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Počátek roku patří karnevalům. Náš snímek je z bálu pořádaném DDM Domino ve spolupráci s MKS, po něm následoval další úspěšný karneval pionýrů.
Foto S. Antoš

Poděkování za zvládnutou zimu

I když je ještě březen a zima neskončila, můžeme říci, že to nejhorší (pro někoho
to nejlepší) máme za sebou. Zima byla letos mimořádně bohatá na sněhovou nadílku.
Náš názor, že města nejsou sama schopna zařídit na 100% schůdnost všech chodníků,
se ukázal jako pravdivý. Zkušenosti jsou shodné v celé republice. Je zřejmé, že když
začne padat sníh (a padá každý rok), tak se neobejdeme bez pomoci spoluobčanů.
Protože město je společenství lidí, kteří hospodaří se společnými prostředky, tak si
dovolím poděkovat všem, kteří nám – i vám – pomohli s úklidem sněhu a řídili se
podle hesla „Každý si zameť před svým prahem“, protože je to vizitka i každého
občana. Každý, kdo si uklidí chodník, zároveň vyjadřuje vztah ke svému městu. Naše
technické služby zvládaly situaci velmi dobře, a proto jim patří – všem jejich zaměstnancům – náš dík.
Ještě jednou bych chtěl všem obyvatelům poděkovat a snad nám tato sounáležitost města a občanů vydrží i v dalších letech. A na závěr jeden záměr: Uvažujeme,
že bychom chodníky v příští zimě nesolili, ale jen pluhovali a sypali drtí. K tomuto
bychom rádi znali váš názor.
Starosta města, ing. Miroslav Mach

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 17. 3. 2010
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 24. 3. 2010 od 16 hodin v malém sále MKS.

Na stránkách Domažlického zpravodaje
budeme pravidelně informovat o investičních
akcích v tomto roce, protože z nich bude
vyplývat i řada uzavírek v našem městě.
Zejména se jedná o rekonstrukci kanalizační
a vodovodní sítě v rámci akce Čisté Domažlice. V současnosti je předáno staveniště
pro čistírnu odpadních vod. Stávající ČOV
bude modernizována a rozšířena – jedná se
o časově nejnáročnější část. „Upřesňujeme
s dodavatelem harmonogram prací, ale už
dnes můžeme tvrdit, že na přelomu března
a dubna začnou práce v ulicích Jana Roha,
Poděbradova, Tovární a Srnova. Všichni obyvatelé zmíněných ulic budou informováni,“
říká starosta M. Mach.
Od něj jsme se také dozvěděli, že akce
zkapacitnění Zubřiny od mostu v ul. Npor.
O. Bartoška po restauraci U Kocoura se
odkládá. „Bohužel kvůli administrativním
průtahům na min. životního prostředí a Povodím Vltavy nebude termín – duben 2010
– splněn, vysvětluje M. Mach. Kvůli chráněné
mihuli potoční tak připadá v úvahu až říjnový
termín. Nastalá situace si vyžádala změnu
harmonogramu rekonstrukce kanalizace, protože radnice má zájem, aby koordinace obou
akcí přinesla obyvatelům této části města
co nejmenší stavební zásahy, které zároveň
budou co možná nejkratší.
(toš)

Školka v Poděbradově ulici

V mateřské škole v Poděbradově ulici pokračují práce na půdní vestavbě nové třídy. „Stavební
práce probíhají v souladu s projektem i termíny
vypsaného výběrového řízení, tak aby pro tento
školní rok mohli co nejvíce uspokojit požadavky
našich maminek na umístění většího počtu dětí.
Zároveň připravujeme dlouhodobé řešení zvýšení
počtu dětí ve školkách, hlavně pro oblast kasáren,
a ulic Kosmonautů a 17. Listopadu,“ říká starosta
M. Mach a dodává, že město zvažuje, zda postaví
novou školku a nebo využije bývalé ošetřovny
v areálu policie. Radnice totiž jedná s PČR v Plzni
o získání části areálu, který je pro rozvoj nového
území města důležitý, neboť by tak mohla vzniknout místní komunikace spojující kasárna s Kozinovou ulicí.
(toš)

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
NOVĚ PRODEJ KÁVY

DO DOMÁCÍCH KÁVOVARŮ

COFFEE PORTIOLI

PRO RŮZNÉ OSLAVY
K DISPOZICI SALONEK
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 111. schůzi
dne 18. 1. 2010:
- neschválila vydání souhlasu k provozování
loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím
technického zařízení „EMR, KAJOT VLT, MULTI
GAME VLT a ProLink“ na adrese Herna bar
Thuan Thien, Žižkova 492, 344 01 Domažlice
společností RIO GAMES a.s., Přívrat 1454/12,
616 00 Brno a neschválila vydání souhlasu
k provozování loterie nebo jiné podobné hry
prostřednictvím technického zařízení „EMR“
na adrese Herna bar Havlíčkova 186, 344 01
Domažlice společností RIO GAMES a.s., Přívrat
1454/12, 616 00 Brno
- schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2009 ve výši
569,46 Kč/GJ bez DPH
- schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2010 variantu
1a) ve výši 563,32 Kč/GJ bez DPH
- souhlasila se zřízením sídla Pionýrské skupiny
Ptáčata Domažlice, v objektu čp. 518 - budova
s číslem popisným, bytový dům na stavební
parcele č. 2906 - zastavěná plocha a nádvoří
Zahradní ulici čp. 518, 344 01 Domažlice
- nesouhlasila s povolením výjimky z Pravidel
pro povolování předzahrádek poskytovatelů
nabízející služby v oblasti pohostinství v bodu
2.6 panu Janu Březinovi, spočívající v umístění
bočních fóliových zástěn
- souhlasila s použitím finančních prostředků
ve výši 114.730,– Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské
centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup elektrického kotle
E-B-150/900 do kuchyně

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 doporučení cenového a rozpočtového výboru týkající se poplatků za Jeselské
zařízení Domažlice a schválila úpravu režijního
příspěvku na výši 50,– Kč/den za děti s trvalým
bydlištěm v Domažlicích a 80,– Kč/den za děti
s trvalým bydlištěm mimo Domažlice a stravného na výši 30,– Kč/den v Jeselském zařízení
Domažlice s účinností od 1. 5. 2010
- schválila konání akce „Stavění májky“ dne 30.
4. 2010 od 17.00 hodin
- schválila konání akce „Pietní akty“ dne
5. 5. 2010
- schválila konání akce „Chodské slavnosti
a Vavřinecká pouť 2010“ ve dnech 13.–15.
8. 2010
- schválila konání akce „Pietní akty“ dne 28. 10.
2010
- schválila konání akce „Mikulášování“ dne 5. 12.
2010 v 17.00 hodin
- schválila konání akce „Rozsvícení vánočního
stromu“ dne 27. 11. 2010 v 16.00 hodin
- schválila konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech
18. 12. 2010 – 23. 12. 2010
- schválila konání akce „Novoroční ohňostroj“
dne 1. 1. 2011 v 18.00 hodin
Rada města na své 112. schůzi
dne 25. 1. 2010:
- rozhodla vyloučit Československou obchodní
banku, a.s., Radlická 150/333, 15057 Praha
5, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Dlouhodobý investiční
bankovní úvěr“ zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
Rada města na své 113. schůzi
dne 1. 2. 2010:
- neschválila vydání souhlasu k provozování
loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím
technického zařízení „STARPORT“ na adrese
BENZINA DOMAŽLICE, Kozinova 158, Domažlice společností SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu
čp. 851, 190 93 Praha 9
- souhlasila s použitím finančních prostředků
z investičního fondu příspěvkové organizace
DTS Domažlice na pořízení investičního majetku – návěs 3 stranně sklápěcí ANS 1500 +
nástavky (ocelová síť) v hodnotě 76.500,– Kč
bez DPH
- souhlasila s pokácením cypřiše před domem čp.
253 v ulici 17. listopadu v k. ú. Domažlice a uložila DTS zajistit vhodnou náhradní výsadbu
- souhlasila s pokácením túje v Palackého ulici
před domem čp. 205 v katastrálním území Domažlice a uložila DTS zajistit vhodnou náhradní
výsadbu
- schválila nenavyšování roční výše nájemného
za rok 2009 o inflační nárůst u těch nájemních
smluv, u nichž by inflační nárůst nájemného činil
10,– Kč a méně. Toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2010
- schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemkových parcel č. 960/1 a 962/24 a části
pozemkové parcely č. 962/2, vše v k.ú. Domažlice mezi městem Domažlice a sídlištěm Šumava o.s., se sídlem Čerchovská 488, Domažlice
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- souhlasila s použitím finančních prostředků na
havarijní opravu střechy na objektu Baldovská
čp. 638 z investičního fondu příspěvkové organizace městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory Domažlice
Zastupitelstvo města na svém
39. zasedání dne 27. 1. 2010:
- schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemkové parcely č. 2194/7, k.ú. Domažlice
s příslušenstvím společnosti STAFIKO duo,
v.o.s., Domažlice, se sídlem Petrovická 283,
Domažlice, PSČ 344 01, IČ 49791249 dle předloženého návrhu s tím, že splatnost kupní ceny
se stanoví do 31. 12. 2010
- schválilo vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě
kupní na prodej nemovitostí - pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě
v Domažlicích za účelem výstavby rodinných
řadových, izolovaných domů a bytového domu
- schválilo uzavření darovací smlouvy na převod
pozemků p.č. 24/26, 24/27, 24/28, 24/29
a 28/2 vše k.ú. Babylon a pozemku p.č. 503/
2 k.ú. Bořice od Plzeňského kraje
- souhlasilo s podáním žádosti do Operačního
programu Životní prostředí a s realizací projektu
„Zateplení základní školy Msgre. Staška“

