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U kašny na domažlickém náměstí stojí od pondělí 25. listopadu vánoční strom, který
na své místo doputoval z okolí Klenčí pod Čerchovem. V nadcházejících dnech bude
středem řady kulturních a společenských akcí naplánovaných na adventní čas.
Foto Stanislav Antoš

Vánoční strom z domažlických lesů ve Vatikánu

Mimořádně souměrně rostlý smrk z lesů města Domažlice se vydal na dalekou cestu do Věčného
města. Za jakých okolností se tak stalo, nám vysvětlil starosta města ing. Miroslav Mach.
„Každoročně se předhánějí města i státy, kdo bude mít tu čest přivézt na Svatopetrské náměstí ve
Vatikánu vánoční strom. Je to čest vykoupená velkými náklady, které s takovýmto darem a hlavně
s jeho převozem jsou spojeny,“ řekl nám starosta Domažlic Miroslav Mach a pokračoval, „takovéto vydání bychom si dnes rozhodně nemohli dovolit. V našem městě jsme tak s potěšením přijali možnost
podílet se na aktivním přístupu waldmünchenských sousedů, kteří uspěli v souboji o tento náročný
a čestný úkol. Zajistili kompletní financování převozu smrku z Bystřického údolí do Říma.“
Najít vhodný strom, který by byl souměrný ze všech stran, to znamená, který neroste v hustém
porostu a navíc v prostředí, které mu umožní vytáhnout do výšky, není snadné. Takový vzácný strom
vyrostl mezi objekty bývalé roty pohraniční stráže na Bystřici. Vysazen byl s největší pravděpodobností zdejšími strážci železné opony, které by jistě tehdy ani ve snu nenapadlo, jaký osud smrk čeká.
„Jsme rádi, že se nám této cti dostalo a my i naše děti se budeme moci pochlubit, že na náměstí sv.
Petra stojí strom z domažlických lesů. Až jej všichni uvidíme v přímém přenosu v televizi při vánočním
požehnání Urbi et Orbi 25. prosince, vzpomeňme na naše město a jeho lesníky,“ říká starosta města
M. Mach a uzavírá,“ je to zároveň akt, který dokládá normální přátelské vztahy, které panují na našich
hranicích.“
Stanislav Antoš

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
už kolem nás běží
předvánoční čas, který jsme letos zahájili
drobnými změnami
ve výzdobě města.
Už pomalu dosluhující zařízení, většinou
pořízené před patnácti lety, obměňuje
vánoční osvětlení s moderními LED diodami. Ty vydávají jemnější světlo s nižšími náklady na spotřebovanou energii.
Jsme zvědavi, jak tuto změnu naši občané
přijmou. Letos poprvé svítí vánoční strom
i v Havlovicích, které se letos dočkaly
řady změn.
Devalvaci kurzu české koruny, problémy s vládou a parlamentem i ekonomickou krizi nechme na chvíli mimo
naše myšlenky a zaměřme se na společné
prožívání příjemného vánočního času.
Přijďte povzbudit začínající umělce na
podium na náměstí u stromečku, zahřát
se svařáčkem, písněmi a koledami s trochou toho vlídného pozdravemí se svými
známými.
Jako každoročně připravujeme vánoční
trhy s kulturním programem, letos s malým překvapením na Štědrý den, kdy
bude na náměstí k vidění živý betlém
před „dětskou“ půlnoční mší.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních
svátků v kruhu rodiny a Vašich blízkých.
ing. Miroslav Mach, starosta města
Domažlice
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu
11. 12. 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 18. 12. 2013 od 16
hodin v malém sále MKS Domažlice.
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 82. schůzi
dne 15. 10. 2013:
- schválila uzavření smlouvy o dílo na
realizaci zakázky „Oprava podkrovních
podhledů Vojtěchova 115, Domažlice“
se společností STAFIKO stav, s. r. o.,
Petrovická 283, Domažlice
- schválila zadání zakázky na opravu
chodníků v Mánesově ulici (úsek od křižovatky s Kunešovou ul. ke křižovatce
s ulicí Prokopa Velikého) v Domažlicích
společnosti Ptáčník – Dopravní stavby,
s. r. o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice za cenu 59.586,– Kč bez DPH
- souhlasila s pokácením 1 ks jasanu
ztepilého a 1 ks jeřábu nacházejících se
na pozemkové parcele č. 2660/4, k. ú.
Domažlice (v zahradě IV. MŠ) z bezpečnostních důvodů
- nesouhlasila s pokácením 4 ks bříz bělokorých nacházejících se na pozemkové
parcele č. 2382/1, k. ú. Domažlice
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o úpravě keřového porostu
u domů čp. 175 a 176 v ul. Kosmonautů
v Domažlicích
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o zdravotním stavu jasanů
rostoucích za domem č.p. 463 a 464
v ul. Dvořákova v Domažlicích
- schválila zadání zakázky na zpracování
aktualizace plánu odpadového hospodářství obce Ing. Jiřímu Kvítkovi, Na
Ostrůvku 90, 344 01 Domažlice za cenu
30.000,– Kč včetně DPH

