpretační osobnosti, jež svými sladce laděnými písněmi oslňuje zejména něžnou část publika. Při poslechu hitů jako „Až se ti jednou bude zdát“, „Ave Maria“, „Jen blázen žárlí

ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Středa 9. prosince 2009 od 17.00 – zahájení programu a od 18.00 – zpívání koled v rozhlasovém přenosu, náměstí v Domažlicích

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhlasem Plzeň
Čtvrtek 10.prosince 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VIII. abonentní koncert Kruhu přátel hudby
VÁNOČNÍ KONCERT VERNER COLLEGIUM
soprán Ludmila Vernerová, trubka Jan Verner, hoboj Pavel Verner, housle Petr Verner, housle Jakub Verner, viola Radka Vernerová,
violoncello Pavel Verner, fagot Michael Verner, kontrabas Lukáš Verner
Sobota 19. prosince – středa 23. prosince 2009

HUDBA U STROMEČKU V RÁMCI VÁNOČNÍCH TRHŮ
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ

Chodský soubor Mrákov
Sobota 26. prosince 2009 od 19.00 hodin v arciděkanském kostele

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Pěvecký sbor ČERCHOVAN, orchestr a sólisté. Dirigent: Marek Vorlíček.
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Turistické akce
V LISTOPADU
Sobota 7. 11.
Zamykání České studánky. Odjezd ze
zastávky ČD v 8.30 hod. do České Kubice.
Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká studánka. Zahájení v 10.
30 hod. Po skončení návrat do Chodova.
Zde v kulturním domě oběd a společné
posezení. Odjezd z Trhanova v 16.17 hod.
Neděle 8. 11.
Zájezd do divadla v Plzni na inscenaci
divadelní hry „Řek Zorba“. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici
ve 12. 30 hod. Ceny vstupenek 160,– Kč,
190,– Kč a 210,– Kč. Ceny jízdného 90,–
Kč pro členy KČT a 120,– Kč pro ostatní.
Přihlášky a peníze přijímá M. Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo 723 331 714.
Místa rezervujeme až po zaplacení vstupenek a jízdného. Vede E. Nosková.
Neděle 15. 11.
Turistická vycházka. Sraz ve 13.00 hod
na zastávce ČD. Odjezd v 13.04 hod do
Vlkanova. Trasa: Vlkanov, Poběžovice
(5 km). Návrat vlakem v 17.05 hod. Vede
S. Doubek.
Čtvrtek 19. 11.
Turistická beseda v budově gymnázia
J. Š. Baara v Pivovarské ulici od 18.00
hod. Dr. Petr Větrovský – Zážitky z cesty
po Jižní Americe – Chile, Argentina (Patagonie, Ohňová země).
Sobota 21. 11.
Podzimní setkání turistů Plzeňského
kraje ve Stříbře.
Odjezd autobusu z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 8.00 hod. Program
setkání: 9 – 12 hod registrace v budově
radnice. Možno navštívit : hornický skansen (pro registrované účastníky sleva ze
100,– na 40,– Kč), Prokopova štola, okruh
městem s průvodcem, kostel všech svatých
s průvodcem, Horní díla západ (2.5 hod.),
muzeum, radnice, infocentrum.
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Oběd v restauraci Beseda (pro registrované sleva ze 70,– na 50,– Kč. V sále od
13 hod společenský program (zahájení,
vyhodnocení turistů a od 14 hod country
kapela Wyjou). Odjezd ze Stříbra autobusem v 17 hod. Cena jízdného: členové
KČT 90,– Kč, ostatní 130,– Kč, děti do
15 let polovinu. Přihlášky a peníze přijímá
M. Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo
723 331 714. Místa rezervujeme až po
zaplacení jízdného. Vede K. Bílek.
Neděle 29. 11.
Turistická vycházka. Sraz „U Golema“
ve 13 hod. Trasa: Domažlice, Újezd, Hadrovec, Domažlice (8 km). Vede E. Nosková.
Připravujeme
Sobota 5. 12.
Mikulášská vycházka. Sraz v 18 hodin
u sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky
a zpět (4 km). Vede K. Bílek.