AUTO-PNEU SERVIS
BŘETISLAVOVA 230
(VEDLE HASIČÁRNY)
Domažlice 344 01
- veškeré mechanické práce
- veškeré klempířské práce
- zajištění a příprava vozu
na STK
- dovoz vozidel ze zahraničí
na zakázku
- příprava motocyklů na letní
sezonu
- montáž autodoplňků
- autoelektrika

- servis non-stop
po tel. domluvě
- pneuservis přezutí celého
vozu za 400,– Kč

Jaroslav Růžek
( 731 940 900
Jiří Hála
( 604 189 559
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Ještě k vracení dotace

Město podalo trestní oznámení kvůli vrácení dotace na výstavbu bytů. Jak jsme informovali, v rámci kontroly dotací byla ze strany finančního úřadu nařízena vratka 19 milionů korun za špatnou administraci této dotace. Protože městu vznikla škoda nemalého
rozsahu, muselo být a také bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele.
„Nevím, kdo městu škodu způsobil, nepřísluší mi to určovat. Kde leží míra zavinění,
musí zjistit policie a orgány činné v trestním řízení. Je třeba posoudit všechny stránky
včetně působení našeho vedení při kontrole. Proto mě mrzí, že v deníku Právo označuje
toto trestní oznámení bývalý starosta Jan Látka za předvolební boj. Dle mého názoru předvolební boj spočívá v souboji předvolebních myšlenek a ne v utajování faktů. Vždyť sám
na zasedání zastupitelstva města kvitoval podání trestního oznámení. Věřte mi, že kdyby
policie našla pochybení u současného vedení radnice, přijal bych z toho pro svoji další
práci na radnici osobní zodpovědnost,“ říká starosta Domažlic Miroslav Mach. (toš)

TŘÍDĚNÍ PAPÍRU

V našem městě jsou pro sběr papíru
instalovány speciální kontejnery. Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy,
papírové obaly, lepenka, karton, katalogy,
sešity, knihy, kancelářský papír.
Do kontejneru se nesmí odkládat papír
znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír,
kopíráky, dehtový papír. V kontejnerech
musí vždy skončit pouze papír čistý, nikdy
ne mokrý, mastný, nebo od bláta.
Kontejnery na papír se vyvážejí většinou jednou za čtrnáct dní. Hmotnost
papíru v kontejneru o obsahu 1100 litrů
je cca 60 kg. Sebraný papír se následně
dotřiďuje, buď na třídící lince, nebo ručně.
V praxi lze vytřídit až 23 druhů papíru.
Velmi ale záleží na momentální poptávce
po jednotlivých druzích papíru. Papír se
podle druhů lisuje do balíků a expeduje
do papíren. Lepenka a kartonáž, spolu se
směsným papírem se používá na výrobu
lepenek, novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový
papír se může jednak přidávat k papírovině
vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně na výrobu papíru. Vzniká tak 100%
recyklovaný papír. Navíc při použití jedné
tuny sběrového papíru je možné uspořit až
dvě tuny dřeva a 100 000 litrů vody.

Postní koncert

V novém sborovém domě církve Českobratrské evangelické v Domažlicích
se 27. 3. v 19.00 koná postní koncert
pěveckého sboru Čerchovan a orchestru
Musica Tusta. Zazní skladby Pět postních motet Antonína Tučapského, Tři
postní Motettina Jana Hanuše a Stabat
Mater Jakuba Jana Ryby.
Jako sólisté vystoupí Petra Popelková
– soprán, Pavla Popelková – alt, Pavel
Hřebec – tenor, Kamil Jindřich – bas.
Diriguje Marek Vorlíček.
(red)

Recyklace papíru je omezená, papír
je možné recyklovat maximálně 6 x, poté
je papírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, že se nezachytí na papírenských
sítech a odtéká spolu s odpadní vodou do
čistírny.
V naší obci se papír třídí do modrých
nádob se spodním nebo horním výsypem
o objemu většinou 1500 nebo 3200 litrů.
Nádoby na papír jsou umístěny na 49 stanovištích. Papír lze odevzdat i ve sběrném
dvoře DTS v Chrastavické ulici v Domažlicích. Odpad sváží firma EKOSEPAR
Nýřany, a to zpravidla jedenkrát za čtrnáct
dní. Papír se předává na třídící linku, kde
se dále dotřiďuje a předává ke zpracování
dalším odběratelům.
Tématem příštího čísla budou plasty.
Odbor správy majetku MěÚ

Placení místního poplatku ze psů

Upozorňujeme všechny držitele psů, že
v měsíci únoru byla provedena distribuce
poštovních poukázek sloužících k úhradě
místního poplatku ze psů za rok 2010.
Poplatek je splatný k 31. 3. 2010.
Povinností každého držitele psa je oznámit správci poplatku – Městskému úřadu
Domažlice, odboru finančnímu, že drží
psa. Za nesplnění této povinnosti nepeněžité povahy stanovené vyhláškou nebo
zákonem, může správce poplatku uložit
pokutu podle zvláštního zákona.
Bližší
informace lze získat
v obecně závazné
vyhlášce č. 8/
2003, kterou lze
nalézt na internetových stránkách
města Domažlice
v sekci samospráva – vyhlášky a nařízení.
Odbor finanční
MěÚ Domažlice

v

březen 2010

NOVÝ KOVOŠROT
Adevi s.r.o.

Nejlepší ceny,
rychlost a kvalita
Najdete nás v Domažlicích
v areálu NAVIJÁRNY MOTORŮ
v Cihlářské ulici,
hned za mostem doprava
po–pá: 8.00–16.00
so: 9.00–12.00

( 777 005 297
Pozvánka k zápisu
do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Domažlice
srdečně zve rodiče a děti k zápisu do
mateřské školy. Zápis se uskuteční v pondělí 19. dubna 2010 od 8 do 16 hodin ve
všech odloučených pracovištích Mateřské
školy Domažlice, příspěvkové organizace
(Zahradní 471, Benešova 282, Poděbradova 53, Palackého 224, Michlova 565).
Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizí
státní příslušníci pas. Zapsané děti budou
navštěvovat mateřskou školu od září 2010.
Zápis probíhá dle kritérií schválených
zřizovatelem (městem Domažlice). Dle
zákona 561/2004 Sb. jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky.
V současné době je výše stravného stanovena dle věkových kategorií. Kategorie
3–6 let 27,– Kč na dítě a den, kategorie
dětí 7–10 let 30,– Kč na dítě a den (kategorie 7–10 let se vztahuje na děti s odkladem školní docházky). Výše školného
je 300,– Kč měsíčně. Pokud máte nějaké
dotazy, budou vám zodpovězeny na tel.
379 724 565.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Anna Bauerová,
ředitelka mateřské školy
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KURZ NUMEROLOGIE
v Chorvatsku
– červen 2010
www.otevrenedvere.wz.cz.
numerka-oshotarot@seznam.cz,
tel. 606 287 769
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911
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ČČK DOMAŽLICE

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

AKCE V ZUŠ

Okresní kolo v komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů 22. 3. od 9:00 hod.
Taneční skupina COMBO se chystá
do krajského kola do Plzně.
(je)

l AKCE PŮJČKY 724 528 636
www.rychle-penize.cz

l Vyměním krásný RD u Klatov za

dům v Domažlicích. Tel. 607 961 432
Prodám RD u Stoda, garáž, dílna, terasa, zahrada. 890 000,- 606 441 831
l Koupím byt nebo domek v této
lokalitě a okolí tel. 722 690 245

l PŮJČKA BEZ ÚROKU
736 138 888

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE
ZA NEJNIŽŠÍ CENY, OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(U MARKETU ALBERT ZA POLIKLINIKOU)
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3. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA OSA IV. LEADER
Místní akční skupina (MAS) Český les, o. s., vyhlašuje pro
všechny zájemce 3. výzvu v rámci realizace Strategického plánu
LEADER MAS Český les, o. s. Kompletní znění 3. výzvy si přečtěte na www.masceskyles.jz.cz.
Žádosti lze předkládat v následujících oblastech podpory
(fichích): Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu,
Podpora podnikání v cestovním ruchu, Diverzifikace činností
nezemědělské povahy, Podpora rozvoje drobného podnikání,
Zkvalitnění života na venkově, Vzdělávání a rozšiřování znalostí
místních obyvatel.
Seznam fichí ke stažení na www.masceskyles.jz.cz) Pro žadatele o dotaci se budou pořádat semináře, které se konají: Pondělí
22. 3. 2010: Domažlice 900–1200 Staňkov 1300–1600 Úterý 23.
3. 2010: Přimda 900–1200 Poběžovice 1300–1600.
Žádosti předkládají žadatelé osobně vždy po telefonické
domluvě na adrese Nádražní 653, Bor (Mgr. Božena Podlipská
– 724 857 249), nebo na adrese Hradská 52, Domažlice (paní Ing.
Daniela Voldánová – 724 863 051) každé pondělí od 900–1700.
Jiný termín je možný po předchozí telefonické domluvě. Příjem
žádostí probíhá od 8. 3. 2010–6. 5. 2010.
Veškeré potřebné dokumenty a formuláře (jednotlivé fiche, formulář žádosti o dotaci, osnova projektu, Pravidla IV. 1. 1. a IV. 1.
2.) jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Místní
akční skupiny Český les www.masceskyles.jz.cz.

