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Průzkumný vrt
v prameništi Smolov
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SVAZEK POZVAL TURISTY NA DOMAŽLICKO

V současné době probíhá u Domažlic
realizace hydrogeologického průzkumného vrtu.
Vrt byl projektován v prameništi Smolov, které je vzdáleno od města 3 km.
V případě pozitivních výsledků zjištěné
kvality a vydatnosti by sloužil v budoucnu
jako samostatný vodní zdroj k zásobování
Domažlic. Na místě, upřesněném předcházejícím geofyzikálním měřením, byl
vyhlouben vrt o hloubce cca 50 m. V současnosti probíhá 14 denní čerpací zkouška
metodikou ustáleného proudění a další
hydrodynamické zkoušky a laboratorní
rozbory. Výstupem bude zpráva a doporučení o využívání vrtu. O výsledku Vás
budeme opět informovat.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
(MěÚ)

Sněhová kalamita

Výstava Regiontour 2013 se konala v největším pavilonu ve střední Evropě. Na vloženém
snímku (zleva) předseda Svazku Domažlicko, bělský starosta Libor Picka, furthský starosta Sandro Bauer, domažlický starosta Miroslav Mach a senátor Jan Látka.
Foto Stanislav Antoš

V lednu se konal v Brně tradiční veletrh cestovního ruchu Regiontour. Akce se
účastní nejčastěji kraje a města, která zde mají své expozice podobně jako podnikatelé v oboru cestovního ruchu. Náš region je zde zastoupen díky členským obcím
Svazku Domažlicko, které se sdružují ve společné expozici.
Pracovníci informačních center po čtyři dny návštěvníkům rozdávali propagační
materiály a odpovídali na dotazy. Atmosféru našeho kraje dokreslovaly modely rozhleden (Čerchov, Zvon, Ebene, Rýzmberk, Šibeniční vrch, domažlická věž a model
pomníku J. S. Koziny). Přítomným po dva dny hrála Domažlická dudácká muzika
a ve čtvrtek se přítomným představily děti z Horšovského Týna v kostýmech odkazujícími na středověk.
Novinkou byla nová mapa, která vznikla na základě podnětů z jednotlivých obcí,
již redakčně zpracovali pracovníci informačních center u nás i ze sousedního chamského okresu.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 25. 2. 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 27. 2. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

V polovině ledna se i Domažlice dočkaly pořádné sněhové nadílky, kterou do té
doby příroda našemu podčerchovskému
kraji upírala. Zeptali jsme se velitele
domažlické městské policie Bohuslava
Perlovského, v jaké míře se na úklidu
sněhu (kromě technických služeb) podílejí
občané mající nemovitosti sousedící s veřejnými chodníky, byť to již není ze zákona
jejich povinnost. „Ti praví obchodníci
si před svými provozovnami na náměstí
uklízejí sami,“ říká velitel strážníků a dodává, že se to týká i občanů v celém městě.
Většinou nečekají až na příjezd DTS a pomáhají udržovat město schůdné i v nelehké
době sněhové kalamity.
(toš)

Rekonstrukce
Kostelní ulice

Město Domažlice chystá další úpravu
v centru města - rekonstrukci Kostelní ulice, která má za cíl zklidnit dopravu v jedné
z nejrušnějších ulic a zvýšit estetický ráz
městské památkové rezervace. K nám do
redakce přišel otevřený dopis čtenáře na
toto téma. Spolu s odpovědí starosty města
jej najdete na stranách třináct a čtrnáct.
(toš)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 57. schůzi
dne 18. 12. 2012:
- schválila Plán zimní údržby místních
komunikací ve městě Domažlice a obci
Havlovice
- nesouhlasila s pokácením dřevin na pozemkových parcelách č. 2578/2 a 5141/
27, obě v k.ú. Domažlice (Kozinova
ulice proti Benzíně)
- nesouhlasila s pokácením dřevin na pozemkových parcelách č. 3800/7 a 3800/
57, obě v k.ú. Domažlice (Cihlářská
ulice)
- souhlasila s pokácením keřového porostu před domem čp. 203 v Palackého ul.
v Domažlicích
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu douglasky v Kunešově ulici u domu č.p. 510
v Domažlicích
- souhlasila s pokácením 1 kusu douglasky v urnovém háji na městském hřbitově
v Domažlicích s tím, že bude použit
jako vánoční strom
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu vodovodní přípojky
pro objekt plaveckého bazénu č.p. 230
v Palackého ul. v Domažlicích a schválila provedení přeložky vodovodní přípojky pro objekt plaveckého bazénu č.p.
230 v Palackého ul., Domažlice a její
následnou změnu užívání na vodovodní
řad a uložila odboru správy majetku zajistit vypracování projektové dokumentace stavby „přeložka vodovodní přípojky pro plavecký bazén Domažlice“
- schválila zadání zakázky na vybudování
nových dětských herních prvků na pláži

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
a zboží nabízeného inzercí.
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rybníka Babylon společnosti KARIM
Europe, s.r.o., Wolkerova 1279, Hulín
- vzala na vědomí Souhrnnou zprávu
o prohlídce fasády ZŠ Komenského 17,
Domažlice vyhotovenou Domažlickou
správou nemovitostí, s.r.o., dne 15. 12.
2012 a uložila odboru správy majetku
zahrnout do návrhu rozpočtu na rok
2013 investiční akci Oprava fasády budovy Základní školy ZŠ Komenského 17
v Domažlicích
- schválila záměr pořízení „odvozní soupravy“ pro Domažlické městské lesy,
spol. s r.o.,
- schválila prezentaci města Domažlice
formou pořadů „Okénko z měst a obcí“
zhotovených regionální televizí ZAK,
s.r.o., Prokopova 26, 301 Plzeň – město, IČ: 64835669 v rozsahu nabízeného
programu „Bonusový balíček“ za cenu
40.500,– Kč bez DPH
Rada města na své 58. schůzi
dne 15. 1. 2013:
- schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí,

Mafiánské rodiny se
opět utkají

Blíží se třetí ročník Mafie, večerní hry
ve městě, kterou pořádá skautské Středisko Jiřinky Paroubkové v Domažlicích. Na
náměstí a v jeho okolí spolu budou bojovat
dvě mafiánské rodiny, jejichž členové budou mít za úkol pašovat cenné zboží mezi
různými dealery. Při tom si ovšem musí
dávat pozor na pistolníky ze znepřátelené
rodiny a také na svědomité policisty.
Minulý rok se utkalo o čest svých mafiánských rodin více než 50 mafiánů a mafiánek. Doufáme, že i letos se sejdeme
ve velkém počtu, navzájem se poznáme
a užijeme si napínavý souboj. Vítáni jsou
všichni odvážní kluci a holky od první do
deváté třídy. Sraz bude 2. března v 17 hod
na Chodském náměstí. Po registraci a rozdělení do mafiánských rodin bude v 18
hod zahájena samotná hra. Oficiální ukončení a vyhlášení výsledků pak proběhne ve
20.30 hod. Pro účast ve hře je nutné donést
na místo srazu vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku, kterou je možné stáhnout na stránkách
mafie.skauting.cz.
Tam také najdete
veškeré informace o hře, včetně
přesných pravidel
a kontaktů na organizátory. Neváhejte
a přijďte bránit čest
svých mafiánských
rodin! H. Märzová
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spol. s r.o., skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2012 ve výši 587,26 Kč/GJ
bez DPH
- schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí,
spol. s.r.o., kalkulovanou cenu tepelné
energie pro rok 2013 ve výši 586,91
Kč/GJ bez DPH
- schválila vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Domu dětí
a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace; náležitosti vyhlášení
konkursního řízení jsou stanoveny podle
§ 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích
- schválila sazebník úhrad za poskytování
informací.
Všem příbuzným, přátelům a známým,
oznamujeme, že 18. prosince zemřela
paní Miloslava Tauerová z Domažlic
ve věku 84 let.
Zádušní mše svatá bude sloužena
v sobotu 16. února 2013 v 11 hodin
v kostele Všech svatých v Domažlicích.
Poté budou ostatky drahé zesnulé uloženy
do rodinného hrobu na místním hřbitově.
Za příbuzné Robert a Dana - vnoučata
s rodinami, Anna - setra s rodinou,
Danuše - snacha a ostatní příbuzní.