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 721 776 962,
e-mail: antos@idomazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Stanislav Antoš. Korektury 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 žádost Stavebního
bytového družstva Domažlice, Masarykova 486, Domažlice ze dne 24. 9. 2013
o provedení opravy venkovních schodišť
u bytových domů č. p. 181–184 v ul.
Kosmonautů v Domažlicích a souhlasila s provedením opravy přístupových
schodišť ke vchodům bytových domů
č. p. 181–184 v ulici Kosmonautů v Domažlicích s tím, že tato oprava bude
provedena na náklady vlastníků těchto
bytových domů
Rada města na své 84. schůzi
dne 29. 10. 2013:
- schválila zadání zakázky na opravu altánu v zahradě Chodského hradu v Domažlicích Karlu Houdkovi, truhlářství,
Němčice 49, 345 06 Kdyně v rozsahu
dle předložené cenové nabídky ve výši
59.160,– Kč bez DPH
- schválila pravidla pro povolování zvláštního užívání veřejného prostranství za
účelem výkopových prací dle předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2013
- schválila úpravu položkového plánu
oprav hospodářské činnosti na rok 2013
a schválila úpravu výše plánovaného
výsledku hospodaření hospodářské
činnosti za rok 2013 s tím, že plánovaná
výše výsledku hospodaření hospodářské
činnosti za rok 2013 je 6.529.392,- Kč
- schválila konání akce „Vánoční zpívání
koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne
11. 12. 2013 (středa) a schválila uzavírku
střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51
(budova MKS), za účelem konání akce
„Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ ve středu 11. 12. 2013 od
13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou
vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS
Domažlice
- povolila v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, výjimku z počtu dětí
pro školní rok 2013/2014 třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové
organizace, dle předloženého návrhu, za
podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
Rada města na své 86. schůzi
dne 12. 11. 2013:
- souhlasila na základě předloženého
odborného posudku s pokácením 1 ks
akátu nacházejícího se na pozemkové
parcele č. 4819 v k. ú. Domažlice (v Jindřichově a Šumavské ulici) z bezpečnostních důvodů
- uložila DTS Domažlice, příspěvkové
organizaci nechat neprodleně ošetřit 1 ks
smuteční vrby nacházející se na stavební
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parcele č. st. 3254/3, k.ú. Domažlice
(v areálu ZŠ a MŠ Msgre B. Staška)
z bezpečnostních důvodů podle odborného posouzení společnosti BAOBAB
– péče o zeleň, s. r. o., ze dne 17. 10. 2013
- souhlasila s realizací obnovy poškozené aleje akátů v ulici Msgre B. Staška
v Domažlicích spočívající v odstranění
stávajících akátů na jižní straně ulice
a nové výsadbě javorů-babyka v rozsahu
17 ks stromů, tj. v celé délce aleje
- uložila DTS Domažlice, příspěvkové organizaci provést odstranění stávajících stromů
akátů na jižní straně ulice Msgre B. Staška
v Domažlicích, a to na náklady této organizace v termínu 28. 2.–31. 3. 2014
- schválila změnu cen kurzů plavání v plaveckém bazénu od 1. prosince 2013
- schválila uzavírku dolní části náměstí
Míru v Domažlicích od křižovatky
ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul.
Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru
a ul. Fastrova za účelem konání akce
„Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2014 od
13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou
vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS
Domažlice
- vzala na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice,
Michlova 565, ve dnech 23. 12. 2013
– 1. 1. 2014 (včetně)
- schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova
radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za
účelem konání cyklu „Hudba u stromečku“ takto:
středa 18. 12. 2013 14.00–17.30 hod
čtvrtek 19. 12. 2013 14.00–17.00 hod
pátek 20. 12. 2013 14.00–18.30 hod
sobota 21. 12. 2013 12.00–17.30 hod
neděle 22. 12. 2013 13.00–19.00 hod
pondělí 23. 12. 2013 13.00–19.00 hod
s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice
a MKS Domažlice
Zastupitelstvo města na svém
33. zasedání dne 23. 10. 2013:
- zrušilo organizační složku Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565, k 31. 12.
2013 a schválilo záměr zřídit příspěvkovou organizaci s péčí o děti do 3 let věku
v denním režimu od 1. 1. 2014 v režimu
školského zákona
- schválilo prodloužení platnosti Strategie
rozvoje města Domažlice a strategické
cíle do 31. 3. 2014
- schválilo uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 6.500.000,– Kč na
předfinancování závěrečné faktury
FVDo00031 projektu Čistá Berounka
mezi městem Domažlice, se sídlem
Domažlice, náměstí Míru 1 a Komerční
bankou a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969.
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Nabídka pronájmu nebytových prostor
ve vlastnictví města Domažlice
Město Domažlice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budově
č. p. 223 v ulici Palackého v Domažlicích – Hořejší Předměstí. Jedná se o prostory stávající prádelny o výměře 211,24 m2.
Město Domažlice dále nabízí k pronájmu nebytové prostory – kanceláře nacházející
se v budově č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích - Město. Jedná se o kanceláře
nacházející se v přízemí o přibližných výměrách 20–30 m2 (jižní část budovy), dále kanceláře nacházející se ve 2. nadzemním podlaží o přibližných výměrách 20–30 m2 (severní
část budovy – směr na náměstí Míru) a kancelář nacházející se ve 3. nadzemním podlaží
o výměře 24,70 m2 (jižní část budovy). V souvislosti s pronájmem těchto nebytových
prostor schválila rada města záměr pronajmout část dvora tohoto objektu za účelem parkování osobních automobilů za cenu min. 1000,– Kč/měsíc/1 parkovací místo.
Město Domažlice dále nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v 1. patře
a podkroví objektu Branky, č. p. 1 v Branské ul., Domažlice – Bezděkovské Předměstí
o výměře 94,89 m2. Tyto nebytové prostory byly užívány jako mateřské centrum.
Město Domažlice dále nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v pravém
křídle 1. podlaží budovy č. p. 117 (bývalý objekt OVS) v Petrovické ul., Domažlice
– Hořejší Předměstí o celkové výměře 226 m2. Tyto nebytové prostory byly užívány jako
kanceláře.
Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku MěÚ Domažlice, tel.
379 719 172, 174, 151.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice.

Rozpis svozu směsného komunálního odpadu
na Vánoce 2013 a Nový rok 2014

V pondělí 23. 12. 2013 bude proveden pravidelný pondělní svoz a svoz za úterý 24. 12.
2013.
V pátek 27. 12. 2013 bude proveden pravidelný svoz, svoz za středu 25. 12. 2013 a za
čtvrtek 26. 12. 2013.
Ve čtvrtek 2. 1. 2014 bude proveden svoz za středu 1. 1. 2014 a pravidelný čtvrteční
svoz.
Omezení provozu sběrného dvora
Pozor: otevírací doba sběrného dvora DTS Domažlice p.o. v Chrastavické ulici č.p. 170
v prosinci a lednu od 09:00 do 16:00 hodin.
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro vánoční stromky
od 3. 1. 2014 do 15. 1. 2014
DTS Domažlice p.o. jako každý rok rozmisťují velkoobjemové kontejnery pro sběr vánočních stromků. Do kontejnerů patří výhradně vánoční stromky a je zakázáno do nich
ukládat jakýkoliv jiný odpad.
Seznam stanovišť:
- ul. Petrovická
- parkoviště
- ul. 28 října
- horní část parkoviště
- ul. Kosmonautů - u kontejnerů (pod policií ČR)
- ul. Kosmonautů - u spodních garáží
- ul. Palackého
- u garáží (rozvodna)
- ul. Dvořákova
- parkoviště
- ul. Mánesova
- křižovatka s ul. Kunešova
- ul. Mánesova
- u pošty č. 3
- ul. Ladova
- velké parkoviště