číslo 3
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Výstava: Ladislav Lešický - JORDÁNSKO

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Přednáška:

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc:

Národní obrození – Obrozenecké
divadlo
Volný cyklus o národním obrození
uzavřeme přednáškou o obrozeneckém
divadle. Téma zajímavé a posluchačsky
vděčné. Od počátků snah o česky hrané
hry přes Vlastenecké divadlo - první
českou scénu a postavu Václava Tháma,
obrozenecké dramatiky Jana Nepomuka
Štěpánka či Václava Klimenta Klicperu,
až po postavu nejvýznamnější a nejznámější - Josefa Kajetána Tyla. Neméně
zajímavé budou názory na dramatickou
tvorbu májovců či lumírovců či autory tzv. Generace Národního divadla.
A v podání profesora Viktora Viktory
toto vše zcela jistě obohacené o další
jména, odkazy na pozoruhodné hry, informace a souvislosti, o kterých bychom
se v běžné literatuře ani nedočetli.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna
Boženy Němcové zvou na příjemné setkání ve čtvrtek 11. března 2010 v 17.00
hodin do Galerie bratří Špillarů.

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 9. března 2010 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

e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

www.domazlice.info

( 379 722 522, 723 921 794

v

S PhDr. Ladislavem Lešickým jsme se prostřednictvím jeho fotografií podívali na mnohá místa Evropy, Asie, jižní
Afriky, Austrálie nebo naposled Nového Zélandu. Další výstava fotografií nám zprostředkuje jeho cestu na Blízký východ
do země, která se oficiálně jmenuje Jordánské hášimovské království, kterou ale běžně známe jako Jordánsko. Zemi
s úzkým přístupem k moři, kde na většině území poušť střídá polopoušť. Zemi, která turisty láká do svého hlavního města
Ammánu, na potápění v Rudém moři, na jeden z nových Sedmi divů světa – skalní město Petra, měsíční krajinu Vádí Rúm,
poušť či jízdu na velbloudech. Co z toho zlákalo Ladislava Lešického?
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. do 31. března a přístupná bude v provozní době knihovny.

Bøezen – mìsíc ètenáøù

Po Březnu – měsíci knihy – akci druhé poloviny 20. století, po Březnu – měsíci internetu – akci posledních několika
let, přichází Březen – tentokrát jako měsíc čtenářů. Vyhlašovatel akce, Svaz knihovníků a informačních pracovníků,
postavil do centra zájmu knihoven čtenáře a jeho čtení. Ne knihu jako předmět, ne knihovnu jako instituci, ale každého
čtenáře nebo uživatele, který do knihovny přichází. A i každého, který zatím o čtení zájem nemá.
Klasických čtenářů, kteří si pouze půjčují knihy a časopisy, pozvolna v knihovnách ubývá. To je celosvětový trend,
který se nevyhnul ani naší republice, ani domažlické knihovně. (Přesto knihovna v roce 2009 registrovala 2 684 čtenářů.) Souvisí to jak se stoupající oblibou jiných informačních médií, tak naopak i s tendencí zdražování knih a periodik,
a tudíž se stále se zužující nabídkou médií tištěných. Zároveň ale stoupá, alespoň v naší knihovně, počet návštěvníků
a uživatelů, kteří využívají dalších služeb – internetové studovny, odborných konzultací v ní, přednášek. Bibliograficko
informační služby, možností elektronických dotazů, využívání regionálních databází časopiseckých článků či regionálních
osobností, zprostředkování meziknihovní výpůjční služby. Kulturních a vzdělávacích aktivit knihovny. Celé škály služeb,
které knihovna poskytuje. (V roce 2009 52 709 návštěvníků.)
Všem uživatelům se pracovníci knihovny snaží vycházet maximálně vstříc. V rámci personálních a prostorových
možností nabízíme nové a nové služby – dálkový přístup do svých čtenářských kont, dálkový přístup pro prodloužení
výpůjček v platné měsíční výpůjční době, dálkový přístup pro rezervaci knih, možnost koupě dárkového poukazu nové
nebo prodloužené registrace čtenáře, možnost aktivního ovlivňování skladby knihovního fondu vyplněním dotazníčku
– „Která kniha vám v knihovně chybí?”
V letošním roce nabídneme ještě jednu možnost – podělit se vyplněním letáčku „Počteníčko” s dalšími čtenáři o tip na
dobrou knížku. Prostě do letáku napsat název knížky, která čtenáře zaujala a kterou by chtěl doporučit dalším. Z dodaných tipů pak po ukončení měsíce března zpracujeme nabídkový leták.
Tradičně vyhlásíme v týdnu od 8. do 14. března amnestii pro všechny čtenáře, kteří nestihli vrátit knihy včas.
Pozveme během března do oddělení pro děti žáky 5. tříd z obou základních škol.
Co tedy ještě k této nové kampani přidat nového? Možná jednu informaci. Knihovna bohužel musela v rámci úsporných opatření pro rok 2010 snížit prostředky na nákup knih a periodik.

Známý neznámý Viktor Viktora

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí domažlické knihovny se se jménem Prof. PhDr. Viktora Viktory, CSc.
setkávají dlouhá léta pravidelně. Náš snad největší znalec západočeské regionální literatury pravidelně několikrát ročně
zajíždí do Domažlic a znovu a znovu přibližuje novým generacím autory a díla regionální literární historie a osobností,
které nějakým způsobem literární historii Chodska poznamenaly. Mimo to se občas nechá svést k jednotlivým přednáškám nebo cyklům přednášek se širším literárním kontextem. Vždy se najde dostatek posluchačů, se kterými se může o své
nepřeberné znalosti podělit. Vždy se najde dost těch, kteří přijdou „na Viktoru”.
Domažličanům totiž jeho jméno není celá ta dlouhá léta neznámé. Není to jen jméno jednoho z profesorů plzeňské
katedry českého jazyka a literatury, je to jméno i jednoho z bývalých profesorů domažlického gymnázia, kde v letech
1967–1969 na svém prvním učitelském místě vyučoval český jazyk a dějepis.
Jak V. Viktora uvádí v příspěvku Poprvé u maturit v Almanachu 1871–2001 Gymnázia J. Š. Baara, splnil se mu tak
jeden z jeho životních snů. Za to poměrně krátké období si k Domažlicím vytvořil velice silný vztah a rád se sem vrací.
„…co vyvolává vzpomínka, vrací-li v paměti ty nejkrásnější životní zážitky? Pak už se taková vzpomínka stává nostalgií,
marnou touhou vrátit ji, vrátit se. Zbývá již jen možnost vracet se.“ Citát z příspěvku O něčem před čtvrtstoletím pro
Almanach 1871–1996 Gymnázium J. Š. Baara.
Po odchodu z Domažlic nastoupil na katedru českého jazyka Pedagogické fakulty v Plzni, na své druhé a zatím
poslední působiště. V letech 1990–1994 působil jako proděkan pedagogické fakulty, v letech 1194–1997 jako prorektor
univerzity, od roku 2000 do současnosti působí jako vedoucí katedry českého jazyka a literatury.
V roce 1968 získal na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy titul PhDr., v roce 1986 na téže fakultě titul CSc. – kandidát věd o umění, v roce 1990 mu byl udělen titul Doc. – docent české literatury a v roce 2005 absolvoval na Univerzitě
Palackého v Olomouci profesorské řízení. 2. května 2006 převzal v Karolinu z rukou prezidenta republiky jmenovací dekret. Jako učitel patří k těm nejoblíbenějším. Svědčí o tom i servery, kam si studenti píší poznámky o svých profesorech.
Potvrzují to i domažličtí studenti, kteří se k němu stále hlásí při jeho zdejších přednáškách.
Zamyslíme-li se nad důvody, mohou za to jeho hluboké znalosti? To jistě také. Ale hlavně jeho zaujetí pro přednášenou problematiku, které je patrné z každého gesta, sklonu hlavy, zabarvení hlasu. Jeho mimořádnou schopností
zaujmout posluchače živým výkladem, neutuchající snahou vtáhnout a nadchnout studenta nebo posluchače do toho
podivuhodného světa literatury.
Jsem ráda, že mohu na závěr tohoto článku napsat, že nás čeká ve druhém pololetí roku s profesorem Viktorou další
cyklus přednášek – tentokrát věnovaný sporům v české literatuře.
Mgr. Hana Mlnáříková
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Prodej pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích pokračuje

