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Vážení spoluobčané,
vítáme další nový
rok, který má tentokrát letopočet 2013.
Doufám, že třináctka
nebude číslem nešťastným. Naopak si
přeji, aby se naše situace v osobním i pracovním životě zlepšila.
Když se ale podíváme na spousty katastrof
- tsunami, zemětřesení, epidemie, které se
dějí ve světě, tak vidíme, že naše problémy
jsou relativně malé.
Protože se tento měsíc konají poprvé
přímé volby prezidenta, přeji Vám šťastnou
ruku při výběru vhodného kandidáta.
Ing. Miroslav Mach,
starosta města Domažlice

Lyžaři mají
stopy připravené

Konec roku byl v našem městě plný kulturních pořadů, kterých se v režii či spolupráci
s MKS konalo v době adventní a na počátku doby vánoční šestnáct. Diváci se mohli pobavit a vánočně naladit na náměstí, v kostelech či v sále kulturního střediska.
Foto Stanislav Antoš

CO NÁS LETOS ČEKÁ

Se starostou města Domažlice ing. Miroslavem Machem jsme si povídali o investičních akcích, které jsou naplánované na
rok 2013.
„Bude dokončena revitalizace sídliště 17. listopadu. Podobná akce se chystá na sídlišti Kozinovo pole,“ říká starosta
M. Mach. Konkrétně to například znamená, že v Mánesově ulici budou změněna podélná oboustranná stání na šikmá, přibydou
čtyři parkovací plochy a stejný počet stávajících parkovišť bude rozšířen.
„Dále provedeme rekonstrukci Máchovy ulice, kde je nevyhovující kanalizace. Chtěli bychom upravit místo před klášterem
a knihovnou. Upravíme zázemí dopravního hřiště i celou plochu,“ vypočítává starosta. Když zmiňuje hřiště u Jezera, upozorňuje
na chystané práce na nedaleké vodní ploše. Město totiž čeká na potvrzení dotace, aby pak mohlo v rámci protipovodňových
opatření Jezero upravit a přidat poldr na přítok do této vodní nádrže. V oblasti rozvoje cyklostezek a cest vhodných k procházkám i sportu zmiňuje starosta M. Mach některé příklady: „Plánujeme obnovu starých cest do Nevolic a na Baldov. Dokončena
bude cyklostezka k tankovému mostu a měli bychom upravit cestu od Agropodniku směrem na Mrákov, aby se cyklisté vyhnuli
silnici první třídy.“ „Předpokládáme, že se znovu po roční pauze rozjede oprava plaveckého bazénu,“ říká starosta. Pauza byla
způsobena zákonnými lhůtami při přípravě akce, které neumožnily zahájit hlavní rekonstrukci v době letní odstávky bazénu
2012. To by se letos nemělo stát, a proto starosta říká: „Opravíme šatny a spodní část objektu. Přeloženy budou též inženýrské
sítě v souvislosti s chystanou výstavbou venkovního bazénu.“
Pokud zmíníme alespoň dvě akce týkající se zeleně, tak bude rekonstruována alej v Kozinově ulici a zeleň na hřbitově. „Do
roku 2014 musíme zajistit třídění biologického odpadu. Proto se musíme připravit výběrem vhodných sběrných nádob či vybudováním kompostárny,“ vysvětluje starosta. Pokud stručně vyjmenujeme alespoň některé další plány, tak na radnici zamýšlejí
zefektivnit provoz kotelen například výstavbou kogeneračních jednotek či spalování štěpky z městských lesů. V bytovém fondu
města budou vybudovány nové výtahy, a pokud bude uvedena v život nová etapa „Zelená úsporám“ tak budou zateplovány
další objekty. Rekonstrukci čekají obě kina - Čakan i letní kino. Projektová dokumentace bude připravena na celé MKS a pivovar.
Chystá se řada dalších akcí.
S. Antoš

Domažlické městské lesy každoročně
upravují stopy pro vyznavače lyžování. Jak
je tomu letos, jsme se na počátku sezony
zeptali ředitele této městské organizace
ing. Jana Bendy.
„Upravujeme tratě v okolí Capartic
a Čerchova,“ říká J. Benda a pokračuje,
„ke státní hranici od Tří znaků na Zlom
je nasazena rolba z Furthu im Wald a na
Hlinitou cestu zajíždí rolba z Waldmünchenu.“ Na úpravě dvaapadesáti kilometrů
stop se tak podílejí tři obdobné stroje tří
příhraničních měst, které v zimě zpřístupňují Čerchov pro sportovce a v létě pak
dotací spolu s dalšími obcemi zajišťují
provoz autobusu pro turisty propojující
zmíněná města s nejvyšší horu mezi nimi
- Čerchovem.
(toš)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí
21. 1. 2013 od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění
v našem městě z pohledu rozhodování
jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší
zasedání tohoto nejvyššího orgánu obce
se uskuteční ve středu 30. 1. 2013 od 16
hodin v malém sále MKS Domažlice.

v
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 54. schůzi
dne 20. 11. 2012:
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
s římskokatolickou farností Domažlice,
se sídlem, náměstí Míru 136, Domažlice, IČ 48342696, jejímž předmětem je výpůjčka pozemkových parcel
č. 401/1 a 401/2, obě v k.ú. Domažlice
za účelem realizace stavebních úprav
stávajících chodníků nacházejících se
na předmětu výpůjčky a zřízení veřejné
zeleně
- uložila organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, provádět v rámci
její činnosti vymezené zřizovací listinou
opravu a údržbu nemovitostí – pozemkových parcel č. 401/1 a 401/2, obě v k.ú.
Domažlice, a to v souladu a po dobu
platnosti smlouvy o výpůjčce uzavřené
s vlastníkem těchto nemovitostí
- schválila Zásady města Domažlice pro
označování ulic a ostatních veřejných
prostranství názvy a pro použití a umístění čísel k označení budov
- souhlasila s odstraněním vzrostlých
stromů v těsné blízkosti stávající budovy v rozsahu dle předloženého návrhu v rámci rekonstrukce budovy na
dětském hřišti v Domažlicích a uložila
DTS Domažlice, příspěvková organizace, zajistit povolení ke kácení výše
uvedených dřevin
- schválila konání pravidelných středečních trhů na náměstí Míru v Domažli-

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: antos@idomazlice.cz. Odpovědný redaktor Bc. 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
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cích v roce 2013 v těchto termínech:
6., 13., 20. a 27. března, 3., 10.,17. ,24.
dubna, 15., 22. a 29. května, 5., 12.,
19. a 26. června, 3., 10., 17., 24. a 31.
července, 7., 14., 21. a 28 srpna, 5., 4.,
11., 18. a 25. září , 2., 9., 16., 23. a 30.
října, 6., 13., 20., 27. listopadu, 4., 11.
a 18. prosince
vzala na vědomí dopis JUDr. Jaroslavy
Havlíčkové, vedoucí odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu
Plzeňského kraje, s žádostí o sdělení
týkající se budoucího personálního
zabezpečení pracovního místa ředitele
DDM Domažlice a uložila OKS - ÚŠK
připravit vypsání konkurzního řízení na
obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková
organizace
schválila uzavření smlouvy o zhotovení
kronikářských zápisů za rok 2013 mezi
městem Domažlice a kronikářkou města
Domažlice PhDr. Věrou Závackou
vzala na vědomí zprávu o činnosti MP
Domažlice za měsíc říjen 2012
uložila příspěvkové organizaci DTS
Domažlice zvýšit kapacitu kontejnerů
o objemu 1100 litrů na komunální odpad
o 1 kus pro Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb - domov pro seniory, pracoviště Prokopa Velikého 689