KOSMETICKÝ SALON
U GOLEMA
tel. 603 581 469

celková péče o pleť
pedikúra, včetně docházky
za klientem
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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ZÁPISY DO ŠKOLKY

Zápis do Mateřské školy Domažlice,
Msgre B. Staška, se bude konat v úterý
5. března 2013 od 8 do 15 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dítětem,
přinesou s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz k ověření trvalého bydliště,
cizinci platný cestovní pas.

V Domažlicích se ztratil
snubní prstýnek.

Nálezce, kontaktujte 728 069 944.
Prstýnek má citovou hodnotu.

Zápis do jeslí

Zápis do Jeselského zařízení Domažlice se bude konat v pondělí 18. března
2013 v jeselském zařízení, Michlova 565,
Domažlice od 8 do 16 hodin. Případné
další odpovědi na dotazy můžete získat na
telefonu 379 722 590.
Přijímány jsou děti do tří let věku. Náhradní termín zápisu bude v pondělí 25.
března 2013 od 8.00 do 16.00 hodin. (is)

SALONEK YANA
ošetření pleti ultrazvukovým přístrojem
kosmetika, pedikúra, manikúra
prodej přírodní kosmetiky
Tel.: 776 732 615
28. října 99, Domažlice
Prozovní doba:
Po–So dle objednávek
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Pozvánka k zápisu do Mateřské školy
Domažlice, příspěvkové organizace

Ředitelka Mateřské školy Domažlice srdečně zve rodiče a děti k zápisu do mateřské
školy. Zápis se uskuteční v pondělí 11. března 2013 od 8.00–16.00 hodin v budově
mateřské školy Zahradní 471 pro všechna odloučená pracoviště (Benešova 282, Palackého 224, Michlova 565, Poděbradova 53) i kmenovou školu Zahradní 471.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizí státní příslušníci i cestovní pas.
Zapsané děti budou navštěvovat mateřskou školu od září 2013.
Zápis probíhá dle schválených kritérií.
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 dětí 3–6 let – 32,– Kč na dítě a den,
kategorie 7–10 let – 35,– Kč na dítě a den (kategorie 7–10 let se vztahuje na děti s odkladem školní docházky)
Výše školného je 350,– Kč měsíčně.
Dotazy Vám budou zodpovězeny na tel. 379 724 565.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Anna Bauerová, ředitelka mateřské školy

Město Domažlice vyhlašuje již XX. ročník soutěže O největší alobalovou kouli

S novým rokem se opět rozbíhá soutěž ve sběru alobalu „O největší alobalovou kouli“,
a to již XX. ročník.
Alobal je hliník, latinsky aluminium, chemická značka Al. Je třetím nejrozšířenějším
prvkem na Zemi. Objeven byl tento kov roku 1825 dánským fyzikem H. Ch. Oerstedem.
Hliník se nejčastěji získává z horniny bauxitu, která je těžená povrchově. Hliník se vyznačuje výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí, nízkou hmotností, kujností, tažností
a odolností vůči korozi. Pro své vlastnosti je vyhledáván jako konstrukční a obalový
materiál.
Proč sbírat alobal? Získání hliníku zpracováním rudy je energeticky náročný proces. Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje ropa, která tuto plechovku zaplní do
poloviny. Aby mohl vzniknout jeden kilogram hliníku z rudy, je třeba 171 MJ energie.
Pro srovnání: spotřeba energie na výrobu PET činí 70 MJ/kg a výroba pozinkovaného
plechu si vyžádá 33 MJ/kg. Hliník se na skládce prakticky nerozkládá. Lze jej velmi
dobře recyklovat na rozdíl od obalů z kombinovaných materiálů – např. tetrapak. Ložiska bauxitu se na území České republiky nevyskytují, veškerá výroba hliníku je kryta
dovozem ze zahraničí a využíváním druhotných surovin z tuzemska. Při výrobě hliníku
z druhotných surovin se ušetří až 95 % energie, a to se projevuje nejen v ceně výrobků,
které si kupujeme, ale hlavně v menším znečištění životního prostředí. Při výrobě hliníku
z bauxitu vzniká totiž nejenom hliník, ale i jedovaté odpady, které poškozují všechny živé
organismy včetně člověka. Proto bychom měli alobal sbírat a tím alespoň malým dílem
přispět ke zlepšení stavu naší planety. Naplnit tak základní heslo ekologických hnutí:
„Mysli globálně, jednej lokálně“.
Zkuste i vy sbírat alobal a budete překvapeni, kolik alobalu jinak skončí v každé
domácnosti každoročně v odpadkovém koši. Sbírat je možno alobal z obalů potravin
a jiných výrobků, které doma používáte. Odevzdaný alobal musí být čistý (bez zbytků
másla, sýra, tuků,...) a bez nalepených papírů, jinak sběratel může být ze soutěže vyloučen. A jak poznáte, že se jedná opravdu o alobal a ne o folii s hliníkových povrchem?
Každý hliníkový obal je označen číslem 41 v trojúhelníku, popřípadě ještě nápisem ALU.
V případě pochybností použijeme magnet, hliník na rozdíl od železa či jiných kovů není
magnetem přitahován. Z alobalu vám půjde udělat kulička, která bude držet tvar a nerozbalí se třeba jako obal od kávy, instantní polévky či tyčinek.
Účastníci soutěže budou rozděleni do kategorie - jednotlivců, sourozenců, rodin a kategorie - kolektivů. Uzávěrka soutěže se předpokládá koncem dubna 2013, bližší podmínky pro ukončení soutěže budou včas zveřejněny před jejím koncem. Všichni sběratelé již
tradičně obdrží diplom a nejlepší hodnotné ceny. Veškeré dotazy k podmínkám a průběhu
této soutěže směřujte na pana Petra Sladkého, pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice,
tel. 379 719 267, mail petr.sladky@mesto-domazlice.cz.
Přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se podaří překonat výsledky z posledního rekordního ročníku, který byl co do množství nejúspěšnější, bylo nashromážděno o 170 kg
více než v předchozích letech. Celkem bylo sebráno 1016 kg.
MÚ Domažlice, odbor životního prostředí
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Upozornění pro žadatele o byt

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

Před vyprodaným sálen vystoupila v domažlickém MKS populární jihočeské dechová
kapela Babouci.
Foto MKS

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

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)
PO–PÁ 7.00–15.30

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

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 12. 2. 2013 školení

Začínáme s internetem

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

Výstava fotografií studentů domažlického gymnázia představí práce členů fotokroužku pod vedením Marie Johánkové.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 1. do 28. února 2013 a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Školení v internetové studovně

7. výzva (18. kolo) Místní akční
skupiny Český les, o. s.