Setkání účastníků III. odboje

U pamětní desky v zahradě Chodského hradu se v pátek 15. listopadu konalo jubilejní desáté sekání
účastníků III. odboje. To znamená, že mezi veřejností i studenty byli přítomni pořadatelé z řad Konfederace politických vězňů, Svazu PTP - VTNP i zástupci města. Přítomní, mezi nimiž byli žáci z gymnázia
a základní školy, vyslechli projev předsedy zdejší pobočky PTP ing. Jiřího Hezkého, který hovořil o tom,
že se společnost posud nevyrovnala se svojí minulostí, a to i po čtyřiadvaceti letech. Význam vzpomínky
listopadových událostí také připomněl místostarosta Domažlic ing. Vítězslav Brody.
(toš)
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SALONEK YANA
nabízí kosmetické služby s předvánoční slevou 10%

NOVĚ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
Tel.: 776 732 615
28. října 99, Domažlice
Prozovní doba: Po–So dle objednávek
Našim klientům
přejeme
krásné
vánoční
svátky

Betlém a vánoční
příběh v Domažlicích
Římskokatolická farnost Domažlice
připravila pro letošní Vánoce dvě novinky. Po celou dobu předvánočních trhů
bude na náměstí k vidění replika betlému
z arciděkanského chrámu. Tento betlém
umístěný vedle ohrady se živými zvířaty,
která jsou už tradičně vidět blízko kašny,
doplní vánoční výzdobu náměstí a potěší
nejen děti.
Na Štědrý den 24. 12. 2013 od 16.00
hodin zveme všechny, kterým je blízká
atmosféra a poselství těchto svátků, na domažlické náměstí, kde na pódiu před kostelem bude uveden vánoční příběh s názvem „Poslouchejte, křesťané…“ Scénku
v podání dětí a dospělých bude doprovázet
společný zpěv koled. Vznikne tím i prostor
pro vzájemná sváteční blahopřání a každý
odejde domů s malým dárečkem.
O půl hodiny později začne v kostele
první vánoční bohoslužba, čili tzv. Půlnoční mše svatá pro rodiny s dětmi. Na
závěr této mše bude do nově upraveného
betléma, který se nachází u hlavního
vchodu do kostela, uložena soška malého
Ježíška. Podle staré tradice zůstane betlém
v kostele až do 2. února, do svátku Uvedení Páně do chrámu, kterému se lidově říká
Hromnice.
Přejeme všem krásné prožití adventu
a Vánoc a zveme k setkání u betlémů.
P. Miroslaw Gierga

Od listopadu do dubna
KRMTE PTÁČKY!
Aktuální informace o dění

www.domazlice.info
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Vzpomínka na Antonína Maschla

prosinec 2013

Městské kulturní středisko v Domažlicích
připravuje

14. května 1943 – 7. září 2013
Narodil se 14. května 1943 do rodiny knihařů v Domažlicích. Jako knihař pracoval se svým otcem a pak samostatně
až do roku 1985. Dne 1. ledna 1986 vznikl na okrese Domažlice Okresní veřejný požární útvar, jehož byl spoluzakladatelem. Před nástupem k profesionálním hasičům měl
dlouholetou praxi u Sboru dobrovolných hasičů v Domažlicích, od 1. 1. 1960, tedy 53 let. Vykonával různé funce:
pokladníka, zástupce velitele, od r. 1982 až do roku 1986
velitele. Byl iniciátorem spolupráce s hasiči z Furthu im Waldu, jejichž historie
se prolíná s naší. Prvního setkání se účastnil v roce 1968 v restauraci Dubina. Po
přechodu na profesionální dráhu pracoval jako velitel družstva, později jako velitel čety a nakonec jako technik požární ochrany pro spojení. Svou poctivou prací
a dobrou radou byl příkladem zvláště pro mladé příslušníky.
Jako správný chlap postavil dům, zasadil strom a zplodil dvě děti. Byl to dobrý hasič, kamarád i přítel, který bude trvale žít v našich vzpomínkách. Služební
poměr ukončil 25.července 1999 odchodem do invalidní penze. V roce 1988 byl
hlavním strůjcem setkání sborů Furth im Wald a Domažlice na hranicích na Folmavě a pak při oslavách 125 let založení sboru a požáru ve městě Furth im Wald.
Byl nositelem spousty vyznamenání, a to nejen na úrovni sdružení okresu či
ústředí, ale dokonce byl od letošního roku držitelem mezinárodního vyznamenání. Byl nositelem stužky 50 let, dále Za příkladnou práci, Čestného uznání ÚV, Za
zásluhy, Za mimořádné zásluhy z roku 2000, Odznaku Svatého Floriána a Řádu
Svatého Floriána z roku 2005. Jako poslední vyznamenání obdržel v Německu
od Německého svazu požární ochrany – vyznamenání za mezinárodní spolupráci.
Co více říci na závěr?
Odpočívej v pokoji a čest Tvé památce.
Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ-POKROČILÉ

od 10. ledna 2014 ve čtyřech lekcích
Vyučují manželé Brettschneiderovi
Přihlášky (v párech) přijímáme na MKS
v Domažlicích,
nebo na tel. 379 722 631
Bližší info na www.idomazlice.cz

JAZYKOVÉ KURZY

Městské kulturní středisko v Domažlicích přijímá přihlášky do kurzů německého, anglického a francouzského jazyka.
Bližší informace na tel. 379 722 631,
e-mail: pincova@idomazlice.cz nebo na
MKS – Pincová Martina.
(MKS)

Zahrádkáři zvou

Základní organizace Českého svazu
zahrádkářů Domažlice zve své členy na
Slavnostní členskou schůzi, která se uskuteční 16. prosince od 17 hodin v budově
zahrádkáře. Na programu je posezení při
harmonice.
Zve Výbor ZO-ČZS Domažlice

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

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

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

U Nemocnice 358 (za poliklinikou) nabízí
prodej čistých účtenek za výhodné ceny

DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS

e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz

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

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

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

( 379 722 522, 723 921 794
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Uzavření knihovny 23. až 31. prosince 2013

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy: SVĚT DĚTÍ
Výstava prací žáků ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice – převážně zaměřená na
nejmenší žáky – na téma Kočičí předení.
Výstava je součástí rozsáhlého programu,
do kterého jsou zapojeni žáci i ostatních
oborů ZUŠ (hudební, taneční, dramatický)
a bude probíhat během následujícího roku
v Galerii B. Špillarů, Dominu, ZŠ atd.
Ve vestibulu knihovny od 2. do 31. 12.