Nevíte co pod stromeček?
V Městském informačním
centru Domažlice nabízíme
knihy
pro milovníky našeho regionu:
l Putování po zaniklých místech

Českého lesa, Zdeněk Procházka
l Příběhy vepsané do kamene,

Zdeněk Procházka
l Domažlice historie a současnost
ve fotografii, Zdeněk Procházka
l Domažlice v historických vedutách,

pohlednicích a fotografiích,
Zdeněk Procházka

l Za vesnickými muzikanty,

(I. i II. díl), Josef Pospíšil
l Jak šel čas na Čerchově,

KČT Domažlice
l O černé princezně,

Božena Němcová

Adventní čas v pohledu filosofa

PhDr. Zdeněk Vyšohlíd završí cyklus svých přednášek na téma Církevní rok. Již počtvrté zveme všechny na letos poslední filosofickou přednášku doktora Vyšohlída. Už
samotný název přednášky – Advent jako završení, je vlastně docela zvláštní. Adventem
přece církevní rok začíná! U Zdeňka Vyšohlída Adventem a Vánocemi jeho přednášky
končí. Sám autor k tomu poznamenává: „Vysvětlení, proč jsme náš cyklus nezačali narozením Božího Syna, ale jeho ukřižováním? Proč jím naopak končíme? Všechna naše
předchozí témata se totiž v tom adventním čase, čase radostného očekávání, potkávají.
Jak? Právě o to v našem posledním setkání půjde.“
Závěrečná přednáška PhDr. Zdeňka Vyšohlída se uskuteční ve středu 25. 11. 2009 od
19:00 v modlitebně sborového domu Českobratrské církve evangelické v Domažlicích,
Tyršova 690. Vstupné je dobrovolné a všichni jsou srdečně zváni. Pro další informace
o akcích evangelíků: www.domazlice.evangnet.cz.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích
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AUTO-PNEU SERVIS
+ ODTAHOVÁ SLUŽBA
ROHOVA 124
Domažlice 344 01
- veškeré mechanické práce
- veškeré klempířské práce
- zajištění a příprava vozu
na STK
- dovoz vozidel ze zahraničí
na zakázku
- montování xenonových
světel
- autoelektrika
- odtahová

služba

non-stop
- pneuservis přezutí celého
vozu za 400,– Kč

Jaroslav Růžek
( 728 558 102
Jiří Hála
( 604 189 559
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

Koncert pořádá pěvecký sbor Čerchovan
ve spolupráci s MKS Domažlice v neděli
8. 11. v 19 v arciděkanském kostele v Domažlicích. Sólových partů se ujmou Marie
Lišková, Václava Housková, Petr Strnad
a Kamil Jindřich. Dále vystoupí pěvecký
sbor Čerchovan a orchestr Musica Tusta.
Diriguje Marek Vorlíček. Vstupné v předprodeji 100,– Kč, na místě 130,– Kč, pro
studenty a držitele průkazu ZTP 50,– Kč.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru.
(red)