Výstavy:

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Odbor správy majetku MěÚ Domažlice upozorňuje všechny žadatele o přidělení bytové jednotky, kteří mají podanou žádost před začátkem roku 2013, aby se dostavili na
bytový úsek výše zmíněného odboru k aktualizaci své žádosti pro rok 2013, a to nejpozději do 31. 3. 2013.
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 Městskému úřadu Domažlice, odboru správy majetku, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, písemnou aktualizaci žádosti, obsahující případnou změnu dříve uvedených údajů žadatele. Formulář k tisku pro aktualizaci své žádosti
naleznete též na našich internetových stránkách www.domazlice.info v sekci Městský
úřad - Formuláře. Pokud nebude aktualizace provedena ve stanoveném termínu, žádost
o přidělení bytové jednotky bude vyřazena z evidence. Odbor správy majetku MěÚ,
tel. 379 719 155.
(MěÚ)

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

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

JAZYKOVÁ ŠKOLA ENGE

nabízí od února 2013 v Domažlicích
další pololetní výuky - ANGLIČTINY a NĚMČINY
pro veřejnost, firmy a prac. skupiny (centrum města)
- všechny stupně znalostí
Přihlášky a úhrada výuky 4., 5., 6., 7. února
vždy od 16.00 do 17.00 hodin na adrese:
Komenského 4, Domažlice (budova autoškoly a spořitelny).
Informace na tel. 733 254 811 nebo 776 680 344 ve stejnou dobu.

Místní akční skupina Český les, o. s. vyhlašuje 7. výzvu v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS Český les, o. s.
V 7. výzvě bude rozděleno 9 309 436 Kč, žádosti lze předkládat v následujících oblastech podpory (Fichích):
Fiche
1
3

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)

4

Poděkování

7

Klub českých turistů - odbor Domažlice děkuje
dárcům finančních prostředků a sponzorských
darů na opravu turistických zařízení na Čerchově
v roce 2012. Byli to Waldverein Furth im Wald,
p. Mašl z Plzně, Dohas Domažlice, p. Paterová
z Horšovského Týna, Gaming a Developments
Česká Kubice, p. Faitová z Domažlic, Sokol Domažlice, Petržíkovi z Domažlic, p. Prachová z Domažlic, Ing. Jan Kurz z Blatné, p. Voláková z Domažlic, JUDr. Rippelová ze Sušice, Plzeňský kraj,
MŠMT Praha, Klempířství Tomášek – klempířské
práce Domažlice, p. Bauer z Waldmünchenu, manželé Kupilíkovi ze Ždanova, p. Wollerová z Domažlic a neznámí turisté. Celková suma je 250 843
Kč. Nejvyšší částku poskytli Plzeňský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha
prostřednictvím ústředí KČT a Gaming a Developments Česká Kubice.
P. Matějka

5
6

Název
Vytvoření podmínek pro
rozvoj cestovního ruchu
Diverzifikace činností
nezemědělské povahy
Podpora rozvoje drobného
podnikání
Zkvalitnění života
na venkově
Vzdělávání a rozšiřování
znalostí místních obyvatel
Podpora venkovské turistiky

Výše podpory

Minimální a maximální výše
způsobilých výdajů

Výše minimální
alokované částky

90%

100 000 Kč / 1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

30%–50%

100 000 Kč / 1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

50%

100 000 Kč / 1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

30–90%

100 000 Kč / 2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

100%

100 000 Kč / 1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

90%

100 000 Kč / 1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

Příjem žádostí bude probíhat na kontaktním místě v Domažlicích (Hradská 52)
ve dnech 4. 2. až 6. 2. 2013 v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující všechny povinné přílohy) nebude přijata.
Kontaktní osoby pro konzultace projektů:
Sylva Heidlerová, mobil +420 602 168 171; heidlerova@masceskyles.cz
Ing. Daniela Voldánová, mobil +420 724 863 051; voldanova@masceskyles.cz
Seminář k této výzvě proběhne v závěru ledna, přesný termín bude uveden na webových
stránkách.
Další potřebné informace k výzvě jsou k dispozici na stránkách www.masceskyles.cz.

Trápí Vás kila navíc, chcete
předejít nemocem?
První vědecky podložený dietní program sestavený na základě Vašeho genetického kódu.
Více informací na www.alikamenty.websnadno.cz nebo tel. 603 449 629
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS PAVEL MIKULENKA

1. 2. Taneční pro dospělé, 2. 2. Dětský karneval, 3. 2. Setkání lyžařů, 5. 2. Školení,
7. 2. Taneční pro dospělé, 17. 2. Divadlo v rámci předplatného „Smrtelná vražda“,
19. 2. Koncert Bratři Nedvědi, 20. 2. Prodej drogerie, 22. 2. Ples KSČM, 23. 2. Dětský karneval, 26. 2. I. abonentní koncert – Martina Bačová – housle, Dalibor Karvay
– housle, Jiří Žigmund – viola, Hana Baboráková – violoncello, 27. 2. Zasedání
zastupitelstva města.

nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

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 21% DPH!
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neděle 10. března 2013 od 15.00 hodin ve velkém sále MKS
Dětské představení
pátek 1. 2. a pátek 15. 2. 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Taneční kurz pro pokročilé, který povedou, jako už v minulých letech, Václava a Petr Brettschneiderovi.
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.
neděle 3. února 2013
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

KAŠPÁREK ČARUJE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 21. 1. 2013 v MIC.
neděle 17. února 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadlo v rámci předplatného

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.
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.
neděle 17. února 2013
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

KAŠPÁREK ČARUJE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
Vstupenky pouze v předprodeji, a to od 21. 1. 2013 v MIC.
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
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

MÍŠA RŮŽIČKOVÁ

Zpíváme a tančíme s Míšou – Cestujeme za zvířátky. Vstupenky v prodeji od 1. 2. 2013.
úterý 12. března 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
koncert

DASHA & Pajky Pajk Quartet

vstupenky v prodeji od 1. 2. 2013
čtvrtek 14. března 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
II. abonentní koncert

KRISTINA FIALOVÁ – VIOLA
BARBORA PLACHÁ – HARFA
pátek 15. března 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
klubová scéna

HAPPY ST. PATRICK´S DAY

Hraje: plzeňská kapela hrající hudbu Irska, Skotska a Bretaně POITÍN
tančí: plzeňská skupina irského tance a stepu INIS. Vstupenky v prodeji od 1. 2. 2013
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
sobota 23. března 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

CHODSKÝ BÁL

K tanci a poslechu hraje Horalka, vstupenky v prodeji od 18. 2. 2013
účinkují: MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV, DOMAŽLICKÁ
DUDÁCKÁ MUZIKA, NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV, KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA
úterý 26. března 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadlo v rámci předplatného

DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI
Eric-Emmanuel Schmitt

ENIGMATICKÉ VARIACE

Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř. Režie: Jan Burian.
středa 27. března 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS nebo kino Čakan
diashow

MARTIN LOEW – MADAGASKAR
jednotná cena vstupenek 100,– Kč
středa 3. dubna 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
koncert

JOSEF FOUSEK

vstupenky v prodeji od 18. 2. 2013
čtvrtek 11. dubna 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS
koncert

4 TET

cena vstupenek 490,– Kč a 550,– Kč
pátek 12. dubna 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
klubová scéna

XINDL X - TURNÉ S KYTAROU A LÁSKOU
vstupenky v prodeji od 18. 2. 2013

únor 2013
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ÚNOR

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
v sobotu 2. února 2013 od 14 hodin v městském kulturním středisku
POŘÁDÁME VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM:
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.
Vystoupení tanečních kroužků domu dětí, hudební produkce, ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.