Školení internetové studovny:

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. prosince 2013
školení ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení
je již obsazeno.
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Je možná rezervace místa náhradníků.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Městská knihovna Boženy Němcové oznamuje, že z provozních důvodů budou všechna oddělení od pondělí 23. prosince do úterý 31. prosince pro veřejnost uzavřena. Běžný
provoz knihovny bude zahájen ve čtvrtek 2. ledna 2014. Výpůjční doba půjčených knih
a časopisů bude automaticky o tyto dny prodloužena a od čtenářů nebudou vybírány
sankční poplatky za pozdní vrácení. Prosíme čtenáře, aby s uzavřením knihovny počítali
a včas se zásobili knížkami i časopisy. Děkujeme za pochopení.
Bc. Lenka Schirová

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
přeje svým čtenářům a všem občanům města
klidné prožití vánočních svátků a ve zdraví prožitý rok 2014

CO PROZRADÍ POHLED DO OČÍ
aneb OKO, DO DUŠE OKNO

Diagnostika prováděná odezíráním
z oční duhovky, která prozradí jakým
způsobem podpořit imunitní systém
k rychlejšímu uzdravení se zaměřením
na krevní oběh, onkologická onemocnění, nervový systém, zažívání, problémy
s dýchacím aparátem, ekzémy apod. Nalezne příčinu Vašeho onemocnění a odhalí genetiku i duševní stav člověka.
Zároveň Vás seznámíme s blahodárnými účinky hlívy ústřičné na náš organismus a prozradíme, jak se natrvalo
zbavit bolestí a starostí
Beseda se koná v Domažlicích, v klubovně (1. patro) Kulturního domu – dne
13. 12. 2013 od 18 hod.
Těšíme se na Vás!
Kontakty: 777 794 306, 776 247 653
pi

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 9. 12. 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.

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly

l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to

s dosahem až do výšky 22 m

l obcím opravy a údržbu veřejného osvět-

lení

ZUŠka srdečně zve

Základní umělecká škola Jindřicha
Jindřicha Domažlice zve širokou veřejnost na dva prosincové koncerty.
Ten první, Vánoční koncert žáků ZUŠ,
se uskuteční 2. 12. od 17.30 hodin ve
velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích. Vystoupí na něm
žáci hudebního, tanečního a literárně

dramatického oboru. Druhá pozvánka
směřuje na 8. 12. od 19.00 hodin do
klášterního kostela v Domažlicích. Zde
proběhne tradiční Adventní koncert
učitelů ZUŠ a hostů. Bude nám velkým
potěšením, když nás na tyto koncerty
přijdete podpořit a společně přivítat
adventní čas.
(jk)

J. J. Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
čtvrtek 26. 12. 2012 v 19.00 hodin
v arciděkanském kostele v Domažlicích
Spoluúčinkují:
Eva Müllerová – soprán
Lucie Bínová – alt
Petr Strnad – tenor
Kamil Jindřich – bas
Komorní orchestr Musica Tusta
Pěvecký sbor Čerchovan – dirigent Marek Vorlíček

Předprodej vstupenek od 2. 12. 2012 v MIC Domažlice

a řadu dalších služeb
Náš tel.: 379 722 394

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

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

v
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

l
l

l
Jiskra Domažlice hostila plzeňskou Viktorii.

Foto Domažlický deník

PODĚKOVÁNÍ ZA REPREZENTACI MĚSTA

V sobotu 16. listopadu se v Domažlicích
odehrála pro fotbalové fanoušky mimořádná událost - domácí Jiskra Domažlice hostila plzeňskou Viktorku.

„Náš fotbalový oddíl hraje druhou nejvyšší soutěž z mužstev v kraji a ostudu
nám rozhodně nedělá,“ řekl po zápase
starosta Miroslav Mach a pokračuje,“vrcholem sezony byl postup Jiskry přes dvě
ligová družstva až do čtvrtfinále Poháru
České pošty. Derby Jiskry s naším v současnosti nejlepším týmem Viktorií Plzeň
bylo atraktivním zápasem. Fanoušci, i ti
u televizní obrazovky, si tak užili krásného
prostředí Městského stadionu Střelnice.“
Jednalo se o mimořádný sportovní zážitek, který skončil výsledkem 0:3, což
s ohledem na výkonnostní postavení obou

týmů v republice není pro domácí žádnou
ostudou, spíše naopak.
Utkání mělo také další význam, neboť
ukázalo na sportovní vyžití v Domažlicích, což starosta komentuje slovy: „Město
podporuje sport, zejména mládež ve všech
sportovních odvětvích.“ Tak se podobná
utkání stávají příkladem pro nastupující
generace.
S. Antoš

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

chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám rodinný dům-chalupu u Blížejova, 2+1, chlév, dvě stodoly, pěkný
uzavřený dvůr a zahrada se stromy,
cena 429 tis, tel. 721 004 299
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY ŽIVÝCH
PLOTŮ A JINÉ ZAHRADNICKÉ
PRÁCE. Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636

OBSAZENÍ
PROSTOR MKS

1. 12. Zahrádkářská výstava, 2. 12. Divadlo pro MŠ a ZŠ, 2. 12. Vánoční koncert ZUŠ, 3. 12. Seniorské odpoledne,
4.–5. 12. Školení, 6. 12. Maturitní ples,
7. 12. Maturitní ples, 9.–11. 12. Prodej
knih, 12. 12. Divadlo pro MŠ a ZŠ, 12.
12. VIII. abonentní koncert – GENTLEMEN SINGERS, 13. 12. Maturitní ples,
14. 12. Maturitní ples, 15. 12. Adventní
klubová scéna – MICHAL PAVLÍČEK
A MICHAL NEJTEK HARMONY TOUR 2013, 16.–17. 12. Prodej,
18. 12. Prodej drogerie, 18. 12. Zasedání
zastupitelstva města, 21. 12. Maturitní ples
(mks)

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!

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Suround 7.1

PROSINEC 2013

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
E-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz
14.00 kino čakan nejen pro děti Univerzita pro příšerky

Mládeži přístupno, vstupné 70,– Kč, 109 min

19.30 Akční dobrodružný film ve 3D Thor: Temný svět

Nevhodný do12 let, vstupné 155,– Kč, 111 min

Strředa 4.

19.30 Akční / Dobrodružný film ve 3D Avatar

Mládeži přístupno, vstupné 70,– Kč, 162 min

Čtvrtek 5.

19.30 České drama Křídla vánoc

Nevhodný do12 let, vstupné 120– Kč, 110 min

19.30 České drama Bella Mia

Mládeži přístupno, vstupné 100,– Kč, 93 min.

22.00 České drama Příběh Kmotra

Mládeži přístupno, vstupné 100,– Kč, 99 min.