Rada města na své 56. schůzi
dne 4. 12. 2012
- souhlasila s podnájmem části budovy
bez č.p./č.e. - stavby technického vybavení umístěné na pozemku - stavební
parcele č.st. 2623, k.ú. Domažlice, a to
část obvodového pláště komína o výměře 1 m2, společnosti AITEX, s.r.o.,
Žlutická 44, 323 00 Plzeň, za účelem
umístění zařízení pro distribuci bezdrátového internetu, na dobu neurčitou, za
cenu 5.000,– Kč/rok bez DPH, s inflačním nárůstem
- schválila vyčištění úvozní cesty na Baldovské návrší s ohledem na „přírodní
vzhled stezky“ - pouze v rozsahu pokácení a vyčištění v místech vlastnických
práv města Domažlice či Pozemkového
fondu České republiky a uložila odboru správy majetku zajistit vyhotovení
restaurátorských
posudků
na
opravu kapličky
a podstavce na
Baldovském
návrší
- schválila zadání
zakázky na provedení
opravy
části komunikace
v ulici Vosmíko-
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va a snížení uliční vpusti v ulici Kunešova v Domažlicích společnosti Ptáčník
– Dopravní stavby, s.r.o., Cihlářská 552,
Domažlice
vzala na vědomí žádost statutárního zástupce ředitele Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre. B. Staška
232, příspěvkové organizace, Mgr. Ivany
Váchalové o přidání otopných těles
neschválila udělení výjimky z místní
úpravy provozu na náměstí Míru v Domažlicích pro vozidla, reg. zn. Volvo
3P1 9394, DAF 4P8 4358, Peugeot 4P9
4185, která zajišťují distribuci pro Budějovický Budvar, n.p., do objektu cukrárny BALKÁN, kaváren ENZO, VERDI
a ALCAPONE na náměstí Míru v Domažlicích každé úterý a čtvrtek v roce
2013, která spočívá v zásobování mimo
vymezenou dobu, která je stanovena
stávajícím dopravním značením
rozhodla přidělit veřejnou zakázku na
služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006
Sb.,o veřejných zakázkách, v platném
znění společnosti Triglav pojišťovna,
a.s., Novobranská 544/1, 602 00 Brno
– město
schválila cenu vodného a stočného pro
rok 2013 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace
takto:
a) cena vodného: 33,26 Kč bez DPH /m3
b) cena stočného: 27,64 Kč bez DPH/m3
schválila úpravu hodin na zimním stadionu v pátek takto: volné bruslení pro
veřejnost 18.45–20.15 hodin
povolila v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
(pokračování na str. 3)

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
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Zápis do 1. tříd ZŠ

Msgre B. Staška Domažlice
Zítra půjdu do školy,
nemusím mít úkoly,
nejsem ještě řádným žákem,
ale už jsem předškolákem.
Zítra půjdu k zápisu,
tašku s sebou ponesu.
Budu v ní mít rodný list,
u zápisu budu číst.
Budu říkat básničku,
a zazpívám písničku.
Už se na to těším moc –
tak jdu spinkat – dobrou noc.
Milí rodiče a budoucí prvňáčci, srdečně
Vás zveme k zápisu do prvních tříd, který
se uskuteční v pátek 18. 1. 2013 (od 13.00
do 17.00 hod) a v sobotu 19. 1. 2013 (od
9.00 do 11.00 hod) na naší škole. Náhradní
termín proběhne 6. 2. 2013 (od 13.00 do
15.00 hod) tamtéž. S sebou si přineste
kromě očekávání a úsměvu také občanský
průkaz a rodný list dítěte. U vchodu na
Vás budou čekat pohádkové postavičky,
které Vás, pokud budete mít zájem, provedou po celé škole.
V naší škole nabízíme příjemné a klidné prostředí, výborné personální zajištění
vzdělávacího procesu, učebny vybavené
moderní technikou, rozšířené vyučování
matematiky, výuku informatiky již od
3. ročníku, širokou nabídku volitelných
předmětů od 6. třídy. Odpolední hodiny
mohou děti trávit ve školní družině nebo
v některém ze školních kroužků (např.
deskové a logické hry, pěvecký, zdravotnický, míčové hry). Těší se na Vás a rádi
Vás přivítají všechny zkušené paní učitelky a učitelé a vychovatelky naší školy.

Zápis do 1. tříd na ZŠ Komenského 17

V pátek 25. ledna 2013 (13–17 hod.)
a v sobotu 26. ledna 2013 (9–11 hod.) se
uskuteční zápis dětí do 1. tříd na Základní škole Komenského 17 v Domažlicích.
Náhradní termín v případě nemoci se
uskuteční ve středu 20. února 2013 (13–15
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 přečtěte na našich webových stránkách www.zskom17.cz. Nezapomeňte s sebou přinést rodný list dítěte,“
dodává Ivan Rybár, ředitel školy.
(zs)
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O čem se jednalo na radnici

(dokončení ze str. 2)
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, výjimku z počtu dětí
pro školní rok 2012/2013 ve třídách
v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého
návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu
dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
Zastupitelstvo města na svém
24. zasedání dne 12. 12. 2012:
- schválilo záměr umístění výrobního
areálu společnosti Artes natur s.r.o.,
se sídlem Klenčí pod Čerchovem 315,

-

-

v průmyslové zóně Za Kasárny dle předloženého investičního záměru
schválilo prominutí odvodů TJ Jiskra
Domažlice za porušení rozpočtové kázně, v celkové výši 1.103.500,– Kč
neschválilo prominutí odvodu TJ Jiskra Domažlice za porušení rozpočtové
kázně, stanovený platebním výměrem
čj. OF-6580/12-41805/2012/Kr, ve výši
250.000,– Kč
schválilo Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2013
schválilo nákup akcií společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem
Bezděkovské předměstí čp. 388, PSČ
344 78 Domažlice, IČ 49788761na nedobrovolné dražbě cenných papírů

Vážení podnikatelé, zástupci spolků a organizací,

v současné době město Domažlice zpracovává kronikářský zápis za rok 2012. Obracíme se proto na Vás se žádostí o poskytnutí podkladů k zápisu za uplynulý rok. Vaše
příspěvky můžete zasílat na adresu: Městský úřad Domažlice, úsek školství a kultury,
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice nebo je na MěÚ Domažlice (budova radnice) doručit
osobně, a to do kanceláře č. 104 v prvním patře budovy. Bližší informace Vám poskytneme na tel. čísle: 379 719 124, sl. Michelfeitová, e-mail: barbora.michelfeitova@mesto-domazlice.cz
(měú)

VYHLÁŠKA O KOMUNÁLNÍM ODPADU

Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Upozorňujeme všechny občany města Domažlice, že dne 14. listopadu 2012 vydalo
zastupitelstvo města Domažlice na svém zasedání usnesením č. 821 OZV č. 6/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2013.
Z důvodu změny OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzniká
poplatníkovi ohlašovací povinnost. Poplatník je povinen nahlásit správci poplatku (tj.
na adrese Městský úřad, nám. Míru 1, odbor finanční, Domažlice), veškeré změny související s poplatkovou povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku,
změně či zániku trvalého pobytu na území města Domažlice, nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
OZV č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu je rozšířena o okruh
poplatníků. Jedná se o tyto poplatníky:
* cizince, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů nebo kteří
mohou pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
* cizince, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasnou ochranu podle zákona upravujícího ochranu cizinců,
* fyzické osoby, které mají na území města Domažlice ve vlastnictví byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba místního poplatku za komunální odpad zůstala nezměněna a činí 450,– Kč za
osobu a 300,– Kč za osobu mladší 15 let nebo dosáhne-li v daném kalendářním roce
věku 15 let.
OZV č. 6/2012 upravuje společnou odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku (tj. nezaplacený poplatek za nezletilého lze vymáhat na
zákonném zástupci).
Úplné znění OZV č. 6/2012 naleznete na www.domazlice.info.
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Přednáška s promítáním: Jaroslava Wollerová - Barma

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

Základní umělecká škola Domažlice uspořádala v prosinci koncert žáků i učitelů. Od tohoto roku budou účinkující vystupovat pod novým jménem školy ZUŠ J. Jindřicha. Foto (IŠ)

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

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

Obnova válečného hrobu - památníku Fichtenbach

V letošním roce město Domažlice, společně se svojí společností Domažlické městské
lesy spol. s r.o., realizovalo obnovu památníku Fichtenbach – památníku obětem 1.světové války, v zaniklé obci Bystřice, nacházející se v lokalitě pod Čechovem v katastrálním
území Dolní Folmava. Na akci město obdrželo příspěvek z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Svobodný stát Bavorsko DISPOZIČNÍ FOND.
Vedle prořezávky a vyčištění stávající aleje bylo instalováno nové posezení s výhledem
na památník, byl obnoven zdevastovaný křížek, revitalizován samotný památník, včetně
zpevnění ploch okolo pomníku, opravy dřevěného oplocení a výsadby nové zeleně.
Návrh řešení na revitalizaci okolí památníku zpracovala Ing. Klára Vogeltanzová.
Návrh na obnovu vychází z původní podoby místa tak, jak bylo zachyceno na dobových
fotografiích. Památník se nachází na křižovatce turistických tras - Čerchov, Tři znaky,
Česká Kubice. Jeho obnova má být symbolem uctění památky padlých a měla by přispět
ke zvýšenému povědomí návštěvníků o zajímavé historii této části pohraničí, které bylo
proslaveno sklářskou výrobou.
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“

Soutěž O nejlepšího čtenáře
3. tříd domažlických
základních škol

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

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 Boženy Němcové
pořádá v úterý 8. 1. 2013 školení

Výtvarný obor ZUŠ se představuje
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy v Domažlicích
ve vestibulu knihovny potrvá od 3. do
31. ledna 2013 a přístupná bude v provozní době knihovny.