AKCE O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:

pondělí 11. února - DÍLNA PRO DĚTI „SVĚT ZVÍŘAT“ ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích, zahájení
v 9.00 a ukončení ve 12.00 hodin v domě dětí, vlastní dílna bude probíhat v galerii
úterý 12. února – Bowling a exkurze na pracoviště Záchranné služby a OS ČČK – maskování a ošetření běžných poranění,
zahájení v 9.00 a ukončení ve 12.30 hodin v domě dětí
středa 13. února - Malování pro radost seznámení dětí zábavnou formou s různými malířskými a kreslířskými technikami,
hry od 9.00 do 12.00 hodin v domě dětí

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
úterý
čtvrtek
pátek
úterý

5. 2.
7. 2.
8. 2.
19. 2.

Soutěž v Nj I.-III.
Olympiáda v Čj I. kat.
Olympiáda v Čj II. kat.
Soutěž v Aj I.-III.

DDM
DDM
DDM
DDM

OKRESNÍ KOLA UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ:
středa

6. 2.

komorní hra s převahou
dechových nástrojů

ZUŠ Domažlice

TURISTICKÉ AKCE V ÚNORU

Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost

Neděle 3. 2.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod
u Golema. Trasa: Domažlice, Újezd, Hrádek, Pila (10 km). Vede A. Léblová.
Neděle 10. 2.
Turistická „Valentýnská“ vycházka.
Sraz ve 13 hod u Golema. Trasa: Domažlice, Újezd a zpět (8 km). Vede K. Bílek.
Neděle 17. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.32 hod do České Kubice. Trasa:
Česká Kubice, Stará Huť, Salka, Babylon
(7 km). Návrat autobusem v 15.35 hod,
nebo vlakem v 15.29 hod. Vede P. Matějka.
Čtvrtek 21. 2.
Turistická beseda v budově Gymnázia
J. Š. Baara od 18 hod Šárka Zemanová Zážitky z pobytu v Číně.
Neděle 24. 2.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod na
zastávce ČD. Trasa: Domažlice, Kubičkova skála a zpět (8 km). Vede K. Bílek.

Úterý 26. 2.
Zájezd do divadla J. K. Tyla v Plzni na
operetu O. Nedbala „Polská krev“. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 17.30 hod. Cena pro členy KČT
340 Kč pro ostatní 360 Kč (cena vstupenky
+ jízdné). Přihlášky a peníze přijímá do
19. 2. paní M. Senohrábková, tel.
379 724 113 nebo 723 331 714. Vede
E. Nosková.
Čtvrtek 28. 2.
Turistická beseda v budově Gymnázia
J. Š. Baara od 18 hodin. J. Wollerová – Zážitky z putování po Cejlonu.
Připravujeme
Neděle 3. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží ve 13 hod do Třebnic. Trasa:
Třebnice, Chrastavice, Domažlice (8 km).
Vede S. Doubek.

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na
www.domazlice.info

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 25. 2. 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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

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.
Pronajmu novostavbu RD 5+1 s balkonem, garáží a zahradou v hezké části
Domažlic. Cena 12.900,– měsíčně,
tel. 602 811 834
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
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Poděkování z Valchy

Děkujeme vám všem, kteří jste v uplynulém roce 2012 věnovali
svůj čas a přízeň našim psím svěřencům, dárcům za pamlsky, granule, konzervy, piškoty (není psa, který by je nemiloval), misky,
vodítka, hračky a další maličkosti. Děkujeme rodinám i jednotlivcům, kteří zkrátili někdy i dost dlouhou dobu čekání na nový domov našim azylantům procházkami po okolí, ať už ve dnech otevřených dveří nebo i mimo ně. Moc děkujeme všem lidem, kteří
i v nepříznivém počasí (po sněhové krátké peřině přišla obleva,
všude stála voda, pršelo a foukal vítr) přerušili předvánoční shon,
přijeli v adventním čase na vánoční setkání a zaplnili prostor okolo stromečku dárečky pro pejsky. Prostor dostaly taktéž děti, které
stromeček ozdobily psími pamlsky. Takové milé rušno a zvýšená
frekvence procházek našim chlupáčům plně vyhovovala.
Děkujeme sl. Andree Ďurišové, která v každém počasí prohání
sebe i hafany pěšími výlety po okolí, za její obětavou a nezištnou
péči o pejsky. Zároveň taktéž děkujeme všem neznámým, kteří
nebyli lhostejní a dovedli pomoci dočasným poskytnutím domova
a péčí o ty opuštěné a nechtěné.
Pes je schopen pro svého pána udělat velmi mnoho i nasadit
za jeho záchranu svůj vlastní život. A co děláme my, lidé, pro své
čtyřnohé kamarády? Setkáváme se se psy přivázanými u stromů,
vyhozenými z aut nebo odebíranými z naprosto nevyhovujících
podmínek. Tak jim někteří z nás oplácejí jejich bezmeznou lásku.
Psa nemůže potkat nic lepšího než starostlivý majitel, který jej
bude mít rád. Proto obzvláště velké Díky patří především těm,
kteří poskytli plnou misku, klidné zázemí a láskyplný domov
opuštěným, ztraceným či nechtěným psím dušičkám.
Na závěr trocha strohé statistiky - za rok 2012 bylo Městskou
policií provedeno 68 odchytů psů, z toho 38 tuláků bylo navráceno
svým páníčkům (vítězem za uplynulý rok je jedinec se skórem
4 útěků, rekordmanem prozatím zůstává uprchlík z roku 2011
s výsledkem 6 útěků). Jedna psí slečna byla odebrána z důvodu
porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a téměř okamžitě
od nás putovala do nového domova. Vstříc radostným dnům v nové lidské smečce se od nás vydalo 30 psích šťastlivců.
Budeme se i nadále těšit na Vaši návštěvu našich čtyřnohých
kamarádů ve dnech otevřených dveří a po domluvě i mimo ně.
Možná, že si některého z nich oblíbíte natolik, že potom bude
vaše volba pro odebrání pejska do vlastního opatrování jednodušší. Jejich život ve stanici je pouze „dostačujícím polotovarem“
neboť plnohodnotný domov jim opravdu nahradit neumíme.
Lucie Císlerová
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Akce (nejen) pro seniory

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
6. února od 14. hodin se koná přednáška pana Kosteleckého
– Péče o zdraví.
7. února je od 14. hodin naplánován masopust
20. února můžete navštívit od 14. hodin přednášku paní Fedorové
– Vonné svíčky.

v Břetislavově ulici č. 84
se 14. února koná od 14. hodin přednáška – Onemocnění tlustého
střeva
21. února od 14 hodin Masopust.