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na

www.domazlice.info
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LISTOPAD

Pondělí 2. listopadu – středa 11. listopadu – J. Š. BAAR „POHÁDKY“, ILUSTRÁTORKA MARIE LACIGOVÁ
výukový program pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin
v galerii.
Sobota 7. listopadu – Halloweenská dílna od 9 do 12 hodin v domě dětí.
Čtvrtek 19. listopadu – zájezd pro 1. a 2. třídu ZŠ Msgre Staška a 1. třídu ZŠ praktické do Divadla Alfa v Plzni
na představení Ach, ta paní Myšuta.
Sobota 21. listopadu - DRAČÍ DEN od 9:00 do 12:00 hodin.
Na programu bude drak pokaždé jinak – modelování draka ze slaného těsta, výroba dračího doupěte, příprava a ochutnávka dračí
pochoutky, pouštění (donesených) draků na nedalekém kopci za vlakovou zastávkou. Za nepříznivého počasí děti čekají dračí hry
v tělocvičně.
Úterý 24. listopadu – beseda s Václavem Chaloupkem spojená s velkoplošnou videoprojekcí pro žáky 3.–5. tříd ZŠ ve spolupráci
s Městskou knihovnou Boženy Němcové v Domažlicích od 9 hodin v kině Čakan.
Čtvrtek 26. listopadu – Vánoční dílna pro školní družinu ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů od 13.30 hodin v galerii.
Pondělí 30. listopadu – Ježíškova cesta interaktivní projekt pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ od 10 hodin v domě dětí.

STAŇTE SE ČLENY KROUŽKU ZÁCHRANÁŘ

Když se poláme Mraveneček, je to velké nadělení. Každá bolístka je nepříjemná, ale
lze jí porazit.
• zdravotnická osvěta a prevence
• jak předcházet úrazům a čelit nebezpečí kolem nás
• jak si poradit, když se zraním já nebo můj kamarád
• zajímavé exkurze na pracoviště složek IZS
Kroužek pro kluky a děvčata od 2. do 5. třídy. Rozvrh: úterý 15:00–16:00 hodin v Domě dětí.

STAŇTE SE ČLENY KROUŽKU REPORT

Report je kroužek mladých reportérů pro děvčata a kluky od 11 do 15 let a studenty
SŠ s jazykovým citem a dobrými vyjadřovacími schopnostmi, kteří sledují dění kolem
sebe s otevřenýma očima. Budeme přinášet do regionálního tisku zprávy, svědectví a reportáže o dění v DDM i ve škole, budeme sledovat kulturní a společenské dění ve městě.
Seznámíme se s novinářskými žánry, s praktickou novinařinou, s vyhledáváním dat i informací. Budeme si pohrávat s češtinou, korigovat první literární pokusy. Elektronická
média a webové stránky DDM Domino a školy.
Rozvrh: úterý 16:00–17:00 hodin v Domě dětí.

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

l PRODEJ - DVEŘE A OKNA
PLASTOVÁ bílá, hnědá a dekor dřeva.
Dále zahradní brány, branky, sloupky
a pletivo. Vše nové z neodebraných zakázek – SLEVY z původních cen. Doprava zdarma, www.e-dvereokna.cz, tel:
608 169 364

www.vaskovodrevo.ic.cz

v
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tel. 604 686 981
VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ Domažlice zve na Vánoční koncert,
který se bude konat již 30. 11. v MKS.
Začátek koncertu v 17:30 hodin.

! Objednávka nad 4 t - dárek !

listopad 2009

Jak se „školními starostmi“ pomáhá Energy?
Většina rodičů si jistě přeje, aby výuka jejich dětí ve škole
probíhala bez větších problémů. Co když se ale těžkosti s učením
a chováním objeví již na začátku školní docházky a delší dobu
přetrvávají? Co může být příčinou těchto problémů? Je třeba si
uvědomit, že nikdo, a tedy ani dítě, nedělá za normálních okolností chyby schválně. Také tzv. zlobení může v sobě skrývat mnoho
příčin. Problémy s učením a chováním u dětí s normálním intelektem mohou nejčastěji souviset s lehkou mozkovou dysfunkcí.
Příznaky, které se mohou lišit či vyskytovat společně, mají
vždy společného jmenovatele: oslabené funkce centrální nervové
soustavy. Tato oslabení doprovází třeba jen jedna obtíž, častěji
se však objevuje více problémů najednou: porucha pozornosti,
potíže se soustředěním a pamětí, poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), poruchy pohybové koordinace
a nešikovnost, vývojové poruchy řeči a poruchy chování, které se