ZAHRADNÍ SERVIS

( 379 722 522, 723 921 794

Školení v internetové studovně

Výstavy:

DOZAPO s.r.o.

(ZA POLIKLINIKOU II)

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Jaroslava Wollerová zahájí letošní přednáškový cyklus přednáškou věnovanou Barmě.
Barma, jinak Myanmar (oficiální název je Republika Myanmarský svaz) je jedna ze zemí
jihovýchodní Asie. Na mapě ji najdeme na západní straně poloostrova Zadní Indie při pobřeží Bengálského zálivu a Andamanského moře v Indickém oceánu. Sousedními státy
jsou Bangladéš, Indie, Čína, Laos a Thajsko. Její území se nachází převážně v tropické
monzunové oblasti, na severu zasahuje do státu Himaláj, území z velké části pokrývají
deštné pralesy. S Jaroslavou Wollerovou si jako vždy při jejích přednáškách prohlédneme zajímavé fotografie přírody, památek, chrámů a vyslechneme zajímavé informace
o nich.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů, Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou na setkání s oblíbenou domažlickou cestovatelkou ve čtvrtek
24. ledna 2013 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

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.)

Oddělení pro děti Městské knihovny
Boženy Němcové uspořádalo již 5. ročník soutěže ve čtenářských dovednostech žáků třetích tříd domažlických základních škol. Po školních kolech, které
si zorganizovaly třídní učitelky, proběhlo 4. prosince v knihovně finále, kterého
se zúčastnili vždy dva nejlepší čtenáři ze
všech šesti třetích tříd ZŠ Komenského
17 a Msgre. B. Staška. Vítězkou se stala
žákyně 3. D ZŠ Komenského 17 Lucie
Becková.

Rozšíření provozní doby
v oddělení pro děti Městské
knihovny Boženy Němcové
Domažlice

Městská knihovna Boženy Němcové
oznamuje, že s platností od 1. ledna
2013 rozšiřuje oddělení pro děti svou
provozní dobu. Nově bude otevřeno i ve
středu dopoledne – a to od 9.00 do 12.00
hodin.

Text MěÚ, foto DML
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Dlouholetý domažlický zastupitel, radní i bývalý
místostarosta Jaroslav Bauer před nedávnem oslavil
60. narozeniny. Občané jej dobře znají z jeho veřejné
činnosti, které se na poli zastupitelských sborů věnuje již dvě desetiletí. V městské radě, které je v současnosti členem, zasedá již počtvrté, jako zástupce
starosty v letech 2000 až 2006. Již druhé volební
období zastává vysoký úřad v Plzeňském kraji - náměstka hejtmana pro oblast dopravy.
Z výčtu jeho práce vyplývá, že osobního času mu
příliš nezbývá. Proto každou volnou minutu intenzivně věnuje své početné rodině,
která se zdárně rozrůstá o vnoučata. Jeho velkým koníčkem je pak klidná práce
na zahradě.

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 28. 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.

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Městské kulturní středisko v Domažlicích
přijímá přihlášky

na jarní taneční kurz od 23. 1. 2013, a

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ,
který začne ve čtvrtek 10. 1. 2013.
Bližší informace na www.idomazlice.cz
tel.: 379 722 631
e-mail: pincova@idomazlice.cz

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

3. 1. Školení, 7. 1. Školení, 10. 1. Taneční pro dospělé, 16. 1. Regionální soutěž ve
stolování, 17. 1. Taneční pro dospělé, 18. 1. Maturitní ples, 19. 1. Maturitní ples,
22. 1. Školení, 22. 1. Koncert Babouci, 23.–24. 1. Prezentační akce, 25. 1. Taneční
pro dospělé, 26. 1. Šibřinky, 28. 1. Divadlo v rámci předplatného MOUCHA NA
ZDI, 29. 1. Travesti show HANKY PANKY, 30. 1. Divadlo pro školy, 30. 1. Zasedání
zastupitelstva města, 31. 1. Pódium mladých talentů.
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Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:
l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

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

osvětlení
l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními

sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení

stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

Svoz odpadu

Vánoční svátky i Nový rok si každoročně
vyžádají změny ve svozu domovního odpadu.
Na počátku ledna Domažlické technické služby,
tedy ve středu 2. 1. 2013, nahradí svoz za úterý
1. 1. a uskuteční se pravidelný středeční svoz.
Kontejnery na vánoční stromky jsou k dispozici
od 3. do 16. ledna.
(red)

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

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

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

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

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

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na
www.domazlice.info
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DIVADELNÍ SEZONA 2013
divadelní představení v rámci předplatného

Cena 1 abonentní vstupenky na 8 divadelních her, 1.–8. řada 1.320,– Kč, 9.–16. řada, 1.280,– Kč, 17.–23. řada 1.240,– Kč, balkon 1.320,– Kč
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM: Předplatné Vám zajistí po celou divadelní sezonu stálé místo na 8 divadelních představení. Výhodou předplatného je výrazná sleva
v ceně abonentky - oproti vstupenkám prodávaným ve volném prodeji. Předplatitelská legitimace je přenosná, můžete ji komukoliv půjčit nebo darovat (toto
neplatí pro abonentní vstupenku se slevou ZTP). Předplatitelé divadelních představení mohou uplatnit 10%–20% slevu na většinu pořadů připravovaných mimo
předplatné.
LEDEN 28. 1.
INTIMNÍ DIVADLO DÁŠI BLÁHOVÉ
Peta Murray MOUCHA NA ZDI
Hrají: Dáša Bláhová a Vladimír Kratina společně s profesionálními tanečníky společenského tance, Alicí Stodůlkovou a Michalem Kurtišem. Režie: Irena Žantovská.
Komedie MOUCHA NA ZDI je příběh starších manželů, jejichž život nabral jiný směr. Soutěžení ve společenských tancích je celý život spojovalo, život bez tance
je rozděluje, a to hlavně proto, že obyčejný svět kolem nich se náhle řídí jinými pravidly. Nic není, jak bylo. Co dál?
ÚNOR
Agentura AP-PROSPER
David Foley SMRTELNÁ VRAŽDA
Hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný. Režie: Lucie Bělohradská. Ve vtipném krimipříběhu plném překvapení a dramatických zvratů prožije
atraktivní módní návrhářka neuvěřitelnou noc se dvěma mladými muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde namíchány ve správném poměru,
tak jako dobrý manhattanský koktejl. Ne náhodou se právě tam příběh odehrává.
BŘEZEN
DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI
Eric-Emmanuel Schmitt ENIGMATICKÉ VARIACE
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř. Režie: Jan Burian. „Být vstřícný, to je úpadek,“ tvrdí slavný spisovatel, nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou
arogancí. Už léta žije sám, na vzdáleném ostrově v Norském moři; nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna interview. Když jej ale osloví novinář jednoho
regionálního deníku, překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější knize “Zapřená láska” – románu složeném z vášnivých
milostných dopisů, který věnoval H.M. Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem všem ví novinář? Enigma – záhadu, zastřenější než se
zdálo, budou postupně – s jízlivostí i odzbrojujícím citem – oba muži odkrývat.
DUBEN
Divadlo KALICH
Michael Mackenzie BARONKY
Příběh plný lidského porozumění Hrají: Eva Holubová, Zuzana Bydžovská. Režie: Šimon Caban. Filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie ve své
napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Baronka svou zdánlivou dobrotou zastírá
vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života a neustálého ponižování ze strany záletného barona. Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany
Bydžovské skrývá mnohá překvapení i fascinující zvraty.
KVĚTEN
AGENTURA HARLEKÝN
Jiří Just MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa. Režie: Ondřej Kepka. Hlavní hrdinka této svěží
komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která
čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco v pořádku, a začne
dávat rozklíženou dvojici: Dianu, marketingovou ředitelku, a Huga, bohémského umělce na volné noze, dohromady. O veškerý chod domácnosti se stará on,
ona vydělává. Ale nefunguje to.
ZÁŘÍ
Divadlo KALICH
Petr Abraham MOJE HRA
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Zuzana Bydžovská, Adéla Koutná, Vlasta Peterková, Nina Divíšková, Adéla Kačerová, Martin Kubačák. Režie: Jan Kačer.
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně
a s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala soukromou smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím pokoji se proto
u vystaveného Mistra schází šest žen různého věku, postavení i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli. Magie
divadla umožní Jankulovskému už z „druhého břehu“ mluvit s jeho poslední ženou. Na rozdíl od nás, obyčejných smrtelníků, mají oba vzácnou možnost říci si
spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme (nebo kolikrát možná nechceme mít) čas a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. V hlavní
roli charismatického Mistra Jankulovského zazáří jedna z největších hvězd českého herectví, Jiří Bartoška, který přijal divadelní roli po dlouhých letech.
ŘÍJEN
FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA
Geraldine Aron MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy ztvárnila ELIŠKA BALZEROVÁ. Režie: Jana Kališová. Monodrama Irky
Aronové, v němž exceluje Eliška Balzerová, je obratně napsaný, zábavný a hodně ironický text. Má ale i hořká a smutná místa. Diváckou a zároveň kultivovanou
inscenaci, v níž Balzerová ohromuje svou proměnlivostí, temperamentem, smyslem pro humor i nevtíravou vroucností. Je až neuvěřitelné, jak jí role Angely,
ženy ve středních letech, kterou opustí manžel, sedne, jako by ji autorka Balzerové psala na tělo. Hrdinčiny životní peripetie jsou zde vylíčeny s osvobozujícím
nadhledem, její boj se samotou a hledání nového smyslu života překvapivě nesklouznou do citového vydírání diváků.
LISTOPAD
DIVADELNÍ SPOLEČENOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ
Edward Taylor VZTAHY NA ÚROVNI
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Martin Zounar, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Kateřina Hrachovcová, Olga Želenská, Monika Absolonová a další. Režie:
Antonín Procházka. Vztahy na úrovni jsou velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů, sedících na
vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Podle všeho by tyto vztahy měly být na vysoké úrovni, jenže – ouha! V komedii Edwarda Taylora zjistíte, že jsou
stejně zamotané, strastiplné a legrační jako u jiných lidí, že se i v nich křičí, lže a leze po kolenou.
Kontakt: tel. č. +420 379 722 631 nebo mobil +420 728 353 103 (Ivana Antošová), e-mail: antosova@idomazlice.cz Změna programu vyhrazena
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ÚNOR – DUBEN 2013
úterý 1. ledna 2013 od 18.00 hodin na domažlickém náměstí

NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ
neděle 13. ledna 2013
neděle 20. ledna 2013
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

KAŠPÁREK VŽDY VÍTĚZÍ

sobota 2. února 2013 od 14.00 hodin ve velkém sále MKS
Dům dětí a mládeže DOMINO spolu s MKS v Domažlicích pořádají

DĚTSKÝ KARNEVAL ,,VODNICKÝ KARNEVAL“

Děti mají jedinečnou šanci strávit odpoledne ve vodnickém světě s herci Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu. V jednotlivých soutěžích
si vyzkouší zdobení vrbiček, vytahování bot z vody, chytání žab a spoustu dalších překážek, se kterými vodníci musí bojovat ve vodě
i na suchu, nebude chybět pravá vodnická bublitéka (diskotéka). Námět karnevalu berte jen jako inspiraci, vítány budou všechny masky
bez rozdílu.

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 10. 12. 2012 v Městském informačním centru

neděle 17. února 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

úterý 22. ledna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

David Foley SMRTELNÁ

koncert nejstarší mužské jihočeské dechovky

BABOUCI

Zazní největší hity: Ten němčickej kostelíček, Když jsem vandroval, Na břehu Blanice, Blaťák, Stará lípa,
Malý háječek, Sokolíci... Jednotná cena vstupenek 100,– Kč.
pondělí 28. ledna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadlo v rámci předplatného
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Peta Muray MOUCHA NA ZDI

Hrají: Dáša Bláhová a Vladimír Kratina společně s profesionálními tanečníky společenského tance,
Alicí Stodůlkovou a Michalem Kurtišem. Režie: Irena Žantovská.
Komedie MOUCHA NA ZDI je příběh starších manželů, jejichž život nabral jiný směr. Soutěžení
ve společenských tancích je celý život spojovalo, život bez tance je rozděluje, a to hlavně proto, že
obyčejný svět kolem nich se náhle řídí jinými pravidly. Nic není, jak bylo. Co dál?
Hru protagonistů plnou sebeironie, slovíčkaření, nedorozumění a komických situací doplňuje
dobová hudba a tanec mladých tanečníků ze Stardance, kteří představují jejich alter ega.
úterý 29. ledna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Travesti skupina Hanky Panky

,,DISKOHRÁTKY“

uvede nový pořad
Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese název Diskohrátky, ale i zbrusu nový zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky,
která přijíždí do našeho města. V novém pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte i uvidíte celou řadu současných diskotékových hitů.
Skupina která paroduje zpěvačky, zpěváky, herečky i herce si i tentokrát vzala na paškál celou řadu známých celebrit a nově se můžete vidět kromě písniček
i na komické scénky. Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. let až po současnost. Těšit se můžete na nestárnoucí trio Golden Kids, tedy Helenu Vondráčkovou,
Václava Neckáře a Martu Kubišovou. Hana Zagorová dorazí společně s Petrem Kotvaldem a Standou Hložkem, Petrou Janů a Věrou Bílou. Dále uslyšíte Katy
Perry, Roxette a řadu dalších. Manažer skupiny Hanky Panky k pořadu dodává: ,,V pořadu minimálně vzpomínáme na to, co už u nás diváci mohli vidět, chtěli
jsme, aby pořad Diskohrátky byl od koncepčního pojetí až po jednotlivá vystoupení jiný, určitě stojí za to, přijít se podívat... Nenechte si ujít pořad skupiny
Hanky Panky, která se během několika let stala jednou z nejoblíbenějších formací ve svém oboru a se svou travesti show vystupuje nejen v kulturních domech
a divadlech v České republice, ale i na Slovensku. Více informací naleznete na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.
čtvrtek 31. ledna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
MKS a Kruh přátel hudby Domažlice zvou na bonusový 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 a vysokých hudebních školách.
Petr Blahut – bicí, Václav Buršík – zpěv, Eliška Fojtová – zpěv, Tadeáš Forberger – klavír, Josef Jarábek – klarinet, Petra
Popelková – zpěv, Michaela Svobodová – klavír, Josef Štefan – zpěv, Barbora Veitová – klavír.
Pro předplatitele koncertní sezony 2013 – na tento koncert jsou platné abonentní vstupenky.
Předplatitelé divadelní sezony mohou uplatnit 20% slevu po předložení abonentní vstupenky
Předprodej vstupenek na uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském informačním centru
MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@idomazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

divadlo v rámci předplatného

Agentura AP-PROSPER

VRAŽDA

Hrají: Vanda Hybnerová, Martin Písařík, Michal Novotný. Režie: Lucie Bělohradská
Ve vtipném krimipříběhu plném překvapení a dramatických zvratů prožije atraktivní módní návrhářka
neuvěřitelnou noc se dvěma mladými muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde
namíchány ve správném poměru, tak jako dobrý manhattanský koktejl. Ne náhodou se právě tam příběh odehrává.
Vanda Hybnerová opět ukázala své herecké dovednosti v různých úhlech, a to doslova. Její až akrobatická čísla, kdy lehce poletuje
v náručích svých hereckých kolegů, udivují ladností a dovedností ohebného těla. Pozadu nezůstávají ani sekundant Martin Písařík
alias Billy a Michal Novotný coby zkorumpovaný vazal z ochranky Ted.
úterý 19. února 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

koncert

BRATŘI NEDVĚDI – HONZA A FRANTIŠEK S KAPELOU

Koncertní program je tvořen nejznámějšími hity jako jsou Valčíček, Stánky, Frankie Dlouhán, Kamarád,
Podvod, Slunovrat, Skládanka, Jižní Kříž…
VYPRODÁNO
úterý 26. února 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

I. abonentní koncert

VEČER KOMORNÍ HUDBY

Martina Bačová – housle, Dalibor Karvay – housle, Jiří Žigmund – viola,
Hana Baboráková – violoncello
úterý 19. března 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS nebo kino Čakan
přednáška

JIŘÍ KOLBABA
– FOTOGRAF NA CESTÁCH
jednotná cena vstupenek 150,– Kč

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

MARTIN LOEW – MADAGASKAR
jednotná cena vstupenek 100,– Kč

čtvrtek 11. dubna 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS

koncert

4 TET

cena vstupenek 490,– Kč a 550,– Kč

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LEDEN
15.–18., 22. a 23. ledna – multimediální program pro první třídy ZŠ DĚTI – UMĚNÍ - POHÁDKA ve spolupráci
s Galerií bratří Špillarů a Základní uměleckou školou v Domažlicích od 10:00 hodin v galerii
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
čtvrtek

17. 1.