V novém penzionu v ulici Prokopa Velikého č. 689
bude sloužena 5. února od 15. hodin mše svatá.

(ap)
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Komunitní centrum FAZOLE uvádí TÉMA NA ÚNOR:

ŠIKANA VE ŠKOLE A NA PRACOVIŠTI
Pojem šikana jste zajisté již slyšeli a možná sdílíte kuriózní názor, že „se šikanou se toho dnes moc nadělá a že trocha toho šikanování dítě jenom zocelí“. Zcela opačný
názor na tuto problematiku mívají rodiče obětí šikany a naštěstí i kompetentní ředitelky a ředitelé škol. Proč jedni vnímají šikanování jako téměř banální klukovinu
a jiní ji vidí jako „mimořádně ohrožující a nebezpečnou formu násilí“? Důvodem tohoto nesouladu může být mylná představa o tom, co se pod tímto slovem skrývá.
V češtině totiž termín šikana označuje velmi odlišné projevy chování vyžadující naprosto odlišný přístup k řešení. Český výraz šikana je odvozen z francouzského
slova „chicane“ překládaného jako zlomyslné týrání, pronásledování. Slovo šikana neodpovídá např. jednorázové rvačce silnějšího s výrazně slabším, ale označuje
spíše model asymetrického chování, jehož součástí je psychické či fyzické ubližování a výsledkem ztráta pocitu bezpečí, zraněná sebeúcta a bezradnost jak ponižování
zamezit. Společným jmenovatelem na straně šikanujících je užití agrese a manipulace, na straně druhé je oběť prožívající strach a bezradnost (chci to zastavit, ale
nevím jak). Pro posouzení závažnosti každého příběhu je rozhodující prožívání oběti a míra její bezmocnosti. Nikdo si za opakované ponižování nemůže sám a je
chybou zamést informaci o ubližování pod koberec a zdůvodnit si to např. tím, že „je přecitlivělý, vždyť mu přece jenom nadávali a trochu ho provokovali.“

Šikana ve škole
O školní šikaně hovoříme tehdy, pokud jeden nebo více žáků
úmyslně, často opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky
a používá k tomu agresi a manipulaci. Vůči šikaně (jakožto formě
ponižování lidské důstojnosti) není stoprocentně imunní žádný
kolektiv. Šikana má různé podoby, na rozdíl od jiných druhů
násilí může být oku pedagoga dlouho skrytá a nenápadná, těžko
se objevuje. Typicky jsou šikanou traumatizovány děti, které se
neumí ubližování bránit, nechají se zajmout v pasti mlčení, strachu
a zůstávají na řešení problému sami. Nezavírat před šikanou oči je
jediný způsob, jak ji včas odhalit a snažit se s ní bojovat. Šikana
se rozvíjí pomalu, plíživě, postupem času nabírá na intenzitě
a závažnosti. Zvlášť první etapa rozvoje šikany (odborníci rozlišují
pět stádií vývoje šikany) bývá těžko pozorovatelná. Oběti šikany
jsou často ve špatném psychickém stavu, proto je důležitý velmi
citlivý a povzbuzující přístup ze strany rodiče. Zásadní je i důvěra
dítěte k lidem ve škole.

ODBORNÁ POMOC, JE-LI VAŠE DÍTĚ OBĚTÍ ŠIKANY:
▪ Pedagogicko-psychologická poradna - tel. 379 724 276
▪ Středisko výchovné péče Domažlice - tel. 379 492 890
▪ Česká školní inspekce Domažlice – tel. 379 723 887
▪ Rodičovská linka bezpečí – tel. 840 111 234.
Jak řešit situaci z pozice rodiče: Rodič se může v první řadě
obrátit na třídní učitelku, neobviňovat ji, ale požádat ji o citlivé
řešení situace ve třídě a spolupráci. Během rozhovoru se dá
nahlédnout, jak se učitelka k takovým situacím staví a zda vůbec
připouští, že je něco takového možné. Dobré je přečíst si předem
základní informace o odborném postupu řešení, doporučuji na
webu Ministerstva školství nalézt Metodický pokyn k prevenci
a řešení šikanování mezi žáky. V případě, že budete mít obavu
z nekompetentního zásahu třídního učitele nebo nebude-li se vám
zdát vhodný postup vedení školy, pak se obraťte na příslušného
pracovníka z České školní inspekce a požadujte poskytnutí
odborné pomoci. Trvejte na tom, že chcete být informováni
o postupu řešení. Situaci můžete konzultovat v Pedagogicko-p
sychologické poradně nebo Středisku výchovné péče. V těchto

institucích bývají dlouhé objednací lhůty, popište proto důkladně
situaci, krizové případy se objednávají přednostně. Jedná-li se
o zvlášť komplikovaný a nebezpečný typ šikany, je na místě obrátit
se na Policii ČR.
Mobbing – šikana na pracovišti
Dalším místem, kde mohou vztahy mezi lidmi onemocnět
virem šikany je pracovní kolektiv. Možná už jste slyšeli termín
mobbing označující šikanování na pracovišti (anglické sloveso
„to mob“ znamená obtěžovat, dotírat, hromadně napadnout).
Oběti mobbingu zažívají dlouhodobě a pravidelně poškozování
na pracovišti nejčastěji v podobě slovních urážek, okřikování,
zesměšňování či intrik. Většinou bývá na počátku „příběhu“
nedořešený konflikt mezi kolegy, kdy převahu získává egocentrický
zdatný manipulátor. Často jde o pomstu za oprávněné domáhání
se dodržování pravidel nebo o silně netolerantní postoj útočníka
k odlišnostem. Již na začátku znevažujících útoků a naschválů se
vyplatí ozvat, věcně popsat situaci a nechovat se jako oběť. Máte-li
důvěru v některou kolegyni či kolegu, proberte situaci i jeho očima.
Mohl by v budoucnu sehrát roli svědka. Snažte se o rozhovor
s mobbérem (útočníkem), připravte si předem srozumitelné sdělení
bez silných emocí a dobré argumenty. Mobbér by měl vnímat váš
rozhodný postoj a dozvědět se o důkazech svého protiprávního
(diskriminačního) počínání. Zapůsobte dojmem nebojácného
a rozhodného člověka, který trvá na dodržování určitých limitů.
V případě, že vás šikanuje přímo váš nadřízený, bývá ještě těžší
bránit se. Psychické deptání v podobě přetěžování nesmyslnými
pracovními úkoly a pedantické bazírování na detailech se může
obtížně prokazovat, neboť šéf se může úspěšně vymlouvat.

Kam se obrátit o pomoc, jste-li obětí mobingu:
▪ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE DOMAŽLICE
▪ Adresa: Paroubkova 228, (bývalý „okres“), tel. 773 789 097
▪ Bezplatné poradenství – pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
Téma zpracovala: Jana Hendrichová
Další připravovaná témata: Udržitelný rozvoj – ekonomika
není vše a Odpovědné spotřebitelské chování.