Na jednání zastupitelstva města dne 24. března 2010 bylo rozhodnuto o prodeji prvních
pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích fyzickým osobám. Zastupitelstvo
města také rozhodlo o prodeji dalších pozemků v této lokalitě v „druhém“ kole. V tomto
kole budou přijímány také žádosti právnických osob. Žádosti s konkrétním označením
parcely přijímá Odbor správy majetku MěÚ Domažlice. Informace jsou zveřejňovány na
internetových města www.domazlice.info, a to v sekci Úřední deska - Prodeje a pronájmy
nebo v sekci Pro investory, rozvoj města - Obytná zóna.
Odbor správy majetku MěÚ

Aktualizace žádostí o byt

Odbor správy majetku MěÚ Domažlice upozorňuje všechny žadatele o přidělení bytové jednotky, kteří mají podanou žádost před začátkem roku 2010, aby se dostavili na
bytový úsek výše zmíněného odboru k aktualizaci své žádosti pro rok 2010, a to nejpozději do 31. 3. 2010.
Dle Čl. II., odst. 5 platných „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ je žadatel, jehož žádost je vedena v evidenci, povinen nejpozději do 31.
března každého kalendářního roku doručit na městský úřad písemnou aktualizaci žádosti,
obsahující případnou změnu dříve uvedených údajů žadatele.
Pokud nebude aktualizace provedena ve stanoveném termínu, žádost o přidělení bytové jednotky bude vyřazena z evidence.
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a tance – II. prodloužená, 22. 3. Prodej 23.
3. Členská schůze MO STP, 24. 3. Zasedání zastupitelstva města, 26. 3. Kurz společenské výchovy a tance – stolování, 27.
3. Okresní sdružení hasičů – konference,
29. 3. II. abonentní koncert AD Trio Prague, 30. 3. Prodej, 31. 3. Prodej drogerie,
31. 3. Divadlo v rámci předplatného – Veřejné oko.(mks)

Nejlepší česká travesti skupina Hanky Panky opět v DOMAŽLICÍCH

s NOVÝM pořadem ,,Z Čech až do Hollywoodu“

Po předchozím úspěšném vystoupení přiváží pražská travesti skupina svůj nový
pořad, který můžete zhlédnout dne 18. 4. 2010 od 19:00 hodin
v sále KULTURNÍHO STŘEDISKA DOMAŽLICE
Vstupné je 190,– Kč a vstupenky kupujte již nyní v předprodeji
v INFOCENTRU vedle MKS. Více informací na www.hankypankyshow.eu.

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

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

Pozor! Po předložení inzerátu sleva 20%! Pozor!

v

l Celá strana 18 x 25 cm
l Polovina strany 18 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%

Středa–čtvrtek

Americký hudební film s titulky

3.–4.

FAME-CESTA ZA SLÁVOU
r Vstupné 70,– Kč 107 min.

Pátek–sobota
5.–6.

vstup zdarma

Neděle 7.
Zač. ve 14:00
Neděle
7.
Středa–pátek
10.–12.
Sobota–neděle
13.–14.

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

Středa

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

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

TRABLE V RÁJI
kino Čakan pro děti v českém znění

PRINCEZNA A ŽABÁK
r Vstupné 75,– Kč 91 min.

Americký akční thriller s titulky

SMRT ČEKÁ VŠUDE
l Vstupné 65,– Kč 128 min.

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

Americká komedie s titulky
m Vstupné 60,– Kč 113 min.

l Při opakování sleva – 10%

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

březen 2010

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ
FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

(450 cm2) 5 940 Kč

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm
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v Domažlickém zpravodaji

(225 cm2) 2 970 Kč

číslo 3

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

OBSAZENÍ PROSTOR MKS Začínajícím umělcům

1. 3. Prodej, 2. 3. Prodej, 4. 3. Seniorské
odpoledne STP, 5. 3. Kurz společenské výchovy a tance, 6. 3. Ples policie,
9. 3. MDŽ Svaz žen + KSČM, 10. 3. Diashow – Leoš Šimánek, 11. 3. Dechová
hudba Babouci, 12. 3. Kurz společenské
výchovy a tance, 13. 3. Chodský bál, 15.
3. Prodej, 17. 3. Prodej 18. 3. Lékařská
komora, 19. 3. Kurz společenské výchovy
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Neděle 14.
Zač. ve 14:00

17.

Americký dobrodružný film s titulky

SHERLOCK HOLMES
m Vstupné 75,– Kč 128 min.
Americký film s titulky

KNIHA PŘEŽITÍ
m Vstupné 80,– Kč 118 min.

kino Čakan pro děti v českém znění

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
r Vstupné 80,– Kč 109 min.

Americký sci-fi horor s titulky

THE BOX

Inspirováno filmovým hitem z roku 1980. Fame sleduje výjimečnou skupinu tanečníků, zpěváků, herců a umělců po dobu
4 let na střední umělecké škole v New Yorku. Během dětství cvičili a připravovali se, aby dokázali, že jsou ti nejlepší z nejlepších. V této neuvěřitelně soutěživé atmosféře bude jejich vášeň podrobena té nejtěžší zkoušce.
Vypadá jako ráj, ale je to peklo. Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč ne. Jenže když
váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi. V tomhle nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí
ocitají skvělí američtí komici v čele s Vincem Vaughnem, takže lze očekávat, že si jejich utrpení budete náležitě užívat.
Walt Disney Animation Studios přichází s klasickou animovanou pohádkou Princezna a žabák od tvůrců filmu „Malá mořská víla“. Všichni
známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného prince, s princeznou se ožení a pak
spolu žijí šťastně až do smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to
je pouze první z celé řády překvapení, kterými tato třaskavá směs rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá.

Pochopíte, jen když tam budete. Film je nominovaný na 9 Oscarů. Je-li válka peklo, proč se tolik mužů hlásí do armády?
V době, kdy se armády skládají nikoliv z rekrutů, ale z dobrovolníků a muži se dobrovolně pouští do vojenské služby, je
adrenalinové prostředí bojiště silným a neodolatelným lákadlem, často přímo závislostí.
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla „Sherlock Holmes“ přináší Holmesovi a jeho
věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho
pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.
Post-apokalyptický příběh, kdy osamělý muž putuje napříč Amerikou, aby ochránil posvátnou knihu, ve které je ukryto
tajemství, jak zachránit lidstvo. V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, prochází pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá
země - pomníky nedávné katastrofy. Civilizace neexistuje, zákony neplatí.
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou (Mia Wasikowska) čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč.
Vydá se za Bílým králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce.
Co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po jehož stisknutí byste získali milion dolarů, ale současně by připravila
o život někoho, koho neznáte? Udělali byste to? A jaké by byly následky?

l Vstupné 70,– Kč 116 min.

Čtvrtek–pátek
18.–19.
Sobota–neděle
20.–21.
Neděle 21.
Zač. ve 14:00
Středa–čtvrtek
24.–25.
Pátek–neděle
26.–28.
Neděle 28.
Zač. ve 14:00
Středa–čtvrtek
31. 3.–1. 4.

Slovensko-český film

NEBE, PEKLO ... ZEM
l Vstupné 75,– Kč 95 min.

Americká romantická komedie s titulky

MORGANOVI

r Vstupné 75,– Kč 103 min.
kino Čakan pro děti v českém znění

PLANETA 51

r Vstupné 70,– Kč 97 min.
České drama

KAWASAKIHO RŮŽE
r Vstupné 65,– Kč 99 min.

Česká komedie Zdeňka Trošky

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
r Vstupné 80,– Kč 102 min.

kino Čakan pro děti v českém znění

CESTA NA MĚSÍC 3D
r Vstupné 70,– Kč 85 min.
Z filmového klubu

KATKA

r Vstupné 60,– Kč 90 min.