Neděle 1.

Pátek 6.

17.00

kino čakan nejen pro děti česká animovaná pohádka Husiti

Mládeži přístupno, vstupné 100,– Kč, 85 min

19.30 Český romantický film Přijde letos Ježíšek?

Mládeži přístupno, vstupné 110,– Kč, 100 min.

22.00 České drama Rozkoš

Nevhodný do15 let, vstupné 110,– Kč, 110 min

14.00 kino čakan nejen pro děti česká animovaná pohádka Husiti

Mládeži přístupno, vstupné 100,– Kč, 85 min

19.30 Český romantický film Přijde letos Ježíšek?

Mládeži přístupno, vstupné 110,– Kč, 100 min.

Středa 11.

19.30 Česká komedie Klauni

Nevhodný do12 let, vstupné 100,– Kč, 120 min

Čtvrtek 12.

19.30 Po roce opět zpět na filmové plátna ve 3D v českém znění Hobit: Šmakova dračí poušť Mládeži přístupno, vstupné 140,– Kč, 168 min.

Pátek 13.

19.30 Po roce opět zpět na filmové plátna ve 3D v českém znění Hobit: Šmakova dračí poušť Mládeži přístupno, vstupné 140,– Kč, 168 min.

Sobota 7.

Neděle 8.

17.00

Dorodružný film s titulky Vše je ztraceno

Nevhodný do12 let, vstupné 110,– Kč, 106 min.

19.30 Krimi s titulky Konzultant

Nevhodný do12 let, vstupné 110,– Kč, 111min.

22.00 Česká komedie Klauni

Nevhodný do12 let, vstupné 100,– Kč, 120 min

14.00 kino čakan nejen pro děti Cesta za Vánoční hvězdou

Mládeži přístupno, vstupné 90,– Kč, 80 min.

19.30 Dorodružný film s titulky Vše je ztraceno

Nevhodný do12 let, vstupné 110,– Kč, 106 min.

Strřda 18.

19.30 České drama Bella Mia

Mládeži přístupno, vstupné 100,– Kč, 93 min.

Čtvrtek 19.

19.30 Komedie s titulky Frajeři ve Vegas

Nevhodný do12 let, vstupné 100,– Kč, 105 min.

Pátek 20.

19.30 Dobrodružný film s titulky Kapitán Phillips

Nevhodný do 15 let, vstupné 110,– Kč, 134 min

22.00 Komedie s titulky Frajeři ve Vegas

Nevhodný do 12 let, vstupné 100,– Kč, 105 min.

Sobota 14.

Neděle 15.

17.00
Sobota 21.

Neděle 22.
Úterý 24.

kino čakan nejen pro děti ve 3D Putování s dinosaury

Mládeži přístupno, vstupné 150,– Kč, 80 min.

19.30 Romantická komedia s titulky Lásky čas

Nevhodný do12 let, vstupné 110,– Kč, 123 min.

22.00 Dobrodružný film s titulky Kapitán Phillips

Nevhodný do15 let, vstupné 110,– Kč, 134 min

14.00 kino čakan nejen pro děti ve 3D Putování s dinosaury

Mládeži přístupno, vstupné 150, – Kč, 80 min.

19.30 Dobrodružný film s titulky Hunger Games: Vražedná pomsta

Nevhodný do12 let, vstupné 100,– Kč, 146 min.

13.00 Na štědrý den do kina Ledové království Animovaná pohádka

Mládeži přístupno, vstupné 100, –Kč, 109min.

15.00 Na štědrý den do kina Ledové království Animovaná pohádka

Mládeži přístupno, vstupné 100, –Kč, 109 min.

Pátek 27.

19.30 Dobrodružníý film ve 2D Hobit: Šmakova dračí poušť

Mládeži přístupno, vstupné 110,– Kč, 168 min.

Sobota 28.

14.00 Dobrodružníý film ve 3D Hobit: Šmakova dračí poušť

Mládeži přístupno, vstupné 140,– Kč, 168 min.

19.30 Dobrodružný film s titulky Hunger Games: Vražedná pomsta

Nevhodný do12 let, vstupné 100,– Kč, 146 min.

14.00 kino čakan nejen pro děti Niko 2

Mládeži přístupno, vstupné 110,– Kč, 75 min.

19.30 Akční film s titulky Crazy Joe

Nevhodný do12 let, vstupné 110,– Kč, 100 min.

Neděle 29.

kino čakan nejen pro děti ve 2D Putování s dinosaury

Čtvrtek 2. 1.

17.00

Pátek 3. 1.

19.30 Velkofilm v českém znění ve 3D 47 róninů

Mládeži přístupno, vstupné 150, – Kč, 119 min.

22.00 Źivotopisný film s titulky One Chance

Mládeži přístupno, vstupné 120, – Kč, 119 min.

17.00

kino čakan nejen pro děti ve 2D Šmoulové 2

Mládeži přístupno, vstupné 125, – Kč, 80 min.

Mládeži přístupno, vstupné 70, – Kč, 105 min.

19.30 Źivotopisný film s titulky One Chance

Mládeži přístupno, vstupné 120, – Kč, 119 min.

22.00 Velkofilm v českém znění ve 3D 47 róninů

Mládeži přístupno, vstupné 150, – Kč, 119 min.

Neděle 5. 1.

14.00 kino čakan nejen pro děti Mrňouskové Film podle stenojmeném seriálu

Mládeži přístupno, vstupné 110, – Kč, 105 min.

Neděle 5. 1.

19.30 Životopisné drama Komorník

Nevhodný do12 let, vstupné 110,– Kč, 132 min.

Sobota 4. 1.