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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Diskuse na téma rekonstrukce Kostelní ulice

Pane starosto,

když vlastník nějaké nemovitosti řekne, že může provést
všechny stavební úpravy, jaké si zamane, je to jistě nesmysl. Když
totéž tvrdí starosta, je to navíc i, dejme tomu, překvapivé.
Když tentýž starosta prohlásí, že vlastníkem nějaké nemovitosti
– konkrétně komunikace v Kostelní ulici – jsme my, tj. město
Domažlice, nemělo by to působit dojmem, že má na mysli sebe
a úředníky radnice. Jde o majetek obecní a obec je společenstvím
občanů.
Nejhorší ovšem je, když se starosta jako ničím neomezený
vlastník i chová. Dobře je to patrné právě na případu tzv.
„Kompletní rekonstrukce Kostelní ulice spočívající v obnově
žulové dlažby“.
Pane starosto, na jednání dne 29. 10. 2012 jste mi spolu
s autorem projektu Ing. Ptáčníkem a pracovníky odboru správy
majetku Ing. Haškou a bc. Hájkem předložil projekt pod výše
uvedeným názvem s tím, že jde o jediné možné řešení, které
schválila dopravní policie a památkový odbor. Dále jste uvedl, že
toto řešení je v zájmu veřejnosti a vyhovuje všem.
Téměř nic z toho, co jste na tomto jednání tvrdil, není
pravda. Předně toto řešení nevyhovuje „všem“ (pokud jste
neměl na mysli Vás čtyři), už proto, že o něm skoro nikdo nic neví.
Mě jste obeslali spolu s několika dalšími vlastníky nemovitostí
pro nutný souhlas s úpravami na našich pozemcích. Nejsem sám,
kdo vám tento souhlas neudělil, tudíž „všem“ váš projekt jistě
nevyhovuje. A to především těm, jichž se bezprostředně týká.
Ze svého souhrnného „všem“ si můžete vyškrtnout i ty
obyvatele a živnostníky Kostelní a Školní ulice, kteří zatím
ani netuší, že jste rozhodli o zrušení možnosti vjezdu
z náměstí, a tudíž jim toto rozhodnutí nemůže ani vyhovovat,
ani nevyhovovat. Já bych si vsadil na tu druhou možnost. Takto

v praxi vypadá Vaše proklamovaná snaha o zapojení obanů do
záležitostí města. Po dobu více než ročních příprav projektu jste
zásadní změny pro ulice Kostelní a Školní s dotčenými osobami
nejen nekonzultovali, ale ani je o nich neinformovali. Na jednání
s Vámi zazněla i věta – „to by do toho kdekdo mluvil“.
Dále – není pravda, že jde o obnovu žulové dlažby. Jde
o změnu dopravní situace v celé této lokalitě, včetně vytvoření
jakési pěší zóny v dolní části Kostelní ulice. Ta nepřináší
v navržené podobě větší bezpečnost chodců a navíc výrazně
komplikuje dosavadní provoz domu společnosti DORKA. O tom
ale budeme jednat jinde.
Nejde ani o „rekonstrukci“. Ta je vždy pouze obnovou
původního stavu. Zde se naopak popírá a ničí část historického
půdorysu města, který je hodnotou sám o sobě. Nerozumím tomu,
jak mohl památkový odbor něco takového připustit – stačilo
zalistovat ve Vašem aktualizovaném Programu regenerace městské
památkové rezervace.
Zadání projektu „Rekonstrukce Kostelní ulice spočívající
v obnově žulové dlažby“ se tedy jaksi proměnilo v cosi zcela
jiného. Když jsem se ptal, proč nemá být provedena pouhá obnova
žulové dlažby jako v jiných ulicích MPR, ale zásadní změna
dopravní situace, slyšel jsem důvody hned tři.
První důvod uvedl bc. Hájek – totiž že jde o nejnebezpečnější
místo v celé městské památkové rezervaci. I když pominu to, že
v kompetenci bc. Hájka není vyslovovat takové soudy, prostě to
není pravda. Za dvaadvacet let, kdy jsem v Kostelní ulici téměř
denně, se zde žádný incident nestal. I Vy jste nakonec prohlásil,
že tento důvod to není.
Dalším důvodem mělo být – dle Ing. Ptáčníka – splnění
aktuálně platných norem. Nakonec bylo konstatováno, že v místě
(pokračování na str. 14)

PROJEKT ZAMĚSTNEJME SE SAMY OTEVŘEN NOVÝM KLIENTKÁM

Od prosince 2012 připravuje Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. - Komunitní centrum FAZOLE zahájení kurzů v rámci nového projektu
s názvem Zaměstnejme se samy (reg. č. CZ.1.04/3.4.04/88.00229). Cílem projektu je podpořit sebezaměstnávání žen na Domažlicku,
tzn., že vzdělávací program je ušit na míru zejména ženám, které chtějí začít podnikat. Řešení k posílení své pozice na pracovním trhu
však nabízíme i pro ty, u kterých se ukáže, že se pro podnikání z nějakých důvodů nehodí.
Informační setkání pro první zájemkyně proběhne ve čtvrtek 7. února od 10.00 hod v učebně Komunitního centra FAZOLE v budově Střední zdravotnické školy v Domažlicích. Zde se dovíte podrobnosti o připraveném vzdělávacím programu, na základě kterých se
rozhodnete, zda do projektu vstoupíte.
Co nabízí nový vzdělávací program?
Modul 1 Jak jsem na tom zahrnuje bilanční diagnostiku a motivační kurz, jejichž cílem je zmapovat aktuální situaci klientky, zjistit
její předpoklady pro zahájení podnikání/SVČ a naplánovat postup, který povede ke splnění vytyčených cílů.
Modul 2 Co se potřebuji naučit nabízí možnosti doplnění potřebných znalostí, a to v kurzech: Obsluha osobního počítače, Základy
podnikání (rekvalifikace); profesní kurzy zejména pro ty, pro které podnikání není tou nejlepší volbou.
Modul 3 Můj podnikatelský plán navazuje na rekvalifikaci Základy podnikání, jeho cílem je sestavit si za pomoci lektora a konzultantů vlastní podnikatelský plán.
Modul 4 Společně to dokážeme nabízí doplňkové služby pomáhající překonat bariéry v zahájení podnikání/SVČ. Jedná se o hlídání
dětí v době projektových aktivit, individuální konzultace s odborníky a projektovým týmem, možnost sdílet své zkušenosti, poznatky
a problémy s ostatními klientkami v Klubu FAZOLE.
Partnerem projektu je o.s. NOVÉ OBZORY – Hlídací koutek Kráčmerka, spolupracující organizací projektu je město Domažlice.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
V případě zájmu o účast se obracejte na kontakt marie.bubova@ekopolitika.cz nebo telefonicky na tel. 773 381 139, pevná linka
379 428 320, případně si domluvte osobní schůzku v kanceláři Klientského centra KC FAZOLE na adrese Branská 1 v Domažlicích.
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Diskuse na téma rekonstrukce Kostelní ulice
dokončení ze str. 13
již historicky vymezeném se tyto normy neuplatňují. Dnes už si
navíc myslím, že naopak Váš projekt zcela bezdůvodně na některé
normy nedbá, přestože by mohl, a hlavně měl. Ing. Ptáčník,
kromě toho, že mi doporučil vrátit se do autoškoly, již s ničím
podnětným nepřispěl. Výmluvně to ale ilustruje způsob jednání
ve Vaší kanceláři.
Konečně Vámi uvedený důvod byl ten, že pouze a výhradně
tento projekt, na rozdíl od jiných variant (příjemnějších
a hezčích), vyhovuje dopravní policii a památkovému odboru. To
už vůbec není pravda a je na pováženou, že máte „odvahu“
takto účelově argumentovat.
Památkový odbor si kladl jako podmínku vydláždit i části
některých soukromých pozemků. Očekávám, že tato podmínka
– tak důležitá, že jsme byli já a další kvůli ní obesláni – také
nebude mít dlouhou životnost.
Až na závěr jste řekl, pane starosto, že prostě nechcete, aby ve
spodní části Kostelní ulice stála auta. Domnívám se, že Vaše přání
nemůže být zároveň argumentem, a zdá se, že Vaše „nechtění“
pochází zřejmě z oné mylné a zákonu odporující představy,
že vlastník si může se svou nemovitostí dělat co chce. Žádný
rozumný, vysvětlitelný a oprávněný důvod pro tyto změny
tedy uveden nebyl.