Mladá, sebevědomá baletka Klára (Zuzana Kanócz) dostane nabídku tančit v jenom z nejlepších baletních souborů na světě. Trénuje jako o život, aby si splnila svůj sen. V této emočně vypjaté době, kdy potřebuje spřízněnou duši, přistihne svého
přítele Tomáše při nevěře. Jejich dlouhodobý vztah se rozpadá a složitá rodinná situace vše jen komplikuje…
Komedie Morganovi vypráví příběh velice úspěšného manželského páru z Manhattanu, Paula a Meryl Morganových (Hugh
Grant a Sarah Jessica Parker), jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku - rozpadá se jim manželství. Problémy v lásce
ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně osud chystá vzápětí.
Animovaná komedie. Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí, vychovávají
děti, venčí psíky… Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní… Astronaut
NASA, kapitán Charles „Chuck“ Baker, přistane s vesmírnou lodí spousty světelných let od domova.
Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra
(Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky získat významné státní ocenění. Právě
připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou
zlomit vaz.
Natočeno podle slavné stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici
na interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou. Již na samém začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého
propletence jejich vztahů, kterým bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktivní,
ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii.
I první let na Měsíc měl své mouchy… Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a rozený
vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý. Rok 1969: „Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na
Měsíc.“ Ke každé vstupence dostanete 3D brýle.
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího
marného zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy? Jak sama říká - chtěla se lišit. Píše se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život - touží mít přítele, jednou i rodinu.
Happy end se však nekoná.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC DUBEN 2010: Ženy v pokušení, Dešťová víla, Svítání, Všichni jsou v pohodě, Nějak se to komplikuje, Vlkodlak, Pouta, Lítám v tom, Percy Jackson: Zloděj blesku, Alvin a Chipmunkové 2, Prokletý ostrov.
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Čtvrtek 11. března. od 19.30 hodin, velký sál MKS Domažlice

BABOUCI

Nejstarší jihočeská dechovka.
Předprodej Pegas, nám. Míru 64, Domažlice, vstupné od 99,– Kč.
Sobota 13. března 2010 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

12. CHODSKÝ BÁL

Účinkují: FOLKLORNÍ SOUBOR ZUŠ DOMAŽLICE, MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR HALTRAVAN
Z KLENČÍ, CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV, DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA,
NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV

K tanci hraje dechová hudba DOMAŽLIČANKA pod vedením Jana Mlezivy.
Večerem provází Josef Kuneš.
Neděle 14. března 2010
Neděle 28. března 2010

– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 3. 2010

Loutkové divadlo Domažlice

KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM
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Veřejné oko je komorní komedie. Příběh, který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především „něžně moudrým příběhem“
o lásce, bláznovství a moudrosti či o moudrém bláznovství z lásky. Karel Sidley – daňový poradce
(Lukáš Vaculík), protagonista Veřejného oka, se nám představuje jako muž, který „respektuje fakta“
a který, jak tvrdí jeho žena Belinda (Ivana Jirešová), považuje intelekt „za to nejdůležitější, co člověk
má“. Je to kultivovaný muž jasného rozumu, jehož život má řád. Jeho velkorysost zachránila Belindu
z úplného dna. Poskytl jí veškerý přepych, vzdělání, úctyhodné postavení a materiální zabezpečení.
Přesto se mu jednoho sobotního dopoledne život vymkne z rukou a začne se řítit neuvěřitelnou rychlostí a neuvěřitelným směrem. Je to snad tím, že jeho protihráčem je záhadný pan Christoforu (Hynek
Čermák), člověk, který se nechá vyhodit z práce jen proto, že je přesvědčen, že skutečná inteligence
„není znalost velkého množství fakt, ale čilost ducha“? Proč zrovna v bláznovství tohoto soukromého detektiva nachází úlevu Belinda, smutné ptáče
polapené ve strohém světě faktografie, kde se zapomíná, že „láska není odpočitatelná položka“?
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

Čtvrtek 8. dubna 2010 v dopoledních hodinách
Agentury RENY, Ing. Renáta Zunová
2 pořady pro MŠ

CIRKUS RENATO
Pátek 9. dubna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

DIVADLO JÁRY CIMRMANA PRAHA
Cimrman/Smoljak/Svěrák ZÁSKOK
Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta“

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč.

Sobota 10. dubna 2010 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

Sobota 19. března 2010 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS

K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance.

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – II. Prodloužená

Pátek 16. dubna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné

K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi - učitelé tance.

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – ZÁVĚREČNÁ LEKCE

OCHOTNÝ DIVADELNICKÝ SPOLEK KAREL při MKS Domažlice

Pondělí 29. března od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

premiéra hry RIGOR MORTIS

II. Abonentní koncert

Úterý 20. dubna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

AD TRIO PRAGUE

Martin Kasík – klavír, Jiří Hurník – housle, Miloš Jahoda – violoncello

Klavírní trio AD Trio Prague vzniklo v roce 2007, kdy se spojily tři výrazné osobnosti v oblasti klasické hudby, tři absolutní špičky, a to klavírista Martin
Kasík, houslista Jiří Hurník a violoncellista Miloš Jahoda, čímž vznikl soubor s neobvyklým záběrem a strhující interpretací. Přesto, že trio, které nese ve
svém názvu jméno velikána české hudby Antonína Dvořáka, je podle data svého založení souborem velmi mladým, hned od svého vzniku se setkává
s velkým zájmem odborné kritiky a po svých prvních koncertních vystoupeních i s velkým posluchačským ohlasem.
Středa 31. března 2010 od 19.30 hodina ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA AP–PROSPER PRAHA

Peter Shaffer

VEŘEJNÉ OKO

Hrají: Ivana Jirešová, Lukáš Vaculík, Hynek Čermák.
Režie: Ondřej Zajíc.

březen 2010

III. Abonentní koncert
ANDA LOUISE BOGZA – soprán, IRINA FOJTÍKOVÁ–KONDRATĚNKO – klavír
Čtvrtek 22. dubna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

UMĚLECKÁ AGENTURA RAJCHA

Roger Rees & Eric Elice MILION
Hrají: Dana Morávková a Jan Révai
Neděle 11. dubna 2010
Neděle 25. dubna 2010

LIBER

– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 4. 2010

Loutkové divadlo Domažlice TITUL PŘEDSTAVENÍ BUDE UPŘESNĚN

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Jednotné vstupné 25,– Kč. Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice
Úterý 11. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Agentura Country DJ Aleš Trdla ve spolupráci s MKS Domažlice

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY

Legendární hvězda se vrací. Zavzpomínejte na evergreeny 60. a 70. let jako Doktor Dam Di Dam, Lékořice,
Stín katedrál aj. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Domažlice od 22. března 2010.
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Turistické akce
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PAVEL MIKULENKA
nabízí

Neděle 7. 3.
malířství, lakýrnictví
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
a natěračství
ČD v 11.48 hod. do Spáňova. Trasa: Spánátěry lepenkových
ňov, Zahořany, Bořice, Domažlice (8 km).
a plechových střech
Vede M. Janutková.
Středa 10. 3.
Mánesova 531
Turistická beseda v budově Gymnázia
344 01 Domažlice
J. Š. Baara od 18 hod. J. Wollerová – Zátel.: 724 501 626
žitky z cesty po Etiopii.
Neděle 14. 3.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod.
* Ještě jste nenavštívili solnou jeskyni? *
U Golema. Trasa: Domažlice, Vavřinec,
Zveme Vás na příjemný odpočinek
Zelenov, Strakov, Havlovice, Petrovice,
a zároveň posílení imunity
Domažlice (11 km). Vede P. Matějka.
ve dnech
Sobota 20. 3.
Účast na turistickém pochodu Plzeňská šlapka. Odjezd z nádraží ČD v 6.06
hod. do Plzně. Start v Plzni – Bolevci od
7.30 do 10 hod. Trasy 8, 17, 24 a 32 km.
Cíl v Plzni – Újezdě od 10 do 17 hod.
Vede M. Senohrábková. Pořádá OKČT
Objednávky na tel. 777 150 780
Bolevec Plzeň, informace J. Sýkora, tel.
Přijďte to vyzkoušet,
777 924 904.
těšíme se na Vaši návštěvu
Neděle 21. 3.
Vycházka Vítání jara. Sraz ve 14 hod. na
zastávce ČD. Trasa: Domažlice, Vavřinec,
Husova 41, Domažlice (vedle PENNY)
Stráž, Domažlice (7 km). Vede K. Bílek.
Neděle 28. 3.
Turistická vycházka. Sraz U Všech svatých ve 14 hod. Trasa:
Domažlice, Dlouhé meze, Vodolenka, Chrastavice, Domažlice
(9 km). Vede H. Šimovičová.

10.–12. 3. 2010, 9–17 hod.
na kompletní proceduru,
a to zcela * ZDARMA !!! *

Solná jeskyně CRYSTAL

Připravujeme
Sobota 10. 4.
Odemykání České studánky. Odjezd ze zastávky ČD v 8.32 hod.
do České Kubice. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek, Zelená
chýše, Česká studánka. Zde v 10.30 hod. slavnostní odemykání.
Vystoupí soubor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Po skončení
pěšky do Pece a do Chodova. V kulturním domě oběd a společné
posezení. Návrat do Domažlic vlakem z Trhanova v 16.19 hod.