Pythagoriáda Z 6-8

ZŠ Komenského17

středa

23. 1.

Matematická olympiáda Z 5 a Z 9

ZŠ Komenského17

úterý

29. 1.

Dějepisná olympiáda

DDM

AKCE O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH:

pátek 1. února - Prázdniny bez nudy výroba masek, přání a drobných předmětů ke svátku svatého Valentýna, hry od 9:00 do 12.00
hodin v domě dětí

PŘIPRAVUJEME VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM:

DĚTSKÝ KARNEVAL „Vodnický karneval“ v sobotu 2. února 2013 od 14 hodin v městském kulturním středisku
Děti mají jedinečnou šanci strávit odpoledne ve vodnickém světě s herci Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu. V jednotlivých soutěžích si vyzkouší zdobení vrbiček, vytahování bot z vody, chytání žab a spoustu dalších překážek, se kterými vodníci musí bojovat ve
vodě i na suchu, nebude chybět pravá vodnická bublitéka (diskotéka).
NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU. Vystoupení
tanečních kroužků domu dětí, hudební produkce, ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.

Odešel Jiří Muchka

Doslova zaskočeni byli všichni, kteří se v pondělí 10. prosince
dozvěděli o nečekaném, náhlém skonu Jiřího Muchky. Jmenovaný je dobře znám široké domažlické veřejnosti jako bývalý
sportovec, dlouholetý zastupitel či odhadce nemovitostí.
Jiří Muchka využil v domažlickém zastupitelstvu i městské
radě své odborné znalosti při stanovování cen nemovitostí, čímž
často vnášel do schůzí realistický pohled na projednávané body.
Ostatně měl široký přehled o svých spoluobčanech, kterým byl často rádcem při řešení
jejich problémů. Přirozená autorita, podtržená jeho mohutnou postavou, jej činila nepřehlédnutelným při jeho procházkách městem, které měl tolik rád. Všichni, kteří jej
znali, jistě nezapomenou na jeho osobitý humor a inspirativní komentáře k nejrůznějšímu společenskému dění.
(S. Antoš)

TURISTICKÉ AKCE V LEDNU

Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost

Úterý 1. 1.
Novoroční setkání turistů na Vavřinci v 0.30 hod–
1.30 hod (40. ročník). Na památku novoročenka.
Vede M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov (15. ročník, 8 km).
Sraz v 10 hod. na parkovišti v Caparticích. Na památku novoročenka. Vede J. Kuželka. V průběhu
akce proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“ ve
prospěch výstavby turistické trasy pro handicapované turisty.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd ze zastávky
ČD ve 13.05 hod do Klenčí pod Čerchovem. Trasa:
Klenčí, Díly, Postřekov (8 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 6. 1.
Turistická vycházka. Sraz na zastávce ČD ve 13
hod. Trasa: Domažlice – zastávka, Vavřinec, Stráž,
Domažlice (7 km). Vede P. Matějka.
Neděle 13. 1.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD

v 13.05 hod do Klenčí. Trasa: Klenčí, po cyklostezce do Luženiček a do Domažlic (11 km). Nutná
pevná obuv. Vede M. Janutková.
Čtvrtek 17. 1.
Výroční volební schůze odboru KČT Domažlice od
18 hodin v budově Gymnázia J. Š. Baara v Pivovarské ulici. Od 17 hodin je možno zde uhradit
členské příspěvky. Účast členů KČT nutná.
Neděle 20. 1.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD ve
13.05 hodin do Trhanova. Trasa: Trhanov, Pec,
Babylon (6 km). Vede S. Doubek.
Neděle 27. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD v 11.48
hod do Spáňova. Trasa: Spáňov, Starec, Kdyně
(8 km). Vede M. Ryšánek.
Připravujeme
Neděle 3. 2.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod. u Golema.
Trasa: Domažlice, Újezd, Hrádek, Pila (10 km).
Vede A. Léblová.
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FOTBALOVÉ ŠIBŘINKY SE BLÍŽÍ

Městské kulturní středisko v Domažlicích bude v sobotu 26.
ledna 2013 od 20.00 hodin dějištěm tradičních Šibřinek. Tento
maškarní bál pořádají fotbalisté domažlické Jiskry. Šibřinky zahájí kapela Humus Zdeňka Skaly. V půl deváté všechny přítomné
přivítá prezident klubu Jaroslav Ticháček. Ve 22.00 hodin proběhne předtančení a o půl hodiny později losování tomboly 30.
až 6. ceny.
O půl noci bude vyhlášení masek nejprve skupinové a poté
jednotlivců a následné odmaskování.V půl jedné je naplánováno
losování 5. až 1. ceny. Jako každý rok připravili pořadatelé zajímavou a hodnotnou tombolu, ve které nebude chybět například
LCD televizor, DVD, dres Viktorie Plzeň, žehlička, digitální fotoaparát a mnoho dalších zajímavých cen. „Chtěl bych tímto pozvat
veřejnost, aby se přišla v co nejhojnějším počtu pobavit a podpořit
mládežnickou kopanou, na kterou bude výtěžek věnován,“ uvedl
prezident Jiskry Domažlice Jaroslav Ticháček. Předprodej vstupenek zajišťují Městské informační centrum náměstí Míru 51 Domažlice a firma Ekoporservis Václav Sladký, tel: 606 607 743. (poj)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

l
l

l
l

chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám RD-chalupu u Blížejova na
Domažlicku, 2+1, chlév, dvě stodoly,
pěkný uzavřený dvůr a zahrada se
stromy, cena 495 tis, tel. 721 004 299.
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Řez stromů, rizikové kácení
603 450 275

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

Co čeká domažlické fotbalisty

Trenér Stanislav Purkart nastínil pro Domažlický zpravodaj
plán zimní přípravy třetiligových fotbalistů Jiskry Domažlice.
,,Začínáme 7. ledna a první dva týdny se budeme připravovat
v domácích podmínkách, kde máme kvalitní umělou trávu.
Potom bude následovat týdenní soustředění v Žinkovech a další
fáze přípravy už bude opět doma v Domažlicích. Kvalitu slibují
i přípravné zápasy. Budeme hrát s prvoligovou Viktorií Plzeň,
druholigovým Baníkem Sokolovem, juniorkami Bohemky, Dynama Českých Budějovic, dále s divizními celky Spartaku Chrást,
Senco Doubravka a FK Tachov.“
(poj)

číslo 1

v

leden 2013

Akce (nejen) pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
– domov pro seniory,

Baldovská 638

9. ledna od 14.00 hodin koná přednáška p. Černého – O léčivých bylinkách podle Marie Treben
23. ledna od 14.00 hodin přednáška Mgr. Nejdla – Manka
Římanka.
V penzionu v Břetislavově 84
se 16. ledna koná od 14.00 hodin přednáška prof. Wollerové
– Africké safari.
V Domově pro seniory v ulici Prokopa Velikého 689
se 8. ledna od 15.00 hodin slouží mše svatá.
(ap)
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Komunitní centrum FAZOLE uvádí TÉMA NA LEDEN:

DOMÁCÍ NÁSILÍ A STALKING
Domácí násilí je celosvětově rozšířený fenomén, který se do značné míry týká i naší společnosti. Je jedním z významných společenských
problémů, jehož důsledky ovlivňují životy všech zúčastněných osob. Domácí násilí bylo a je často spojováno převážně s násilím na
ženách, ale v současné době přibývá případů, kdy ohroženi jsou i muži nebo senioři obou pohlaví. Domácí násilí má negativní dopad
i na děti, které žijí v domácnostech, kde těmto případům musí čelit. Je více než pravděpodobné, že v okolí každého z nás k tomuto
násilí dochází. Problém je o to palčivější, že bývá často skrytý za dveřmi domácností. V závažných případech je ohroženo zdraví, někdy
i život osoby ohrožené, která velmi často neví, jak by mohla a měla násilníkovi vzdorovat. Nejinak je tomu u stalkingu – dlouhodobého
a systematického obtěžování a pronásledování. V obou případech se může jednat o závažné trestné činy.
Domácím násilím rozumíme fyzické, psychické anebo sexuální
násilí mezi blízkými osobami (partnery, předky a potomky,
sourozenci), ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí,
skrytě mimo kontrolu a povědomí okolí a veřejnosti. Pod pojem
domácí násilí můžeme tedy zahrnout: partnerské násilí, násilí
generační (děti páchají násilí na rodičích a naopak) a násilí
transgenerační (vnuci na prarodičích). Navíc se nejedná pouze
o násilí fyzické, ale i psychické, sociální, sexuální a ekonomické.
Často se jedná o kombinace výše zmíněných útoků proti integritě
jedince. Mezi klíčové znaky, které charakterizují průběh domácího
násilí patří následující: Opakování a dlouhodobost – z jednoho
útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí
násilí. Může to však být jeho začátek. Eskalace – od urážek
se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až
k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím
zdraví a život. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby
ohrožené a osoby násilné – domácí násilí nejsou vzájemná
napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby
ohrožené střídají. Neveřejnost – probíhá zpravidla za zavřenými
dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.
Co dělat v případě ohrožení domácím násilím:
▪ Nezůstávejte se svým problémem osamoceni. Existují
organizace, které vám anonymně rády pomohou včetně
policie. ▪ Zajistěte své bezpečí, svěřte se osobě, které
důvěřujete, informujte o situaci rodinu – své rodiče, ale i děti,
kterým vysvětlete situaci – nestyďte se, nejste jediní.
Mýty o domácím násilí: ve společnosti přežívá celá řada
mýtů a předsudků, se kterými je třeba počítat, ale zároveň je
nutné nenechat se jimi ovlivnit. Mezi nejběžnější patří mýtus
o sociálně slabých rodinách, kdy je násilí páchané mužem
alkoholikem bez práce, jehož „obětí“ je žena, která vyrostla
v rodině s despostickým, agresivním otcem. Dalším předsudkem
je názor, že co se děje v rodině, je soukromá věc, kterou si musí
vyřešit sami zúčastnění, případně, že si osoba ohrožená za útok
může sama, protože osobu násilnou určitě nějak vyprovokovala.
Proti všem těmto předsudkům nicméně stojí zkušenost, kdy
je zcela zřejmé, že domácí násilí je fenomén zasahujíci napříč
všechny společenské vrstvy bez ohledu na věk, vzdělání či

socioekonomické postavení jak násilníka, tak osoby ohrožené.
Je to jev skrytý a o to nebezpečnější, je tedy třeba o něm vědět,
rozkrývat ho a osobám ohroženým nabízet takovou formu pomoci,
která je pro ně v danou chvíli přijatelná a užitečná.
Stalking – nebezpečné pronásledování. V roce 2010 vešel
v platnost paragraf 354 zákona 40/2009 Sb. – trestního zákoníku,
kterým se nebezpečné pronásledování stalo trestným činem.
Tohoto trestného činu se dopouští ten, kdo jiného dlouhodobě
pronásleduje tím, že: vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou
újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, vyhledává jeho osobní
blízkost nebo jej sleduje – typické je postávání v místě bydliště,
doprovázení do zaměstnání, chůze v blízkosti, apod., vytrvale jej
písemně nebo jinak kontaktuje a omezuje v jeho obvyklém
způsobu života – chování v oběti vzbuzuje strach o zdraví
a život, je tedy nucena měnit své obvyklé chování a návyky za
účelem zajištění vlastního bezpečí. Další velmi častou variantou
bývá zneužití osobních údajů pronásledované osoby pachatelem
za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu. V praxi se
nejčastěji setkáváme s pronásledováním ze strany bývalého
intimního partnera, tzv. expartner stalkingem. Pronásledování se
děje proti vůli oběti, je dlouhodobé a je intenzivní. Dle názoru
ministerstva vnitra je podmínka dlouhodobosti naplněna ve chvíli,
kdy k pronásledování dochází minimálně 4-6 týdnů a během této
doby došlo k 8 - 10 útokům. I zde jsou nápomocné neziskové
organizace a policie, které často postupují společně.

V obou případech se můžete obrátit na Policii ČR,
bezplatnou pomoc také poskytují intervenční centra:

▪ Kontakt: Intervenční centrum Plzeň, tel.: 777 167 004
▪ Adresa: Cukrovarská 16, 326 00, Plzeň - město
Poskytuje odbornou pomoc osobám, ohroženým domácím násilím
a nebezpečným pronásledováním, jakož i jejich rodinám a těm, kteří
je podporují v řešení situace, spojené s domácím násilím.
▪ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ A ANONYMNĚ.

Téma zpracovala: Mgr. Ludmila Lukášová
Další připravovaná témata: Šikana ve škole a na pracovišti,
Udržitelný rozvoj – ekonomika není vše.

Chcete se dozvědět více? Přihlaste se na semináře! II. cyklus 8 seminářů na vybraná témata z každodenního života

proběhne od 26. 2. do 26. 3. 2013, vždy v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Semináře jsou určeny především ženám
ohroženým na pracovním trhu. Přihlášky do druhého cyklu seminářů přijímáme do 21. února 2013 na adrese Komunitní centrum
Fazole, Branská 1, 344 01 Domažlice, e-mail: iva.kejvalova@ekopolitika.cz, tel. 379 428 320, příp. 724 083 150. Otvírací doba
Po a St od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, jindy po telefonické domluvě. Účast je zdarma, hlídání dětí od 2 let bude zajištěno.
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Co se dělo v Domažlicích před osmdesáti lety