projevují hyperaktivitou, netrpělivostí a impulzivitou nebo naopak
při některých činnostech obzvlášť pomalým pracovním tempem.
Činnost mozku velice uspokojivě zlepšuje produkt firmy Energy – Stimaral. Tento produkt současně podporuje soustředění,
paměť, vnímavost, matematické schopnosti, dobře působí na autistické děti. Stimaral pomáhá při únavovém syndromu, vhodný je
jej užívat při neurózách, podrážděnosti, nespavosti.
Stimaralu vhodně doplňuje Spiron (harmonická kombinace etérických olejů) a potravinový doplněk Vitamarin, což je přípravek
rybího oleje z mořské ryby Engraulis japonicus.
Produkty Energy lze zakoupit v Domažlicích v Lékárně U Zlatého jelena nebo v KE Blížejov, tel.: 721 384 473.
Měření zdravotního stavu přístrojem Supertronic se uskuteční
13. 11. 2009 v Domažlicích v Lékárně U Zlatého jelena - nutno
objednat, tel.: 379 792 118.
P. I.

SENIORSKÉ ODPOLEDNE

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory a vedení
samosprávy, Baldovská 638 v Domažlicích Vás srdečně zvou ve čtvrtek 12. 11. od
14.00 hodin do jídelny Městského centra na XI. ročník „ODPOLEDNE PRO SENIORY“.
Připraven je zajímavý program, který je sestaven z vlastních vystoupení seniorů.
Těšíme se na Vaši návštěvu a na příjemně prožité odpoledne se seniory.
V. Klimentová, ředitelka městského centra služeb

Prodám střešní latě 6x4 cm
9,– Kč/bm,
hoblované trámky na pergolu,
trámy na krov.

v

Městské centrum služeb, Baldovská 638
pořádá v jídelně
4. 11. od 14 hodin
přednášku - Povídání o filmu Jana Nováka
12. 11. od 14 hod Seniorské odpoledne
18. 11. od 14 hodin přednášku – Psychologie PhDr. Stanislava Voláka
Městské centrum služeb, Břetislavova 84
pořádá ve společenské místnosti
19. 11. od 14 hodin přednášku – Pohybové ústrojí MUDr. M. Krekuleho

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

který se koná U PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ PROJEKTU

Rohova 124, Domažlice

„MEZI RODINOU A PRACÍ: HLEDEJME CESTU PRO KAŽDÉHO“

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

ve čtvrtek 12. listopadu 2009 od 14:00 do 17:00
v prostorách Komunitního centra FAZOLE v „Brance“
(Branská 1, Domažlice)
Program:
Informace o vzdělávacím programu a dalších službách centra
Prohlídka KC FAZOLE a dětského koutku RMC Kráčmerka
Zábavný program pro děti, Malé občerstvení
Vstupné: Semínko fazole
REALIZÁTOR PROJEKTU:
PARTNEŘI PROJEKTU:

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
Město Bělá nad Radbuzou
o. s. Nové obzory – RMC Kráčmerka

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

Město Domažlice
Úřad práce v Domažlicích

Komunitní centrum FAZOLE poskytuje služby zejména pro ženy znevýhodněné na trhu
práce a některé další cílové skupiny a pomáhá jim lépe skloubit pracovní a rodinný
život. Nabízí kompletní vzdělávací program umožňující vytvořit si vlastní plán návratu
do práce nebo začátku podnikání, poskytuje konzultační a informační služby svým klientkám a klientům, ve spolupráci s RMC Kráčmerka zajišťuje provoz dětského koutku
v době vzdělávacích aktivit. Více o aktivitách centra na www.centrumfazole.cz