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@idomazlice.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.
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neděle 8. prosince 2013 od 19.00 hodin v augustiánském kostele
MKS v Domažlicích ve spolupráci se ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Neděle 8. prosince 2013
Neděle 15. prosince 2013
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE ČERTI NA HRADĚ
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.
středa 11. prosince 2013 od 17.00 hodin na pódiu u stromečku na náměstí v Domažlicích

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhlasem Plzeň

Po oficiálním programu, ve kterém vystoupí pěvecké sbory domažlických ZŠ, Hynek a Patrik Hradeckých a sólisté privátní školy
populárního zpěvu Lídy Nopové, bude následovat společné zpívání koled NESEM VÁM NOVINY a NARODIL SE KRISTUS PÁN
v přímém přenosu, který ohlásí ponocný.
Po skončení přímého přenosu budou vyhlášeny výsledky soutěže „O nej… ozdobičku na vánoční stromeček“ a předány odměny;
od 15.00 hodin se uskuteční vánoční jarmark výrobků dětí z DDM.
čtvrtek 12. prosince 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VIII. abonentní koncert

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, často zkomponované nebo upravené přímo pro Gentlemen Singers skladateli,
s nimiž soubor úzce spolupracuje (např. Jan Vičar, Jaroslav Krček, Jan Jirásek, Stephen Hatfield či Mark van Platen).
Gentlemen Singers pravidelně hostují na významných festivalech po celé Evropě a natáčí hudební pořady pro rozhlas i televizi. Od svého vzniku v roce 2003
absolvovali více než 300 koncertů ve 14 zemích světa (např. Německo, Francie, Španělsko, Nizozemí, Estonsko, Rusko, Tunisko či USA). Kromě koncertní
činnosti pořádají Gentlemen Singers ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové pravidelný abonentní cyklus Komorní večery s Gentlemen Singers, ve kterém
se již představily takové soubory jako Ensemble Amarcord (Německo), Banchieri Singers (Maďarsko) či Close Harmony Friends (Slovensko).
nedělě 15. prosince 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
adventní klubová scéna

MICHAL PAVLÍČEK A MICHAL NEJTEK HARMONY TOUR 2013

Michal Pavlíček představuje svůj nový koncertní program, ke kterému přizval vynikajícího klavíristu Michala Nejtka. Jedná se o komorní vystoupení, které zachycuje Michalovu tvorbu od minulosti až po současnost a zároveň v něm zazní i úpravy několika světových hitů.
Tento nový program je výlet do pestrobarevných ploch i vzájemných rytmických duelů a je vyústěním jeho kytarové virtuozity do dynamičtější a citlivější roviny oproti jeho tvrdšímu razantnímu projevu, který je typický pro jeho Trio nebo pro Pražský výběr či BSP.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
středa 18. prosince až pondělí 23. prosince 2013

HUDBA U STROMEČKU v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí
STŘEDA 18. 12. 2013
15.00 MALÁ TERCIE a VESELÁ SEXTA - studenti Gymnázia J. Š. Baara
16.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
17.00 PONOCNÝ
ČTVRTEK 19. 12. 2013
15.00 Já malý přicházím koledovat - děti z Domu dětí a mládeže DOMINO
16.00 PĚVECKÝ KROUŽEK při ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška Domažlice
17.00 PONOCNÝ
PÁTEK 20. 12. 2013
15. 00 Pěvecký sbor ,,PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK” při ZŠ Komenského 17
16. 00 POULIČNÍ LAMPA – folk-rocková skupina
17. 00 Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie Hanáčíkové
17. 35 PONOCNÝ
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SOBOTA 21. 12. 2013
13.00 VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ ZE STAŇKOVA – ZUŠ Staňkov
14.00 VYSOKÁ TRÁVA - bluegrassová kapela
15.00 Loutkové divadlo ŠUS - Betlém
17.00 PONOCNÝ
17.05 TRUBAČI OMS a hosté
NEDĚLE 22. 12. 2013
18. 00 PONOCNÝ
18. 05 Vánoční zpěvohra – VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
účinkují: Ochotný divadelnický spolek KAREL, Canzonetta a sólisté, hudba: Josef Kuneš
PONDĚLÍ 23. 12. 2013
15.00 TURDUS- historická hudba
16.00 HLASOPLET – mužský vokální kvintet
16.30 TURDUS- historická hudba
17.00 PONOCNÝ
VSTUP ZDARMA
čtvrtek 19. prosince 2013 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele

XXI. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT Chodský soubor Mrákov
úterý 1. ledna 2014 od 18.00 hodin na domažlickém náměstí

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

úterý 7. ledna 2014 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

koncert ČECHOMOR – KOOPERATIVA TOUR 2013

Akciová společnost Kooperativa – generální partner skupiny Čechomor vám přináší ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2013, hlavním partnerem je pivovar STAROBRNO, mediálním partnerem turné je MF DNES.
Předprodej vstupenek od 2. 12. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 12. ledna 2014
Neděle 26. ledna 2014
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE O ČERVENÉ KARKULCE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč.
pondělí 27. ledna 2014 od 19.30 hodin v kině Čakan v Domažlicích
beseda – diashow

JIŘÍ KOLBABA- BALI-MŮJ DRUHÝ DOMOV

Jiří Kolbaba, vícepresident Českého klubu cestovatelů je známý cestovatel, fotograf a publicista. Navštívil přes 120 zemí na šesti kontinentech. Předprodej vstupenek od 2. 12. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
úterý 28. ledna 2014 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného
Divadlo v Dlouhé

Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Hrají: Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin Matejka
Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat a neshod. Dotazy začínají prvotní otázkou, zda Shakespeare
opravdu existoval, a vrcholí tím, jak starý byl vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se těmito otázkami zabývat, tři herci sehrají všech 37 her a 154
sonetů velkého dramatika pouze ve 120 minutách, a jestli vám to připadá nemožné, přijďte se podívat.
středa 29. ledna 2014 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert jihočeské hasičské dechové hudby

BOŽEJÁCI

Božejáci jsou jihočeskou hasičskou dechovkou, která byla založena již v roce 1904. Název kapely je odvozen z vesnice Božejov, která
leží mezi Pelhřimovem a Kamenicí nad Lipou. Předprodej vstupenek od 2. 12. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
středa 5. února 2014 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
beseda IVO ŠMOLDAS – O VŠEM A PŘEDEVŠÍM O NIČEM
Předprodej vstupenek od 2. 12. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
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Na vyžádání připravíme vstupenky
do vánoční dárkové obálky.
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TURISTICKÉ AKCE V PROSINCI

Klub českých turistů - odbor Domažlice - připravil
pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody

Neděle 1. 12.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 13.05 hodin do Trhanova (prohlídka
výstavy betlémů). Trasa: Trhanov, Domažlice (dle počasí), 8 km. Vede M. Janutková.
Čtvrtek 5. 12.
Mikulášská vycházka. Sraz ve 14 hodin
u Sokolovny. Trasa: Luženičky a zpět
(8 km). Vede K. Bílek.
Neděle 8. 12.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.32 hodin na Babylon. Trasa:
Babylon, akvadukt, Havlovice, Domažlice
(10 km). Vede P. Matějka.
Neděle 15. 12.
Turistická vycházka. Odjezd buď autobusem v 11.35 hodin do Hluboké, nebo
vlakem v 11.48 hodin do Chodské Lhoty.
Trasa: Chodská Lhota, okolo Šteflí a zpět
(6 km). Návrat vlakem. Vede K. Bílek.
Sobota 28. 12.
Přátelské posezení k ukončení turistické
sezony ve 14 hodin v salonku restaurace
Chodského hradu.
Neděle 29. 12.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.48 hodin do Pocínovic. Trasa:
Pocínovice, Běhařov a zpět (6 km). Vede
M. Ryšánek.
Připravujeme
Středa 1. 1. 2014
Novoroční výstup na Čerchov (16. ročník, 8 km). Odchod v 10 hodin z parkoviště v Caparticích na vrchol Čerchova.
U rozhledny na památku novoročenka.
V průběhu akce proběhne sbírka Novoroční čtyřlístek ve prospěch stavby turistické