Vážený pane Šuchmane,
dovolte mi několik poznámek na váš
otevřený dopis.
1. Vlastníkem většiny komunikací ve
městě je opravdu město Domažlice. Proto
jako vlastník odpovídá za stav komunikací
a je jediné, kdo může zadávat projektovou
dokumentaci k zamýšleným stavbám.
2. Město provádělo v minulých letech
rekonstrukci vodovodů a kanalizace a všude, kde to bylo možné, jsme tuto činnost
spojili s rekonstrukcí povrchů. Dokonce
jsme se snažili, aby ve všech rekonstruovaných ulicích byly provedeny plánované
opravy ostatními správci sítí (ČEZ, RWE,
Telefonica O2, veřejné osvětlení, metropolitní síť). Pro tyto práce bylo zpracováno
několik desítek, spíše stovek, projektových
dokumentací.
3. O tom, zda k provedení plánovaných
oprav či rekonstrukcí je třeba stavební povolení, je kompetentní rozhodnout Odbor
výstavby MěÚ Domažlice. Tento orgán
státní správy určí rozsah a způsob projednání. Většinou vyrozumí vlastníky sousedních nemovitostí, v případě jejich velkého
počtu stanoví termín veřejného projednání.
4. V případě rekonstrukce Kostelní ulice
je nám všem – tedy jistě i Vám – známo,
že v ulici není stavebně oddělen chodník
od komunikace (v části mezi Dorkou a GE
Money Bank). Dále jistě víte, že tato ulice
se nachází v zóně zákazu stání a otáčení
vozidel je víceměně nemožné. Proto bylo
zadáno zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
5. Ke všem takovýmto dokumentacím
se vyjadřují dotčené orgány (Policie, památkáři, hasiči...). Projektant hledal řešení, aby získal kladná vyjádření od všech.
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Sezona Kruhu přátel hudby

při Městském kulturním středisku Domažlice

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

Kromě toho ani v nejmenším nebylo respektováno hledisko
urbanistické a architektonické. Odborné vyjádření, které jsem
Vám již dal k dispozici, mohu shrnout do jediné věty: Jedná se
o řešení svévolné a nekvalifikované.
Věřím, že nebudu jediný, kdo se bude ptát, proč se za projektem
„obnova žulové dlažby“ skrývá změna dopravní situace pro ulice
Kostelní, Školní, resp. i Spálenou.
Myslím, že k tak zásadní změně nejste oprávněn ani Vy, ani
rada města. A pokud Vaše dosavadní počínání v této věci schválí
zastupitelstvo, nemělo by se tak stát bez diskuse s veřejností, po
které jinak tak naléhavě voláte.
Jiří Šuchman

Jiné řešení by totiž
nemělo smysl. Toto
zadání projektant
splnil a takto zpracovanou dokumentaci předložil k dalšímu projednání.
6. Orgán památkové
péče
požadoval, aby do
dokumentace byly
zahrnuty i soukromé
pozemky
(podloubí v Kostelní ulici a pozemek
ve Vašem vlastnictví). Jednání v mé
kanceláři se tedy
vztahovalo
výhradně k tomu, že Pohled na část (u křižovatky proti škole) dokumentace týkající
součástí projektu by se rekonstrukce Kostelní ulice.
bylo i předláždění
části komunikace v Kostelní ulici, jejíž jste změní stávající stav se najde někdo, kdo
vlastníkem. Vlastníci domů s podloubím s navrženou úpravou nesouhlasí. Je pak na
se vyjádřili negativně, vy také a tudíž váš státních orgánech, aby rozhodly, že např.
veřejný zájem o bezpečnost chodců je nadpozemek nebude do projektu zahrnut.
7. Dokončený projekt rekonstrukce Kos- řazen nad soukromý zájem obchodníka.
telní ulice bude v nejbližší době předložen Zrovna tak mohou rozhodnout, že je souk projednání stavebního povolení a Odbor kromý zájem obchodníka nedotknutelný,
výstavby MěÚ určí, jakým způsobem bude nebo že se o žádný veřejný zájem nejedná.
9. Můj postoj k dopravě v historickém
projekt projednán. Dle mého názoru bude
projednávání stavebního povolení zveřej- centru našeho města je doufám dostatečněno vyhláškou a každý má možnost se ně znám. Přesto raději znovu zmíním, že
naším cílem je zklidnění dopravy v histok němu vyjádřit.
8. Teprve v této chvíli nastává čas na rickém centru s tím, že není možné vjezd
rozhodování, zda rekonstrukci provést do centra znemožnit. Každý „zbytečný“
a jak. Bez zpracovaného projektu totiž žád- vjezd do centra města je zbytečný, každé
nou diskuzi s veřejností, majiteli pozemků „zbytečně“ zaparkované vozidlo v centru
atd. vést nelze. Respektive lze, ale k niče- města je zbytečné.
Miroslav Mach,
mu nevede. U každé stavební úpravy, která
starosta Domažlic