VÍKEND S JÓGOU
9. 4.–11. 4. 2010 v areálu Trhanovského zámku
Radžajóga – seminář - pro všechny věkové kategorie,
- pro začátečníky i pokročilé, ženy
i muže
- pro TY, kteří se chtějí opět něco
více dozvědět o filosofii jógy
a jejích duchovních odkazech
Z dalšího programu: - dýchací techniky (pránájáma) v přírodě
- Hathajója (Bráhmári)
- regenerace čaker
- stravování z pohledu jógy
- koncentrační a relaxační techniky
Vítáni jsou všichni, kteří chtějí na chvíli uniknout z neustálého
napětí a stresu. Strava vegetariánská, nocleh zajištěn.
Bližší info na tel. 777 226 640 večer.
Těšit se bude cv. jógy Jana Konrádyová

v
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Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ
Rohova 124, Domažlice
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
Těšíme se na vaši návštěvu
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc BŘEZEN

AKCE O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
pondělí 1. března – Keramická dílna – dopoledne budeme tvořit z hlíny a odpoledne navštívíme plavecký
bazén, od 9 do 16 hodin v Domě dětí
úterý 2. března – Batikování – během dopoledne budeme batikovat, odpoledne navštívíme horolezeckou stěnu,
od 9 do 16 hodin v Domě dětí
středa 3. března – Výlet vlakem do Science center Techmania Plzeň, sejdeme se v 7 hodin ve vestibulu
železničního nádraží, ukončení akce ve 14 hodin před Domem dětí
čtvrtek 4. března – Kreativní dílna pro děti – originální sklenička pro radost, masopustní čepice, zahájení v 8:45 a ukončení
ve 12 hodin v Domě dětí, vlastní dílna bude probíhat v Galerii bratří Špillarů
pátek 5. března - SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE A ODPOLEDNÍ BOWLING, od 9 do 15 hodin v Domě dětí
pondělí 8. března – JARNÍ DÍLNA PRO ZŠ PRAKTICKOU 1.–5. TŘÍDY
Na programu je výroba dekorací s jarní tematikou.
čtvrtek 11. a 25. března – Velikonoční dílny pro školní družiny od 13.30 hodin v Galerii bratří Špillarů
pondělí 22. března – Jak zajíček málem zaspal Velikonoce divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v kině Čakan
středa 24. března – Zájezd pro páté třídy ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni na představení Tři Mušketýři
sobota 27. března – Velikonoční dílna pro děti – stojánek na kraslici, velikonoční dekorace, zahájení v 8:45 a ukončení ve 12 hodin
v Domě dětí, vlastní dílna bude probíhat v Galerii bratří Špillarů
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
středa

10. 3.

Recitace

v MKZ Horšovský Týn

pondělí

15. 3.

Olympiáda v Čj I. kat.

v DDM

úterý

16. 3.

Olympiáda v Čj II. kat.

v DDM

středa

17. 3.

Zeměpisná olympiáda A, B, C

v GJŠB

středa

17. 3.

Zeměpisná olympiáda D

v GJŠB

čtvrtek

18. 3.

Matematický Klokan-školní kola

korespondenční

středa

31. 3.

Fyzikální olympiáda E, F

v GJŠB

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ
pondělí

22. 3.

Komorní hra s převahou smyčců

Městské centrum služeb, Baldovská 638
pořádá v jídelně
3. 3. od 14.00 hodin
přednášku – Relax meditace
- paní Marie Výrutová
10. 3. od 14.00 hodin
zdravotní přednášku
MUDr. Pavla Zemana
24. 3. od 14.00 hodin
přednášku Kamera na cestách
od pana Jana Nováka.

Masopust v penzionu
Vedení a samospráva Městského centra
sociálně rehabilitačních služeb - domov
pro seniory, Baldovská 638, Domažlice
vás všechny srdečně zve do jídelny městského centra služeb
ve čtvrtek dne 4. 3. 2010 od 15.00 hodin na
MASOPUSTNÍ VESELICI.
K tanci i poslechu hraje pan Tichota.
Slosovatelné vstupenky 40,– Kč.
Masky vítány, tombola i občerstvení
zajištěno. Přijďte se pobavit!

v ZUŠ Domažlice

Seniorské odpoledne

Diskusní filosofický kroužek u evangelíků

Ve sborovém domě Českobratrské
církve evangelické v Domažlicích proběhne v tomto roce již druhá vernisáž.
Tentokrát půjde o výstavu fotografií
Pavla Falátka. V rámci vernisáže
přednesou své básně Marcela Kašparová a Zdeněk Svoboda. Úvodní slovo
spolu s hudebním programem obstará
Jan Esterle. Vernisáž začíná v sobotu
13. března od 15:00 hod. ve sborovém
domě ČCE v Domažlicích, Tyršova 690.
Vstupné dobrovolné. Pro další informace o akcích evangelíků: www.domazlice.evangnet.cz.

PhDr. Zdeněk Vyšohlíd navazuje na
cyklus svých loňských přednášek založením diskusního kroužku.
Pravidelně vždy druhé pondělí v měsíci bude přednášet filosof Vyšohlíd
všem zájemcům své kratší úvahy spojené jedním jediným tématem: Zbožnost
a myšlení naší doby. Cílem těchto úvah
není podání vyčerpávajícího přehledu
dějin filosofie, ale otevřená debata inspirovaná autorovým poukázáním na
překvapivé paralely a styčné body mezi
myšlením přírody a přírodovědy na straně jedné a reflexí lidského bytí, myšlení
a víry na straně druhé.
Jako první podnět k diskusi přednese filosof svou úvahu nazvanou Atom
a Bůh, a to 8. března v 17:00 hod. ve
sborovém domě Českobratrské církve
evangelické v Domažlicích, Tyršova
690. Pro další informace o akcích evangelíků: www.domazlice.evangnet.cz

Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Seniorské odpoledne se tentokrát 4. března - koná při příležitosti MDŽ.
Začátek je ve 14 hodin, v MKS bude
hrát Osvračínská Švitorka v čele s Vlastimilem Weinerem. Pořadateli jsou MO
STP a OkO STP Domažlice.

Doteky světla v evangelickém kostele
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Rada města v Domažlicích svým usnesením č. 5361 ze dne 15. 2. 2010
vyhlašuje
na základě obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
na území města Domažlice, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2002, č. 4/2003, č. 2/2004, č. 4/2007 a č. 1/2008:

výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu
rozvoje bydlení na území města Domažlice v roce 2010

Adresátem půjčky z fondu podle čl. IV. odst. 1 vyhlášky může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která vlastní obytný
objekt na území města a která přijme závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě o půjčce uvedených
pravidel ve prospěch uvedeného obytného objektu. Dále o půjčku může žádat i právnická osoba, která objekt nevlastní, za předpokladu, že se jedná o bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek a půjčka je použita na obnovu obytného
objektu.
Z fondu se poskytují následující druhy půjček:
Číslo
Název/účel
půjčky

Lhůta
splatnosti

Úroková
sazba

5 let

4 % p. a.

do 120 tis. Kč na 1 dům

Horní hranice půjčky

1.

Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let

2.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím
obytném objektu

4 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

3.

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu obyt.
objektu

4 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

4.

Obnova fasády včetně oplechování u obyt. objektu
staršího 10 let

4 roky

4 % p. a.

do 60 tis. Kč na 1 dům

5.

Zateplení obvodového pláště obytného objektu staršího
5 let

4 roky

4 % p. a.

do 50 tis. Kč na 1 dům

6.

Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v obytném
objektu

3 roky

4 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

7.

Při vestavbě bytu do půdního prostoru

8 let

6 % p. a.

do 400 tis. Kč na 1 byt

8.

Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě
obytného objektu

6 let

6 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

9.

Zřízení plynového nebo elektrického topení při nové
výstavbě obytného objektu

6 let

6 % p. a.

do 40 tis. Kč na 1 byt

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou kumulace půjček č. 4 – obnova fasády a půjčky č. 5 – zateplení obvodového pláště
požadovaných ve prospěch téhož objektu.
O stejný druh půjčky nelze žádat ve prospěch stejného objektu, na který již byl jednou tento druh půjčky poskytnut.
Půjčky lze čerpat do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet.
Půjčka se splácí v souladu se smlouvou o půjčce uzavřenou dle čl. VII. vyhlášky.
Žádost musí vždy obsahovat:
1. jméno a příjmení žadatele nebo název žadatele, jméno a příjmení statutárního zástupce,
2. den, měsíc a rok narození nebo IČO žadatele,
3. adresu bydliště nebo adresu sídla žadatele,
potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu,
přesné označení předmětného objektu (adresa, číslo popisné, je-li už vydáno, číslo parcely),
přesný popis účelu, na který je půjčka požadována,
předběžný termín dokončení akce,
předběžná (popř. uzavřená) dohoda s dodavatelem akce (obchodní jméno dodavatele, předběžná cena dodávky, při svépomoci odhad
nákladů, příp. položkový rozpočet a fotodokumentace, z níž by byl patrný stav nemovitosti před rekonstrukcí),
4. požadovaná půjčka (číslo, druh půjčky, částka stanovená dle vyhlášky),
5. stanovení záruky za poskytovanou půjčku,
podpis žadatele, který tak stvrzuje, že údaje v žádosti vyplnil správně a pravdivě.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Domažlicích, náměstí Míru 1, 1. patro, č. dveří 208 nebo
na internetových stránkách města www.domazlice.info– Městský úřad – Životní situace – Odbor finanční – Půjčky z fondu rozvoje
bydlení.
Žádosti se přijímají nejpozději do 31. 3. 2010 na podatelně MěÚ nebo na finančním odboru MěÚ Domažlice.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice, v. r.
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název org.