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

Aktuální informace o dění

www.domazlice.info

trasy vhodné pro vozíčkáře. Vede J. Kuželka.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd ze
zastávky ČD ve 13.05 hodin do Klenčí pod
Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov
(8 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 5. 1.
Tříkrálová vycházka. Sraz ve 13 hodin
„U Golema“. Trasa: Domažlice, Újezd
a zpět (8 km). Vede K. Bílek.

v
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Vánoční
bohoslužba
Zveme vás na Vánoční bohoslužbu
Křesťanského sboru Domažlice, která se
koná na Štědrý večer 24. prosince od 22.00
hodin ve Sborovém domě ČCE, Tyršova
690 Domažlice (nad Hanovým parkem).
Program: Zpívání současných moderních
křesťanských písní a vánoční slovo.
Za Křesťanský sbor Domažlice Pavel Faul.

Pěvecký soubor
De profundis u evangelíků
Sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích zve na adventní koncert
duchovní hudby. V podání plzeňského Komorního pěveckého souboru De profundis,
vedeného Miloslavem Esterlem, vyslechneme nově nastudovaný bohatý program
adventních a vánočních písní a chorálů českých i německých; zazní i spirituály černošské. Koncert s názvem Adventní a vánoční zpěvy začíná v sobotu 14. prosince od
17.00 hodin v evangelickém sborovém domě, Tyršova 690. Vstupné je dobrovolné.
Všichni jsou srdečně zváni.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Nabídka prodeje „volných bytových
jednotek“ ve vlastnictví města Domažlice
Město Domažlice nabízí k prodeji „volné bytové jednotky (včetně příslušných
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku). Jedná se o tzv.
„volné“ bytové jednotky, tedy jednotky, které nejsou obsazeny nájemníky.
V současné době město nabízí k prodeji tyto bytové jednotky s termínem pro podání nabídek do 31. 12. 2013 do 10,00 hod.
- bytovou jednotku č. 563/11 v budově č.p. 562, 563 v ul. Švabinského v Domažlicích, Týnské Předměstí nacházející se ve 4. podlaží domu o velikosti 2 + 1,
podlahová plocha bytu činí 58,06 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
619.700,– Kč,
- bytovou jednotku č. 160/9 v budově č.p. 159,160 v ul. Kosmonautů v Domažlicích, Hořejší Předměstí nacházející se ve 3. podlaží domu o velikosti 2 + 1,
podlahová plocha bytu činí 54,48 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
576.000,– Kč.
Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města Domažlice www.domazlice.info. Ohledně prohlídky bytových jednotek se můžete obrátit
na Domažlickou správu nemovitostí, spol. s r. o., tel. 379 722 757.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice.

Solná jeskyně Domažlice
ve Školní ulici,

opět otevřena.
Pro děti, důchodce a pravidelné
návštěvníky jsou připraveny slevy.
V prodeji kosmetika z Mrtvého moře
a zdravé zelené potraviny.
Otevřeno denně od 9.00–17.00
víkendy dle objednávek.
tel.: +420 732 354 954,
e-mail: solny-relax@email.cz
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc PROSINEC

pondělí 2. prosince – Andělé ze zapomenuté skříňky divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v městském kulturním středisku
středa 11. prosince – Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň od 17.00 hodin pódium u stromečku na náměstípo oficiálním programu, ve kterém vystoupí pěvecké sbory domažlických ZŠ, Hynek a Patrik Hradeckých a sólisté privátní školy populárního zpěvu Lídy Nopové, bude následovat společné zpívání koled NESEM
VÁM NOVINY a NARODIL SE KRISTUS PÁN v přímém přenosu, který ohlásí ponocný po skončení přímého
přenosu budou vyhlášeny výsledky soutěže „O nej… ozdobičku na vánoční stromeček“ a předány odměny
od 15.00 hodin se uskuteční vánoční jarmark výrobků dětí z DDM
prodej svařeného vína
ve spolupráci s městem Domažlice a Městským kulturním střediskem v Domažlicích
čtvrtek 12. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA pro školní družinu ZŠ Msgre Staška ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích
od 13.30 hodin v galerii
čtvrtek 12. prosince – Vánoční vystoupení sportovních ZÚ- pohybové hry, mažoretky, zumba, jóga a hip hop v tělocvičně TJ Sokol
Domažlice od 16.00 hodin
sobota 14. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA – stojací stromeček a závěsné ozdoby z kartonu ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 9.00 do 12.00 hodin, zahájení a ukončení v domě dětí, dílna bude probíhat v galerii
úterý 17. prosince – Zájezd pro první třídy ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni na představení
Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni
čtvrtek 19. prosince – Vánoční vystoupení u stromečku na náměstí v Domažlicích od 15.00 hodin

Světlo vánoční noci ať prozáří Váš život a zůstává s Vámi po celý rok 2014.
Pracovníci Domu dětí a mládeže Domino v Domažlicích

CHODSKO ZPÍVÁ KOLEDY

Srdce metropole Chodska, domažlické náměstí, se stane 11. prosince opět svědkem společného zpívání koled. Přijďte si zopakovat
úžasnou atmosféru a pomozte nám dosáhnout minimálně stejné účasti, jako tomu bylo v loňském roce. Tehdy se sešlo 601 dětí a dospělých.
Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň se uskuteční ve středu 11. prosince od 17.00 hodin před pódiem u stromečku. Domažlice se letos pošesté připojí k dalším dvanácti zúčastněným městům a obcím v Plzeňském kraji.
Po oficiálním programu, ve kterém vystoupí pěvecké sbory domažlických ZŠ, Hynek a Patrik Hradeckých a sólisté privátní školy
populárního zpěvu Lídy Nopové, bude následovat společné zpívání koled Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán v přímém
přenosu, který ohlásí ponocný. Pořadatelé zajistili prodej svařeného vína. Od 15.00 hodin se uskuteční vánoční jarmark výrobků dětí
z DDM Domino. Po skončení přímého přenosu budou vyhlášeny výsledky soutěže „O nej… ozdobičku na vánoční stromeček“ a předány odměny.
Jan Hrabačka

KAČABY: káva, čaj, byliny
DUKELSKÁ 30, DOMAŽLICE

Vám na prosinec připravily:

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

nové originální kávové a kakaové produkty, třtinovou panelu, 100% surové
šťávy v bio kvalitě, přírodní kosmetiku,
himálajské soli, bylinné elixíry, sirupy, zvonkohry, minerály, pyramidové
čaje, speciální čajové balíčky a další
dárečky.