I. ABONENTNÍ KONCERT
26. února 2013, Komorní večer
Dalibor Karvay - housle, Martina Bačová - housle,
Hana Baboráková - violoncello, Jiří Žigmund - viola
Hana Baboráková po studiu na konzervatoři
v Praze u prof. Františka Pišingra pokračovala
na Akademii múzických umění v Praze ve třídě
prof. Miroslava Petráše a dále pak na Hochschule
für Music v Mnichově.
Jiří Žigmund začal hrát na housle v pěti letech.
Už během navštěvování LŠU, a zejména pak na
studiích konzervatoře v Ostravě se u něj probudil
vřelý vztah ke komorní hudbě, který zúročil oceněním na mnoha soutěžích v Čechách.
Martina Bačová patří k nejvýraznějším představitelům nastupující umělecké generace. Je
laureátkou několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů. V dubnu 2011 dokončila svá
studia Meisterklasse na Hochschule für Musik C.
M. von Webera.
Dalibor Karvay se narodil ve Vrútkách na
Slovensku. Od dětství prokazoval pozoruhodný
hudební talent. Ve třech a půl letech začal hrát
na housle pod vedením svého otce. Díky pokročilé
technice a neobvykle ucelenému výrazu byl dlouho označován za „zázračné dítě“.
II. ABONENTNÍ KONCERT
březen 2013
KRISTINA FIALOVÁ - VIOLA, BARBORA PLACHÁ
- HARFA
Kristina Fialová pochází z hudební rodiny. Ve
čtyřech letech začala hrát na klavír pod vedením
své matky, v sedmi letech na housle u prof. Pavla
Kyncla, od patnácti let se dále věnovala hře na
violu. Byla přijata na konzervatoř v Brně do třídy
prof. Miroslava Kováře. Je laureátkou národních
i mezinárodních soutěží, jako sólistka či komorní
hráčka spolupracuje s českými i zahraničními
umělci a orchestry.
Barbora Plachá se začala věnovat hudbě už
v raném dětství. Od šesti let byla členkou dětského pěveckého sboru Bambini di Praga a hrála
na klavír u prof. Milady Borové. Ve svých devíti
letech začala navštěvovat hodiny sólového zpěvu
a herectví, byla obsazována do dětských rolí v Národním divadle v Praze.
III. ABONENTNÍ KONCERT
duben 2013, Večer hudby a poezie
ATLANTIS COLLEGIUM
MEZZOSOPRÁN - PAVLA ŠVESTKOVÁ, UMĚLECKÝ
PŘEDNES - JIŘÍ LÁBUS / JAN ŠŤASTNÝ / PETRA
ŠPALKOVÁ
Vítězslav Podrazil, zakladatel komorního souboru Atlantis Collegium, absolvoval obor dirigování
na pražské AMU ve třídě prof. Václava Neumanna.
Během studia pracoval jako asistent dirigenta

v opeře Národního divadla v Praze pod vedením
šéfa opery Zdeňka Košlera.
V roce 1993 založil ORCHESTR ATLANTIS
a komorní sdružení ATLANTIS COLLEGIUM, které je
tvořeno užším výběrem sólistů a členů tohoto orchestru. Kromě všeobecně známých skladeb tvoří
velkou část repertoáru Orchestru Atlantis a Atlantis Collegia duchovní hudba, méně známé skladby
starých mistrů a díla soudobých autorů.
Pavla Švestková absolvovala pražskou konzervatoř u profesorky Yvony Škvárové, sólistky opery
Národního divadla v Praze. Studovala autentickou
interpretaci barokní hudby na mezinárodních interpretačních kursech ve Valticích pod vedením Poppy Holden (Velká Británie) a prof. Jiřího Kotouče.
IV. ABONENTNÍ KONCERT
květen 2013
JOAN TAYLOR - KLAVÍR, JOHN UPPERTON - TENOR
John Upperton se narodil ve Velké Británii.
Studoval hudbu na univerzitě v Liverpoolu a poté
absolvoval postgraduální studium zpěvu na hudební akademii Royal College of Music. Vystupoval
ve většině slavných londýnských koncertních
síní, mimo jiné v St. John´s, Smith Square. Vedle
standardního repertoáru, který zahrnuje oratoria
a mše, účinkuje rovněž na koncertech.
Joan Taylor získala cenu hudební školy v Birminghamu ve věku patnácti let a během působení
na St. Hilda´s College Oxford byla členkou souboru Schola Cantorum. Po studiu klavíru v Londýně
byla pozvána na mistrovké kurzy s Geraldem Moorem. Joan zahájila kariéru jako klavírní doprovod
v různých koncertních sálech a v rozhlasových
vysíláních Radio 3.
V. ABONENTNÍ KONCERT
září 2013
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Plzeňská filharmonie byla založena v roce 1946
pod názvem Plzeňský rozhlasový orchestr. Za
dobu své šestašedesátileté existence si vytvořila
pevnou tradici a renomé nejen mezi uznávanými
českými orchestry, ale je žádaným a vyhledávaným tělesem i v zahraničí. Plzeňskou filharmonii
v současné době vede japonský šéfdirigent Koji
Kawamoto.
VI. ABONENTNÍ KONCERT
říjen 2013
SEDLÁČKOVO KVARTETO
Michal Sedláček - 1. housle, Kristýna Kočová
- 2. housle, Jakub Fišer - viola, Karel Chudý - violoncello
a LUKÁŠ PAVLÍČEK - hoboj
Mladé, ambiciózní kvarteto vzniklo v roce 2006
na Akademii múzických umění v Praze a navazuje
na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni
v letech 1974–1994. Tradice je spojena rodinnou

vazbou obou primáriů - Michal Sedláček je vnukem
Jana Sedláčka. První důležité poznatky v oblasti
komorní hry získal soubor u Jiřího Panochy-primária Panochova kvarteta, se kterým měli možnost
již během studií intenzivně pracovat.
Lukáš Pavlíček je velmi výraznou osobností
nastupující generace českých hobojistů. Narodil
se v roce 1986 v Rakovníku, kde také započal hudební vzdělávání v místní základní umělecké škole. V roce 2001 byl přijat na pražskou konzervatoř
do třídy prof. Bedřicha Vobořila a prof. Vladislava
Borovky.
VII. ABONENTNÍ KONCERT
listopad 2013
BELFIATO QUINTET
Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří
Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina
Javůrková – lesní roh
Komorní soubor Belfiato Quintet tvoří studenti
hudební fakulty Akademie múzických umění
v Praze. Od roku 2007 do roku 2009 vedl kvinteto
pedagog pražské konzervatoře Ondřej Roskovec,
sólofagotista České filharmonie a člen souboru
Afflatus Quintet.
VIII. ABONENTNÍ KONCERT
prosinec 2013
GENTLEMEN SINGERS
Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS se sídlem
v Hradci Králové byl založen v roce 2003 a během
své krátké historie se zařadil k nejvýznamnějším
českým hudebním uskupením známým a žádaným u nás i v zahraničí. V současné době soubor
vystupuje ve složení: Jakub Kubín (kontratenor),
Martin Ptáček (tenor), Lukáš Merkl (tenor), Radek
Mach (tenor), Aleš Malý (baryton), Martin Struna
(baryton), Richard Uhlíř (bas) a Václav Kovář (bas).
Repertoár souboru zahrnuje období od gregoriánského chorálu, až po úpravy moderních
populárních melodií, přičemž nejvýznamnější část
tvoří vokální tvorba 19. a 20. století, lidové písně
z Čech, Moravy, Slovenska a současné skladby.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
předplatné Vám zajistí na celou koncertní sezonu
stálé místo, toto místo Vám bude automaticky
rezervováno i pro další koncertní sezonu, případné
změny či zrušení předplatného je však nutné oznámit programovému oddělení MKS v Domažlicích,
výhodou předplatného je výrazná sleva v ceně
abonentky oproti vstupenkám prodávaným ve volném prodeji, abonentní průkazka je přenosná, můžete ji komukoliv půjčit nebo darovat (toto neplatí
o abonentní průkazce se slevou ZTP), předplatitelé
koncertů mohou uplatnit 10–20% slevu na některé
vybrané pořady připravované mimo předplatné.
MKS
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