Skut. 2009
příjmy

DSO Domažlicko
DSO Lazce
Příspěvky obcí na školství
Krizové řízení
Příspěvky – zdrav. a soc. oblast
Příspěvky na sport
Příspěvky na kulturu a ostatní
Cestovní ruch
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy
Odbor výstavby a ÚP
Odbor správní
Odbor živnostenský
Odbor pro projednávání přestup.
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
Mateřská škola
ZŠ Komenského 17
ZŠ Msgre B. Staška
ZŠ praktická
Základní umělecká škola
Jesle
Městské kulturní středisko
Knihovna B. Němcové
Záležitosti kultury
Jednotka SDH Domažlice
Jednotka SDH Havlovice
Městská policie
Správa budov
Kancelář starosty
Městské centrum soc. reh. služ.
Sociální dávky
Personální záležitosti
Informační technologie
Plavecký bazén
Pohřebnictví
Provozní náklady
Bytové hospodářství-f. bydlení
Majetek města – nájmy
Odvoz odpadů
Nebezpečné odpady
Městská doprava, doprav. značky
Správa majetku. města–zeleň
DTS Domažlice
Majetek města-prodeje, věc. bř.
Sociální fond
Fond rozvoje bydlení
Rozpočtová rezerva
Fond oprav vodáren. infra
Opravy památek v MPR
ZUŠ – opravy dle nájemní sml.
Příspěvky- stadion, plavání
Čistá Berounka-příps. provoz
Alej náměstí
Příjmy – správní poplatky
Příjmy – daně a poplatky
Příjmy – dotace
Příjmy a výdaje ostatní
Daň z přidané hodnoty
Výzva MV-řízení úřadu
Výzva MV-technolog.centrum
Úroky z úvěru
VÝDAJE NA INVESTICE
CELKEM
BĚŽNÉ A KAPIT. VÝDAJE CELKEM

0,00
0,00
2 426,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,65
0,00
0,00
78,40
98,00
2 281,70
0,00
99,00
482,00
312,00
0,00
383,00
196,34
102,00
1 289,00
0,00
0,00
0,00
803,10
0,00
0,00
606,00
0,00
297,78
0,00
251,14
247,79
217,36
12 676,43
14 939,08
1 497,94
0,00
0,00
0,00
487,50
1 262,94
152,65
478,87
0,00
10 540,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 507,70
########
########
6 159,28
0,00
0,00
0,00
0,00
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Návrh 2010
běžné
kapitál.
běžné
příjmy
výdaje
výdaje
výdaje
79,44
0,00
0,00
79,60
11,12
0,00
0,00
11,50
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
270,00
0,00
0,00
270,00
2 200,00
0,00
0,00
2 600,00
758,30
0,00
0,00
625,00
241,61
0,00
0,00
330,00
227,34
0,00
25,00
105,00
14,78
0,00
0,00
27,50
153,35
82,11
0,00
355,00
0,00
0,00
80,00
2,00
0,00
0,00
200,00
0,00
87,35
0,00
2 575,00
132,00
56,00
0,00
0,00
85,00
2 876,77
0,00
99,00
2 926,00
4 440,00
0,00
482,00
4 310,00
4 566,00
0,00
312,00
4 378,00
417,59
0,00
0,00
426,00
577,65
0,00
383,00
576,00
1 725,50
0,00
240,00
1 853,20
7 319,00
0,00
102,00
7 007,30
6 020,41
0,00
1 235,00
6 033,00
435,14
0,00
0,00
590,60
533,42
0,00
0,00
535,00
27,19
0,00
0,00
45,00
7 105,08
380,00
1 000,00
7 287,78
7 689,08
0,00
0,00
7 785,00
215,94
0,00
0,00
240,00
5 911,00
0,00
606,00
5 307,00
67 594,85
0,00
0,00 63 000,00
46 458,30
0,00
300,00 47 516,39
1 753,45
200,00
0,00
2 075,00
4 926,69
0,00
235,50
4 366,30
0,00
0,00
300,00
0,00
3 515,46
0,00
200,00
3 679,00
493,29
0,00 60 750,00
600,00
957,32
0,00 12 797,00
1 042,00
12,23
0,00
1 600,00
20,00
188,00
0,00
0,00
210,00
1 325,00
0,00
0,00
1 370,00
65,40
0,00
0,00
200,00
27 680,00 1 000,00
487,50 28 596,00
391,83 2 117,27 30 064,00
548,56
1 099,21
0,00
115,00
1 543,80
180,00
0,00
430,00
250,00
1 256,57
0,00
0,00
6 000,00
0,00 21 994,70 50 000,00
0,00
600,00
0,00
0,00
600,00
89,23
0,00
0,00
50,00
505,99
0,00
0,00
746,75
444,00
0,00
0,00
444,00
49,00
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00 10 000,00
0,00
0,00
0,00 123 440,00
0,00
0,00
0,00 403 343,46
0,00
23 981,16
0,00
6 350,82 32 518,19
453,50 -60 067,94
0,00
0,00
0,00
96,00
0,00
0,00
0,00
114,00
0,00
0,00
0,00
512,70
0,00 9 458,04
0,00
0,00
710 705,78 ########
710 705,78
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Nejvìtší rozpoèet

Kapitál.
výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
6 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
########
########

a pøesto vyrovnaný

Zastupitelstvo města schválilo největší
rozpočet ve své historii, který přesahuje
500 milionů korun a přitom je vyrovnaný.
„V projednávaném rozpočtu nejsou
schváleny všechny investiční akce pro rok
2010. Uvedeny jsou jen probíhající stavební akce, či již schválené a připravené,“
vysvětluje starosta města Miroslav Mach
a pokračuje, „v rozpočtu je připraveno navíc 80 milionů korun na běžné a „drobné“
investiční akce, které se budou realizovat
během roku. I tak je tato částka na investice dvojnásobkem běžné sumy, která bývala dříve v rozpočtech města Domažlice.“
Z řečeného je patrné, že Domažlice čekají
v letošním roce náročné investiční akce
mimořádného rozsahu.
(toš)

Město Domažlice nabízí k pronájmu nebytové
prostory, a to v budově č. p. 40 na náměstí
Míru v Domažlicích (dříve GE MONEY BANK)
za účelem provozování kanceláří a v přízemí budovy č.p. 61 v ul. Mgre. Staška v Domažlicích,
které je dnes užíváno jako kadeřnictví. Bližší
informace podá odbor správy majetku na tel. č.
379 719 171–175. Odbor správy majetku MěÚ

ZELENÉ POTRAVINY

Zelené potraviny získávají v poslední
době na oblibě. A není se čemu divit.
Většina potravin, které se dostávají na náš
stůl, je ve většině případů nějakým způsobem chemicky ošetřena nebo s nimi v průběhu výroby či zpracování bylo nakládáno
takovým způsobem, že došlo k výraznému
poklesu obsahu nutričně a biologicky cenných látek.
Všechny tepelně zpracované výrobky
navíc obsahují výrazně menší množství
vitaminů a minerálních látek, které ve
vyšších teplotách velmi snadno oxidují
a znehodnocují se. Na našem talíři pak
nacházíme v podstatě jen stíny původních
potravin.
Jednou velmi důležitou skupinou
přírodních látek, které mají schopnost
soustavně a účinně zlepšovat bilanci ve
prospěch lidského zdraví, jsou zelené
potraviny firmy Energy. Tyto zelené
potraviny se opírají o čistě přírodní
substance, které detoxikují a regenerují
organismus a navracejí člověku energii
a vitalitu.
Klíčová slova, která ovlivňují užívání
zelených potravin, ať už se jedná o přírodní
produkt Chlorella nebo Barley či Spirulina
Barely, jsou: detoxikace – střeva – imunita- regenerace – krev – energie.
Přírodní produkty lze nakoupit v lékárně U Zlatého jelena v Domažlicích nebo
v Klubu Energy Blížejov.
(pi)
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Ředitelství VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

srdečně zve bývalé absolventy, pedagogy a přáteleStřední zdravotnické
školy Domažlice u příležitosti 60. výročí založení tohoto oboru
na Den otevřených dveří.
Bude se konat 26. 3. 2010 od 10:00–17:00 hodin
v budově této školy, Chodské náměstí 97.
Přijďte společně zavzpomínat a podívat se na četné změny, kterými škola i obor během uplynulých let prošly. Těšíme se na Vás!
Mgr. Věra Prantlová, ředitelka školy