Pokračování vyprávění událostí, které se v Domažlicích odehrály před 80 lety, ze záznamů starosty Václava Pavlíka.
Domažlice, ač nerady, byly nuceny vypovědět všem babylonským občanům pachty. Byly to louky a pole. Ačkoli se to stalo v době
polního odpočinku, přesto se zdá, že tento akt, jakož i pohrůžka, že obec domažlická uzavře lesy zejména pro obyvatele Babylonu, měl
platný vliv na rozhodování o přídělu rybníků. Právo Domažlic na příděly u S.P.Ú. houževnatě hájil ministerský rada Antonín Pavel,
ruský legionář. Ten má jistě zásluhu na tom, že příděl rybníků se uspíšil ve prospěch Domažlic. Mimo to k tomu přispěla i zpráva o nepoctivém hospodaření bývalého starosty Berouška, který byl hned na to ze strany soc. dem. vyloučen. Babylonští ovšem měli ještě jednu
vysokou protekci. Je jí Manka Vebrová, bývalá obchodnice s máslem, která za války zásobovala rodinu prezidenta T.G. Masaryka a po
válce se stala jakousi správkyní statku Dr. Alice Masarykové. Že tam hrály osobní cíle velkou roli, vysvítá z toho, že přátelé Manky
Vebrové, manželé Bohmanovi, tedy soukromé osoby, měli míti z pozemkové reformy určité výhody. Dle toho také dopadl návrh S.P.Ú.
o přídělu rybníků, které se zásadně přidělují Domažlicům, dostati polesí Čerchova - asi 150 ha, cena 2450 Kč za jeden hektar a řada
ústupků, převzetí hajných a jiné. Tento návrh byl předmětem bouřlivé debaty na protestní schůzi proti S.P.Ú.
Dne 4. prosince se v sále DTJ sešli zástupci obcí okresu domažlického a kdyňského, aby rokovali o výsledcích lesní reformy více než
po 10 let různými záminkami odkládané. Historickým obcím chodským se nedostává téměř ničeho. Domažlicům ten „přírodní park“
romanticky sice krásný, ale hospodářsky nemožný - a Kdyni nabízí se rovněž nepatrná část za mnoho peněz a za dalších těžkých podmínek. Podrobný referát o schůzi přinesl Posel od Čerchova z 10. prosonce 1932.
Dozvuky letošní biskupské visitace byly pro zdejší duchovní dosti radostné, neboť p. děkan monsignore P. Nový byl jmenován papežským komořím, převor P. Alfréd Bébar, P. Otto Rájek a katecheta Václav Pavelka jmenováni byli konsistorními rady, farář Kostlivý
a katecheta Petr Holub biskupskými notáři a prof. gymn. Václav Antony dostal synodálie. Zajímavost jest osobnost faráře na penzi
Jiřího Kostlivého. Chodí ošuměle, potkáte ho v polích, má obyčejně v ruce klacek, který nese domů, aby si s ním zatopil. Visitace byla
u něho oásou ve všedním životě, na hostinách biskupských byla nejen dobrá jídla a výborné nápoje, ale i vonná cigára, na kterých si
chudý penzista jak náleží pochutnal. Zpráva o jmenování duchovenstva došla do Domažlic začátkem prosince, až již od dubna se všichni
na to těšili.
Osmého prosince byla zahájena slavnost vánočního stromu na náměstí před radnicí. Zahájil ji inspektor školního okresu Adamčík
a vyzval přítomné k dobročinnosti. Program slavnosti jako jindy prodlužuje se až do Vánoc, resp. do 18. prosince, kdy bude promenádní
koncert.
Provádějí se obvyklé mikulášské a nadílkové zábavy.
Z usnesení v městské radě zasluhuje zmínky to, kterým se definitivně má vyřešit zkanalizování ulic Hradské a Vodní. Jedná se totiž
přitom zároveň o zasypání mlýnského náhonu - stoky, která od nepaměti městem protéká, která městu přiváděla vodu v dobách, kdy
bylo ještě pevností. Bohužel v novější době tato čistá čerchovská voda přijala ve městě úkol odnášeti kaly, takže se stala otevřeným
kanálem a metlou všech domů a zahrad, kudy protékala. V jejích březích zahnízdily se krysy a v bahnitých nánosech zárodky tyfu
a jiných chorob.
Domažlická veřejnost byla vzrušena milionovým podvodem, jehož se dopustila jistá paní Skalová z Domažlic, tím, že se vydávala za
paní doktorovou Kovářovou a vypůjčila si na její dům ve Vodičkově ulici v Praze ohromné obnosy. Je to jistě originální podvod, který
bohužel našemu městu nepřidá mnoho na cti.
Letos budou Domažlice a Chodsko na Štědrý večer v rozhlase, neboť již 10. prosince přijel ing. Jelínek s výpravou Radiojournalu
a zachytil večer zpěv ponocného: „Chval každý Duch Hospodina atd.“, z rána hudbu z věže, jež se o sedmé hodině opakuje každou
adventní neděli. K tomu ještě v Chodském domě shromáždily se chodské dívky dopoledne, aby zpívaly chodské koledy, které byly též
zachyceny na gramofonové desky, aby na Štědrý den byly vysílány.
Ve schůzi obecního zastupitelstva 21. prosince usneslo se, aby byly koupeny rybníky Babylon a Černý za 290 000 Kč. Kdyby se koupě neuskutečnila, bude plně využito důsledků vyplývajících z vlastnického práva naší obce (ohražení pozemků na břehu, vypovězení
pachtu atd.). Pokud jde o koupi lesního přídělu 149 ha na Čerchově, usneseno dožadovati se ve smyslu rezoluce ze 4. prosince 1932
náležité revize.
V tomto sezení schválila se koupě velké louky u Bořic od pana Karla Kůstky ve výměře čtyř hektarů za 119 000 Kč za tím účelem,
aby tam byla zřízena čisticí stanice.
K Ježíšku dostaly letos Domažlice kluziště tak, jak kdysi blahé paměti bývalo na Střelnici s tím rozdílem, že vodu nedodala mlynářská stoka, ale městský vodovod.
V městské radě 23. prosince ustanoven byl v naší nemocnici první sekundář, a sice zdejší bývalý student MUDr. Vladimír Böhm.
Za uplynulý rok se narodilo 101 dětí, zemřelo 145 osob, tři sebevraždy.
Zatčeno bylo 24 osob, trestních oznámení podáno 160, domovních prohlídek 7, asistencí 325, hnanců a choromyslných doprovozeno
58, nalezeny 4 mrtvoly, uvězněných u okresního soudu 186 osob, z nichž pět pro vraždu.
Kolik nadějí bylo na začátku kladeno do roku 1932, kolik jich bylo zklamáno. Nic nezlepšilo se, naopak bída je stále větší, řady nezaměstnaných stále rostou. Jediné, co dává u nás naději do budoucnosti, jest stavba kanalizace, kterou se má provést zároveň asanace.
Město by ji nemělo vlastně prováděti, poněvadž rozpočet obecní zase bude zatížen, ale není možno lidi nechat hynouti tyfem a nemocemi a zanechávati město v takovém stavu, aby se mu letní hosté i tutisté vyhýbali na sto honů, mimoto odpomůže se i nezaměstnanosti.
Z dnešní těžké situace, kdy řemesla hynou, není možno vyjíti jinak, než pracovati plánovitě k tomu, aby Domažlice staly se městem
vyhledávaným od turistů, od těch, kdo hodlají užíti dovolené a prázdnin nebo od penzistů. Proto správa města houževnatě jde za příděly
rybníků, aby babylonské letovisko pod patronací Domažlic dospělo k té úpravě, která už dávno měla býti v prospěch letoviska hotova,
a která jistě přinese našemu kraji užitek i věhlas.
Z pozůstalosti přepsal Svatopluk Krejsa.

Domažlický zpravodaj - str. 14

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby
prezidenta republiky
Starosta města Domažlice podle § 34
odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
o z n a m u j e:
1. Volba prezidenta republiky se koná
ve dnech
- v pátek dne 11. ledna 2013
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu dne 12. ledna 2013
od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: SOKOLOVNA,
Domažlice, Benešova 281
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Hořejší předměstí
28. října (63, 82, 85, 99, 100, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
167, 168, 169, 170, 180, 266, 268, 287,
289, 296), Habrová, Petrovická, Višňová,
U Jezera, U Nemocnice (290), V Pískovně,
U Zimního stadionu (291),
Týnské předměstí
číslo evidenční 525, 28. října (280, 284,
290, 293, 309, 315, 316, 317, 325, 592, 645,
694), Baarova, Benešova (165, 171, 281,
282, 297, 298, 343, 377, 378, 379, 380, 381,
425, 426, 427, 428, 619, 620, 621, 622, 623,
625), Čapka-Choda, Erbenova, Fügnerova,
Luženická, Máchova, Maškova, Nerudova,
Nezvalova, Sadová, Tyršova, U Baldovské
rokle, U Luženické silnice, U Sídliště
SČSP, U Tří vrb, V Kolibkách, Vrbova,
ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost: DOMOV
PRO SENIORY, Domažlice, Prokopa
Velikého 689
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Benešova (65), Ladova, Mánesova (172,
191, 192, 193, 194, 203, 204, 272, 305,
339, 340, 512, 513, 514, 515, 527, 528, 529,
569), Michlova, Paroubkova, Švabinského
(338, 436, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 556, 557),
ve volebním okrsku č.: 3
je volební místnost: DOMOV
PRO SENIORY, Domažlice, Prokopa
Velikého 689
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

v
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Týnské předměstí
Horní Baldov, Mánesova (516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533,
536, 537, 538, 539), Švabinského (547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 566, 567, 568),
ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: KLUBOVNA PS MÍR
- „DŘEVÁK“, Domažlice, KUNEŠOVA
ul. (u čp. 511)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Čerchovská (443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 492, 493, 494, 581), Haltravská (255,
261, 437, 438, 442, 471, 578, 580, 582,
590, 591), Kunešova, Mánesova (523, 524,
525, 526), Prokopa Velikého (63, 85, 86,
92, 100, 112, 147, 200, 238, 239, 300, 304,
307, 321, 351, 570, 572, 640, 642, 643,
644, 646, 652, 653, 654, 657, 659, 661,
687, 691), Švabinského (564, 618),
ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: DŮM-PENZION,
BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU,
Domažlice, Baldovská 638
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Dolejší předměstí
Dukelská (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 208, 210), Jindřichova
(141, 142, 143, 146, 147, 148, 152, 155, 156,
157, 159, 162, 163, 169, 214), Šumavská
(172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 205, 219, 220, 221, 222, 223,
234),
Týnské předměstí
Baldovská, Benešova (12, 97, 99, 107,
279, 292, 639, 641), Císlerova, Čerchovská
(451, 452, 453, 454, 455, 456, 460, 461,
480, 481, 482, 483, 484), Dukelská (36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
59, 66, 72, 82, 96, 169, 264, 334, 617, 631,
650), Fastrova (95), Haltravská (598, 599,
600, 601), Jindřichova (259, 260, 265, 270,
308, 312, 320, 330, 342, 439, 457, 458,
459, 633), Komenského, Kostelní (1, 93),
Pivovarská (323, 440, 700), Poděbradova
(53, 54, 55, 84, 88, 91, 145, 201, 302, 303,
658), Prokopa Velikého (22, 681, 682, 688,
689), Šumavská (329, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 573, 574, 575),
Thomayerova, Vrchlického,
ve volebním okrsku č.: 6
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Domažlice, Msgre B. Staška 232