Těšíme se na vaši návštěvu
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JAKÝ BYL TENISOVÝ POHÁR
Od letošního jara, z popudu místních
tenistů Jiskry a Šumavy, kdy se zrodila
nová myšlenka jak trochu zpopularizovat
tenisové dění nejpočetnější kategorie, tj.
amatérů a přitáhnout němu další hráče ze
široké sportovní veřejnosti, se hraje nová
tenisová soutěž – Pohár. Za přispění Okresního tenisového svazu se stanovila pravidla
a podmínky této soutěže, ve které se hodnotí výsledky jednotlivých turnajů v okrese. Premiérový ročník soutěže s názvem
po svém sponzoru a patronovi „Česká
pojišťovna tenis tour 2009 o pohár starosty
města Domažlice“ tvořilo devět turnajů ve
čtyřhře a tři ve dvouhře. Prvního ročníku
se ve dvouhře zúčastnilo téměř třicet hráčů
a ve čtyřhře na padesát dvojic (cca 100
jednotlivců). Vítězům jednotlivých turnajů

a kategorií, pořádaných z největší části na
území města, se body za umístění sčítaly,
aby na konci celé soutěže mohli být vyhlášeni jejich absolutní vítězové.
„Velký dík patří všem pořadatelům
jednotlivých turnajů, kteří se rozhodli
tuto novou myšlenku podpořit a šli s námi
do nového projektu, jehož výsledek jsme
nikdo předem neznali. Poděkování patří
také těm, kteří ji podpořili svými jmény
a také finančně. Samozřejmě panu starostovi M. Machovi, který převzal nad Tour
záštitu, věnoval krásné poháry a celkovým
vítězům daroval pamětní medaile města
a také sponzorovi, panu Ing. Jiřímu Turkovi a České pojišťovně a.s. Nesmíme zapomenout na ty nejdůležitější, na hráče, kteří
přispěli svou účastí a výkony na hřišti,”

říká s neskrývanou radostí z vydařeného
prvního ročníku hlavní organizátor a místopředseda domažlických tenistů Hynek
Šindelář. Věřím, že nám starosta i sponzor
nadále zachovají přízeň a Tour bude pokračovat i dalších letech.“
Dvouhru letošního seriálu ovládl Vladimír Beránek ze Šumavy před kolovečským
Pavlem Hájkem a klenečským Václavem
Dvorským. Nejlepšími páry pak byli kolovečtí Jaroslav Hruška s Pavlem Hájkem
před šumavskými Beránkem s Fliegelem
a kombinovanou dvojicí Jiskry a Spartaku
Klenčí Šindelářem s Dvorským. Všichni
ocenění převzali poháry a finanční odměny při závěrečném Svatováclavském turnaji na městských kurtech v Domažlicích, na
kterých svádí své tenisové bitvy Jiskra. red

Přesně padesát let po svém vzniku
jsou tenisové kurty v rekonstrukci
Již staré a nefunkční tenisové kurty
v současné době procházejí celkovou
rekonstrukcí, kterou provádí renomovaná
firma Sibera ze Staré Boleslavi, a finančně
tuto akci zajišťuje majitel pozemků - město Domažlice. Ještě v letošním roce bude
provedeno zhruba 90% veškerých prací
v rámci I. etapy (první dva kurty), což
zahrnuje celkovou obnovu podloží kurtů,
dále položení speciální patentované hrací
desky a oplocení. Zároveň byl instalován
zavlažovací systém, který by měl z těchto
kurtů udělat moderní sportoviště zcela jiné
kategorie.
“V současné chvíli, jak každý kolemjdoucí může sledovat, se provádí
rekonstrukce prvních dvou tzv. centrálních kurtů. V další etapě, která by měla
proběhnout na jaře příštího roku, bychom
rádi zrekonstruovali i zbývající čtyři kurty.