Co mi dalo studium na Střední zdravotnické škole v Domažlicích

S nemocničním prostředím jsem se poprvé setkala, když mi bylo 12 let. V té době byl na interním oddělení domažlické nemocnice hospitalizován můj dědeček, a tak jsem za ním chodila s rodiči na návštěvu. Sestřičky a jejich uniforma mně učarovaly.
Byly čisté, nažehlené, krásně jim to slušelo a byly i patřičně důležité. Tenkrát mě vůbec nenapadlo, že s některými z nich se
budu za pár let setkávat jako s kolegyněmi. Nastala doba, kdy jsem se po základní škole musela rozhodnout, kam dál. Volba
byla jasná – dětská sestra, škola v Klatovech. Tehdejší společenské a politické poměry však rozhodly jinak. V té době, jak mi
bylo řečeno, nikoho z domažlického okresu na zdravotnickou školu do Klatov nebrali. A proto jsem podala přihlášku do Domažlic. Ve zdravotnictví pracuji 35 let a nikdy jsem nelitovala, že zdravotnická škola v Klatovech nevyšla. Studium na domažlické
„zdrávce” mně pro povolání zdravotní sestry a pro život dalo hodně.
Nejvíce mě ovlivnila osobnost PhDr. J. Kotala. Jeho hodiny literatury a dějepisu jsou nezapomenutelné. Obohatil je svými
encyklopedickými znalostmi regionální literatury, kulturními zvyky Chodska, zážitky ze spolupráce s významnými osobnostmi.
Literatura a historie mě baví dodnes. Pestrost výuky doktor Kotal doplňoval poznámkami jemu vlastními. Dbal i na společenské
vystupování svých žákyň a jeho slova: „Dáma nesedí s nohama jak vrata do stodoly,” mluví za vše. Často na něj vzpomínám
při výuce teď už svých žákyň. Vzorem pro mě byla a stále je paní učitelka Jana Manová. Nebyla jen naší třídní učitelkou, byla
i naší mámou, která má vždy pochopení. Svým přístupem nejen k nám žákyním, ale i k pacientům v nás dokázala probudit úctu
k člověku a lásku k povolání zdravotní sestry. Studium na zdravotnické škole pro mě znamenalo opravdu mnoho. Získala jsem
dobré všeobecné znalosti a také velmi dobrý základ v odborné přípravě. Jako zdravotní sestra na interním oddělení nemocnice
v Domažlicích jsem poznala, jak prakticky je zaměřeno studium na zdravotnické škole. Byla jsem dobře připravena pro výkon
vlastního povolání, ale i pro soukromý život. Naučila jsem se řešit problémy v klidu a s rozvahou, naučila jsem se komunikovat,
povznést se nad malichernostmi, protože nic není důležitější než zdraví. Díky vědomostem získaným ve škole a zkušenostem
z praxe jsem mohla dál studovat a setkávat se s lidmi, jejichž znalosti a názory mě obohatily. Domažlická „zdrávka” vždycky
měla a stále má dobrou pověst a jsem ráda, že jsem mohla studovat právě zde.
Na závěr si dovolím jménem nemalé řady absolventů Střední zdravotnické školy v Domažlicích poděkovat všem pedagogům,
lékařům a sestřičkám, kteří se podíleli na naší výuce.
PhDr. Hana Šťastná, zástupkyně pro obory Zdravotnický asistent

Jak vyrobit levný domácí jogurt z čerstvého syrového mléka?

Na popud dotazů našich čtenářů, připravili jsme pro vás mléčnou kuchařku, kterou vám budeme
počínaje dnešním vydáním přinášet pravidelně ve Zpravodaji. V této kuchařce najdete recepty na výrobu
mléčných výrobků … domácích jogurtů, sýrů, kefíru apod. Rádi přivítáme od našich čtenářů jakékoliv náměty, připomínky nebo i nové recepty, které ještě neznáme, tak abychom se o ně mohli s vámi podělit.
V dnešní době, kdy se mnoho lidí orientuje na bio výrobky a zdravou výživu, je toto ideální příležitost
jak si levně opatřit opravdu kvalitní mléčné výrobky. V syrovém kravském mléku jsou obsaženy vitamíny
A a D nutné jako důležité prostředníky pro vstřebávání vápníku a bílkovin lidským tělem, dále vzácné
mléčné laktobacily oživující obranu imunitního systému a oživující střevní bakteriální flóru. Ty také hrají
důležitou roli v deaktivaci rakovinotvorných látek, při prevenci proti alergiím a také mají významný vliv
na pleť.
Prvním výrobkem, který si dnes sami připravíme, je domácí jogurt vyráběný po vzoru našich babiček
doma v peřinách. K němu potřebujeme: 1 l čerstvého mléka, 1–2 kelímky bílého jogurtu s živou kulturou
(150g např. Activia). Syrové kravské mléko zahřejeme na 80 oC (nemusí vařit) a sundáme z plotýnky.
Necháme zchladnout na teplotu 35–40 oC, nemáme-li teploměr, teplota se dá zkontrolovat tím, že udržíme v mléce ponořený prst. Přimícháme připravený jogurt a nalijeme do připravené nádoby, nejlépe do
misek s víčkem či uzavíratelných skleniček, vhodný je také větší hrnec s pokličkou. Vyrobený základ
jogurtu ve sklenicích dáme na tác, přikryjeme utěrkou a postavíme do postele. Nakonec tác přikryjeme
vrstvou peřin a vše necháme minimálně 7–8 hodin ležet. K udržení tepla pod peřinou můžeme vedle
jogurtů položit 1–2 PET láhve s teplou vodou. Vyrobený jogurt není tak hustý jako kupovaný, a proto jej
na závěr dáme zchladnout do lednice, kde získá svou tradiční konzistenci. Množství vyrobeného jogurtu
se rovná množství použitých surovin – v našem případě 1,1 litru domácího jogurtu za cenu 1 litru mléka
a 1 jogurtu – tj. cca 25,– Kč.
Tento výborný domácí jogurt je možné lehce dochutit. Základní úpravou je přidání cukru hned na
začátku tak, aby vyrobený jogurt byl sladší. Vyrobený jogurt můžeme před konzumací dochutit čerstvým
nebo zavařeným ovocem, marmeládou, nastrouhanou čokoládou, Grankem všech chutí ap.
Přijďte si načepovat čerstvé mléko z automatu do OD Kaufland a šup s ním do peřin!
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40 let jubilejního školství

V životě jsou okamžiky, kdy si dvojnásob
uvědomujeme, jak nezadržitelně plyne čas. Patří k nim i letošní jubileum – 60. výročí založení
Střední zdravotnické školy v Domažlicích. Příležitost zastavit se v každodenním shonu, zamyslet
se, zavzpomínat... Vždyť i já osobně mám co slavit – na zdejší škole působím už rovných 45 let!
Jasně se mi vybavuje 1. říjen 1964, kdy
jsem coby začínající odborná učitelka (tehdy
instruktorka) nastoupila do nového zaměstnání.
Netušila jsem tenkrát, že jsem se s podpisem
pracovní smlouvy „upsala“ svému působišti
na celý svůj pracovní život. Uvítal mě kolektiv,
který mně nebyl neznámý, protože jsem zde
v letech 1956–1960 obor Zdravotní sestra sama
vystudovala. Vedle mých kolegů na mě čekaly
také budoucí „sestřičky“, studentky 4. ročníku.
Dodnes se mi vybavují jejich jména i tváře.
S většinou z nich jsem se nerozloučila ani po
maturitě – staly se mými spolupracovnicemi při
odborné výuce v nemocnici. I ony jsou dnes už
v důchodovém věku a při společných setkáních
často a rády vzpomínáme nejen na veselé historky ze školních lavic, ale i na praktické a maturitní
zkoušky. S maturitním vysvědčením v kapse vedla jejich cesta vesměs rovnou do nejrůznějších
zdravotnických zařízení, tedy do praxe. Ne proto,
že by nebyly dostatečně připraveny na další studium; vyjma lékařské fakulty jiný typ vyšší nebo
vysoké školy pro zdravotníky v té době zkrátka
a dobře neexistoval.
Jako kolektiv pedagogů jsme se vždycky
snažili předávat našim studujícím co nejvyšší odborné znalosti a rozvíjet jejich manuální zručnost.
Ke kvalitě poskytované péče patří ale také mravní
úroveň zdravotníků: zdravotnictví je ovšem pouze
zrcadlem společnosti, a proto péče, kterou pacientům věnujeme, nemůže být lepší než společnost
sama. Procházíme dnes nelehkým údobím transformace, jejímž cílem je mj. i všestranné zlepšení
ošetřovatelské péče. Vždyť nemocný člověk se
ocitá ve zvláštní situaci lidské nouze, a má tedy
právo očekávat nejen odbornou péči na patřičné
úrovni, ale i chápavý lidský přístup. Daří-li se nám
jej v nastupujícím zdravotnickém „dorostu“ pěstovat, pak naše práce není zbytečná.
Snad každý z nás má ve svém oboru nějaký
vzor. Pro mě byl velkým učitelem bývalý ředitel
školy PhDr. Josef Kotal. Ačkoli jeho výchovné
metody nebývaly vždy zcela „standardní“, on si
to mohl dovolit: on totiž uměl a znal. Pod jeho
vedením jsem se do práce vysloveně těšila.
Život šel dál, ředitelé školy se měnili. Po sloučení SZŠ s Obchodní akademií v r. 1998 jsem se
stala zástupkyní ředitele pro obor Všeobecná
sestra. A i když jsem v roce 2002 odešla do
důchodu, v řadách vyučujících zůstávám dodnes.
Moje celoživotní povolání bylo pro mě nejen zaměstnáním, ale i velkým koníčkem.
Co říci závěrem? Přeji škole, aby si uchovala
pověst kvalitního vzdělávacího ústavu, aby neztratila tempo a dech. Ať vkročí do další šedesátky stejně mladá a svěží jako její studenti!
Jana Manová, vyučující SZŠ
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DROGERIE-PARFUMERIE
PODSKALSKÁ
nám. Míru 56, ( 379 722 290
Nabízí
velký výběr

paruk
a příčesů
módních
odstínů
a střihů
(možný výběr
i na zdravotní
poukázku)
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Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!
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POROVNEJTE N
NAI
KONKURENC Í
AI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ
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