v
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pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Hořejší předměstí
17. listopadu, Kosmonautů (159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 176,
181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192),
Kovařovicova,
ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Domažlice, Msgre B. Staška 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Hruškova (137, 138, 574, 586), V Potocích
- čísla evidenční (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 534),
Hořejší předměstí
číslo evidenční 130, Kozinova (43, 44, 45,
46, 48, 75, 83, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 116, 122, 124, 125, 126,
143, 144, 154, 155, 156, 157, 158, 166,
171, 177, 178, 226, 227, 233, 234, 235,
236, 259, 271, 292, 297, 299, 305, 372),
Palackého (132, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218),
V Potocích - čísla evidenční (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 219,
334), Vojtěchova,
ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost: PLAVECKÝ BAZÉN,
Domažlice, Palackého 230
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
číslo evidenční 188, Doubova (438, 448,
468, 534), Dvořákova (442, 443, 446,
447, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
462, 463, 464, 465, 466, 467), Hruškova
(214, 280, 352, 353, 354, 382, 384, 444,
445, 449, 450, 571, 578), Janáčkova, Na
Včelíně (čísla evidenční), Nad Kavkazem
- čísla evidenční (126, 127, 128, 131, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 212, 213, 220, 221, 271, 313,
314, 508), Nad Tratí ČSD - čísla evidenční
(232, 233, 275, 278), Pod Vavřincem - čísla
evidenční (124, 149), Sukova (396, 598),
U Kloboučníkovic kaple (čísla evidenční),
Hořejší předměstí
Palackého (193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 224, 230),
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ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost: DOMAŽLICKÁ
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, Domažlice,
Zahradní 513
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
číslo popisné 204, 417, číslo evidenční
494, Doubova (294, 295, 298, 327, 374,
595), Dvořákova (436, 437, 439, 440, 441),
Fibichova, Hájkova, Hruškova (52, 54, 55,
62, 63, 64, 65, 66, 87, 93, 121, 128, 152,
247, 270, 305, 330, 343, 345, 365, 366,
379, 506, 509, 524, 591, 592, 593, 601,
607, 611), Chodská (38, 67, 94, 151, 173,
347, 512, 614), Jiráskova, JUDr. A. Žlábka,
Klášterského, Na Ostrůvku, Nad Kavkazem - čísla evidenční (113, 114, 115, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 528), Nad Tratí
ČSD - číslo evidenční (282), Pod Vavřincem - čísla evidenční (116, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 125, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163,
164, 198, 199, 200, 201, 202, 266, 335),
Smetanova, Škroupova, Špillarova, Tylova, U Zastávky, Vavřinecká, Vosmíkova,
Waldhegerova, Zahradní,

v
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Město
Boženy Němcové (115, 116, 117, 118, 119,
120), Branská, Fastrova (148, 149, 154,
181), Hradská, Chodská (74), Chodské
náměstí, Kostelní (102, 103, 104, 105, 106,
168, 170, 171, 172, 173, 182), náměstí Míru,
Spálená, Školní, Vodní (2, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),
Týnské předměstí
Boženy Němcové (74, 89), Kostelní (62,
90),
ve volebním okrsku č.: 11
je volební místnost: STŘEDNÍ ODBORNÉ
UČILIŠTĚ, Domažlice, Jana Roha 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

ve volebním okrsku č.: 10
je volební místnost: vestibul KNIHOVNY
BOŽENY NĚMCOVÉ, Domažlice,
B. Němcové 118
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

Bezděkovské předměstí
Cihlářská, Havlíčkova (167, 168, 169, 223,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 236,
264, 482, 508), Klímova, Masarykova
(124, 130, 131, 132, 133, 140, 141, 143, 150,
156, 157, 158, 159, 162, 181, 182, 189, 194,
196, 197, 198, 210, 211, 212, 213, 234, 235,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 331E,
358, 373, 377, 383, 385, 388, 389, 390,
398, 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 415,
423, 424, 454, 475, 486, 501, 517, 523, 543,
545, 549, 569, 570, 588, 589), Na Milotově,
Nad Milotovem (čísla evidenční), Nad
Tratí ČSD - číslo evidenční (211), Nad
Zastávkou (čísla evidenční), Pelnářova,
U Elektrárny, Voborníkova (261, 262, 265,
266, 267, 268, 284E, 338, 488E, 526, 547,
550, 554, 555, 576), Žižkova (15, 16, 17,
18, 19, 20, 100, 102, 103, 113, 114, 116, 117,
123, 125, 126, 127, 129, 142, 166, 174, 202,
216, 222, 232, 317, 342, 350, 469, 514, 515,
521, 522),

Bezděkovské předměstí
Břetislavova (1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 111, 516,
568, 610), Havlíčkova (6, 27, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 112, 149, 154, 186, 355, 357,
587), Nad Tratí ČSD - čísla evidenční (206,
207, 208, 210, 268), Voborníkova (25, 28,
34, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 278, 279, 397, 500, 528,
577, 597, 599, 603), Žižkova (8, 9, 10, 11,
21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 86, 98,
101, 105, 115, 153, 160, 359, 369, 492, 572,
575, 590, 604, 606),

Dolejší předměstí
číslo evidenční 586, Dukelská (28, 29, 30,
110), Husova třída (31, 32, 33, 34, 37, 39,
40, 41, 42, 43, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 97,
130, 136, 235, 237, 250, 251), Chrastavická,
Jindřichova (137, 138, 164, 166, 168, 171,
206, 211, 227), Masarykova (45, 140, 207),
Na Dlouhých mezích (čísla evidenční),
Na Hvízdalce (91, 92, 101, 103, 104, 109,
242, 249), Nad Lomem (čísla evidenční),
Rohova, Smolov (106), Srnova, Staňkův
mlýn, Tovární, Vlčí hrdlo - čísla evidenční
(237, 238, 440, 527), Vodolenka,

Dolejší předměstí
Břetislavova (68, 69, 81, 82, 83, 84, 85,
88, 99, 144, 149, 158, 209, 213, 230, 243),
Husova třída (1, 3, 44, 89, 96, 105, 241),
Poděbradova (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 139, 238,
240), Vodní (71, 90, 115),

Týnské předměstí
Na Hvízdalce (299), Prokopa Velikého
(680), Vlčí hrdlo - čísla evidenční (234,
235, 236, 301, 302, 303, 304, 342, 420,
428, 430, 433, 449, 454, 482, 522),

Hořejší předměstí
Elišky Krásnohorské, Jana Procházky,
Msgre B. Staška, U Nemocnice (47, 77,
128, 269, 306, 307),
Týnské předměstí
U Nemocnice (16, 148, 306, 358, 579),

Hořejší předměstí
Npor. O. Bartoška,

ve volebním okrsku č.: 12
je volební místnost: KUŽELNÍK,
HAVLOVICE

v

leden 2013

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Havlovice
čísla popisná
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57,
59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
98, 99, 100,
čísla evidenční
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
l Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
l Voliče, který není zapsán ve výpisu ze
stálého seznamu voličů a který prokáže
své právo hlasovat ve volebním okrsku,
okrsková volební komise dopíše do
výpisu ze stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování.
l Voliče, který hlasuje na voličský průkaz, po prokázání totožnosti a státního
občanství okrsková volební dopíše do
výpisu ze zvláštního seznamu a umožní
mu hlasování.
l Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
l K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Domažlice dne 04. 12. 2012
Ing. Miroslav Mach
starosta města v. r.

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
v Domažlicích přeje všem svým
členům do nového roku 2013 pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.
Za ZO SPCCH Domažlice
předsedkyně.
Jestli se cítíte osaměle, přijďte mezi
nás. Rádi Vás mezi námi uvítáme.
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KOMUNITNÍ CENTRUM FAZOLE PŘIPRAVUJE
PO NOVÉM ROCE DALŠÍ KURZY
14. ledna 2012 začíná poslední běh Motivačního kurzu
v rámci projektu „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče
s dětmi a ženy 50+ vítáme“ pro matky s dětmi do 15 let,
rodiče samoživitele a ženy ve věku nad 50 let. Po Motivačním
kurzu budou mít klientky/klienti možnost absolvovat neprofesní
rekvalifikaci Obsluha osobního počítače v Domažlicích
a profesní rekvalifikaci podle vlastní volby.
Od prosince 2012 zahajujeme nový projekt „Zaměstnejme
se samy“ určený tvořivým ženám, které chtějí zahájit
samostatnou výdělečnou činnost. Připravovaný vzdělávací
program zajistí zejména metodickou a informační podporu při
zahájení živnosti. Připravované kurzy jsou založeny na velmi
individuální práci s klientkami vedoucí ke zpracování vlastního
podnikatelského plánu. 1. běh pro max. 12 klientek zahajujeme 7. 2. 2012. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Hlídání dětí
předškolního věku od 2 let bude zajištěno.
Přihlášky do obou kurzů přijímáme na adrese Ústav pro
ekopolitiku, o. p. s., Komunitní centrum FAZOLE, Branská 1,
Domažlice, tel. 379 428 320, 773 381 139, 775 358 402,
e-mail: martina.pribylova@ekopolitika.cz.

ZÁROVEŇ PŘEJEME VŠEM ŠŤASTNÝ ROK 2013!
Oba uvedené projekty jsou spolufinancovány z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