Tím bychom definitivně vyřešili neustále
se opakující problém s loužemi, které
nám mnoho let znemožňovaly sportovat,
jakmile spadlo i třeba jen pár kapek,” říká
předseda oddílu Luděk Hlavatý a pokračuje, “obrovský dík všech tenistů patří
samozřejmě městu, které rekonstrukci
financuje. Sami jsme se však na přípravě
celého projektu také aktivně podíleli a i na
jaře jsme připraveni přiložit ruku k dílu.
Chystáme se brigádnicky zvelebit okolí
a upravit prostředí po staveništi. Máme
v plánu provést terénní práce, např. zatravnit obnažené části, výsadbou tují vytvořit
zázemí a klid na dvorcích. Rádi bychom si
postavili např. i pískoviště, kde by si mohli
hrát ti nejmenší do té doby, než přijde jejich čas a sami vezmou do ruky tenisovou
raketu, protože i na tenisových kurtech
se babyboom projevuje. Pomocí vlast-

ních sil a prostředků bychom dále chtěli
zrekonstruovat sociální zařízení v místní
klubovně. Velké plány máme také při pořádání dalších tenisových turnajů. Chceme
rozšířit naše aktivity turnaje pro ty úplně
nejmenší sestavením tzv. baby-tenisových
týmů, dále pro děti od 6 let a samozřejmě budeme pokračovat v organizování
již tradičních a oblíbených turnajů pro
dospělé.”
Důležitou informací našim spoluobčanům by mělo být, že tenisový oddíl rád
přivítá mezi sebou nové členy, jak dospělé, tak zejména ty nejmenší. Nové kurty
budou k dispozici firmám pro pořádání
různých turnajů a akcí. Zároveň i v těchto
zimních měsících oddíl pořádá tréninky
mládeže, na které je možné se přihlásit na
tel. číslech 777 261 017 a 606 301 267.
red
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VYHLÁŠENÍ GRANTŮ NA ROK 2010
Zastupitelstvo města Domažlice na svém 35. zasedání
dne 23. 9. 2009 vyhlásilo pro rok 2010 tyto granty:
Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“
Tematická skupina: „Činnost dospělých“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti sportu
a tělovýchovy dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu a tělovýchovy (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly,
apod.)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. sportovní hala, plavecký bazén, zimní stadion, školní tělocvična apod.)
• náklady na rozhodčí
• náklady na dopravu (spojené se soutěží)
• ubytování (spojené se soutěží)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
• stravné, občerstvení, potravinové doplňky
• soustředění
• nákup spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti)
• sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2009
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 6. 11. 2009
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení
rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu.
Při rozdělování financí bude zohledňována i výkonnostní úroveň
soutěže!!!
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
Název grantu: „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“
Tematická skupina: „Činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže.
Žadatelé: sportovní organizace působící v oblasti práce s dětmi
a mládeži do 18 let (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty,
spolky, oddíly apod.)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. sportovní hala, plavecký bazén, zimní stadion, školní tělocvična apod.)
• náklady na rozhodčí
• náklady na dopravu (spojené se soutěží)
• náklady na ubytování (spojené se soutěží)
• startovné na mistrovské soutěže
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
• stravné, občerstvení, potravinové doplňky
• tábory a soustředění
• nákup spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti)
• sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
• odměny trenérů
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2009
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 6. 11. 2009

Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení
rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast,
kultura a ostatní zájmové činnosti“
Tematická skupina: „Činnost dospělých“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti kultury,
zájmové činnosti, podpora zdravotně postižených dospělých.
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti kultury,
zájmové činnosti, pomoci zdravotně postiženým (např. soubory,
spolky, sbory, oddíly a jiná sdružení)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
• nákup drobného spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky
k činnosti)
• náklady na dopravu a ubytování (spojené se soutěží nebo vystoupením)
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2009
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 6. 11. 2009
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení
rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede Výbor kulturní, SPOZ
a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
Název grantu: „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast,
kultura a ostatní zájmové činnosti“
Tematická skupina: „Činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti zájmových činností souvisejících s prací s dětmi a mládeží, podpora
zdravotně postižených.
Žadatelé: organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeži do
18 let (např. soubory, spolky, sbory, oddíly a jiná sdružení)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
• náklady na lektory, rozhodčí, porotce
• náklady na dopravu a ubytování (spojené se soutěží nebo vystoupením)
• nákup drobného spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky
k činnosti)
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2009
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 6. 11. 2009
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení
rozpočtu města
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Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury.
Posouzení grantových projektů provede Výbor kulturní, SPOZ
a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
Název grantu: „Podpora významných počinů“
Tematická skupina: „Podpora významných počinů“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora významných akcí (festivaly, mítinky, soutěže, utkání, koncerty, sympozia, výstavy,
přehlídky, publikační a dokumentační činnost související s Domažlicemi) na území města (výjimečně z technických důvodu
mimo území města), místního, regionálního a nadregionálního
charakteru.
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu,
kultury a ostatních zájmových činností (např. sportovní kluby,
tělocvičné jednoty, soubory, spolky, sbory, oddíly, chovatelská
sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
• pronájmy
• dopravu
• propagační materiály
• publikační činnost
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2009
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 6. 11. 2009
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení
rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury.
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
Název grantu: „Reprezentace města“
Tematická skupina: „Reprezentace města“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora účasti organizací a jednotlivců reprezentující město na významných akcích mimo území
města nadregionálního (tzn. vyšší než krajského) či mezinárodního charakteru.
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu,
kultury a ostatních zájmových činností (např. sportovní kluby,
tělocvičné jednoty, soubory, spolky, sbory, oddíly, chovatelská
sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
• dopravu
• ubytování
• náklady spojené s reprezentací
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2009
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 6. 11. 2009
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení
rozpočtu města
Mimořádné termíny:
Termín vyhlášení grantu: 1. 4. 2010, termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 16. 4. 2010
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Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2010, termín uzávěrky příjmu
grantových projektů: 15. 10. 2009
Grant musí být vyúčtován do 30 dnů po ukončení akce.
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury.
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
Název grantu: „Jednorázové akce pro mládež“
Tematická skupina: „Činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora jednorázových akcí v oblasti kultury, sportu a ostatních zájmových a vzdělávacích činností
mládeže.
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti kultury, sportu a ostatních zájmových a vzdělávacích činností (např. soubory,
spolky, sbory, oddíly apod.), které však nečerpají peníze z grantu
„Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“.
Grant lze čerpat na:
• jednorázovou úhradu nájmu (např. kulturní zařízení, tělocvična,
výstavní prostory)
• nákup spotřebního materiálu (do žádosti podrobně rozepsat)
• doprava a ubytování
• úhrada nákladů na lektory, rozhodčí
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2009
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 6. 11. 2009
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení
rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek školství a kultury.
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
Žádosti o přidělení grantu z rozpočtu města Domažlice je
možno získat na Městském úřadě Domažlice, nám. Míru 1, úsek
školství a kultury (1. patro č. dveří 104) a na podatelně (1. patro,
č. dveří 106).
Formuláře žádostí a úplné znění „Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“ naleznete na internetových stránkách www.domazlice.info (sekce Granty a dotace
– Granty města 2010).

Boulderování rodičů s dětmi

Každé úterý od 17 do 18 hodin máte možnost vyzkoušet si
lezení na stěně ve staré vodárně. Děti lezou po chytech, které
jsou umístěny do výšky maximálně 2,3 m, padá se do měkké
plachty vycpané matracemi. Pokud máte zájem, zavolejte na tel.
723 232 555, nebo email ho.domazlice@centrum.cz(red)

Začínajícím umělcům vstup zdarma
Městské kulturní středisko v Domažlicích připomíná, že žáci Základní umělecké školy mají na abonentní koncerty vstup zdarma.
Proto, začínající hudebníci, využijte této příležitosti a seznamte
se s mistrovskou hrou umělců, kteří u nás často koncertují. (mks)
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

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

Vánoční
ozdoby
nová kolekce

Adventní
věnce,
svíčky,
dekorace

Fridexy, zimní směs do ostřikovačů
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Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!
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