Baldovská 638

Při nákupu nad 1000,– Kč dostanete dárek.
Otvírací doba: PO–PÁ 10–12 13–16,40

V novém penzionu v ulici Prokopa Velikého 689

SO 9–12,
Stříbrná + Zlatá neděle 9–12.
Po telefonické domluvě je možné otevření obchodu i mimo uvedenou pracovní
dobu - tel. číslo: 379 720 001.
Těšíme se na Vaší návštěvu.

5. 12. 14.00 hodin
2. 12 14.30 hodin
16. 12. 14.00 hodin
19. 12. 10.30 hodin

Mikulášská zábava,
vystoupení dětí z DD Staňkov,
vystoupení dětí ze ZŠ Komenského,
zdobení vánočních perníčků

V Břetislavově 84

5. 12. 14.00 hodin přednáška p. Palkovičová – Detoxikace

3. 12. od 15.00 hodin Mše svatá,
13. 12. od 15.00 hodin vystoupení dětského folklorního souboru Mráček
19. 12. od 14.30 hodin vystoupení dětí ze ZUŠ.

Přijmeme vyučeného kuchaře - kuchařku
s min. 3 letou praxí. Tel. 379 778 275

(ap)

Domažlický zpravodaj - str. 13

v

číslo 12

v

KOLEDA NÁM NASTÁVÁ...

prosinec 2013

V titulku uvedená věta je názvem nového CD, které v pátek 22. listopadu slavnostně představila Domažlická dudácká muzika. Celá
akce se na rozdíl od často používaného pojmu křest CD jmenovala „Dosvětavpuštění“, protože jak vedoucí kapely Josef Kuneš vysvětlil,
křtí se lidé a ne věci.
Setkání se konalo v českobratrském sborovém domě nad Hanovým parkem za hojné účasti veřejnosti, která se výborně bavila nejen
poslechem hudby, ale i při nestrojeném průvodním slově plném humoru. O jakou muziku jde, dobře vypovídá podtitul „Domažlická
dudácká muzika a jejich chodské Vánoce“. Hudba zde nezněla jen z nástrojů tradičního obsazení dudácké kapely, ale také z niněry,
xylofonu či fanfrnochu. Hosty byli nadějní chodští zpěváci Eliška Budková a Václav Dufek.
Jak tomu při podobných akcích bývá - hodně se děkovalo - například zvukařům z Českého rozhlasu Plzeň, kteří zajistili vynikající
záznam jednotlivých skladeb v celkové délce o vteřinu přesahující jednačtyřicet minut. S obalem si poradila akademická malířka Iva
Mrázková, která žije v Lucembursku.
Ke konci představení byl vyzván k proslovu starosta Domažlic ing. Miroslav Mach, který popřál dudácké muzice hodně zdaru a poděkoval všem, kteří působí na poli folkloru a rozvíjejí tradice našeho města.
V závěru vyzval za Domažlickou dudáckou muziku Kamil Jindřich domažlického ponocného Romana Holuba, aby zazpíval svůj
chvalozpěv a odtroubil, byť s tříhodinovým předstihem, půlnoc. Oslovený totiž svým hlasem na cédéčku ukončuje chodské vánoční
koledy.
Na CD najdete dvacet chodských koled v úpravě Josefa
Kuneše, například Koledníci vo půlnoci, Probuď se pastyjři
a mnohé další.
Stanislav Antoš

Vánoce - Silvestr
HERNA - LAS VEGAS
Poděbradova 240, Domažlice
OTEVŘENO - NONSTOP
od 24. do 31. 12.
AKCE - Slavíme Nový rok
raketami, světlicemi a dělbuchy
Braník - 10,– Kč
kafe a čaj ZDARMA
Těšíme se na vaši návštěvu
tel. 722 439 999
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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola Domažlice

Erbenova 184, tel.: 379 724 581, tel./fax: 379 722 346
e-mail:vos-oa-szs@ekodom.cz, http://www.oadomazlice.cz
Den otevřených dveří 4. prosince 2013
pro SOŠ Erbenova 184 a Chodské nám. 97, Domažlice od 10.00 do 17.00

Pro školní rok 2014/2015 otevíráme

4. leté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
• Obchodní akademie
63-41-M/02
• Informační technologie
18-20-M/01
• Zdravotnický asistent
53-41-M/01

3 letý (denní forma) a 3,5 letý (dálková forma)
akreditovaný obor VOŠ (pro uchazeče s maturitou)
•75-32-N/01 Sociální práce a sociální pedagogika
Celoživotní vzdělávání dospělých - dlouhodobé i krátkodobé akreditované kurzy:
• Pracovník v sociálních službách • Administrativní pracovník
• Základy práce s PC • Účetnictví • Digitální fotografie

v

prosinec 2013

Seniorské odpoledne

Svaz tělesně postižených, okresní organizace Domažlice, pořádá v úterý 3. prosince Seniorské odpoledne. Akce začíná
ve 14 hodin ve velkém sále MKS. K tanci
a poslechu zahraje Malá česká kapela Pepi
Vinklárka. Možná přijde i mikuláš.
(vp, va)

VÁNOČNÍ KONCERT

V novém penzionu pro seniory v ulici
Prokopa Velikého se v sobotu 7. prosince
uskuteční Vánoční koncert, na kterém
vystoupí Domažlická dudácká muzika
Pepy Kuneše. Zvána je široká veřejnost,
nejenom obyvatelé tohoto městského zařízení - ostatně tak tomu bylo při obdobných
akcích i v minulých letech. Začátek je v 16
hodin.
(vk)

Adventní a vánoční program v evangelickém sborovém domě
Sobota 7. 12. – 17.00 hodin

Adventní charitativní koncert křesťanské skupiny Exusia

Neděle 8. 12. – 9.00 hodin

2. adventní neděle – evangelické bohoslužby

–13.00 hodin

Bohoslužby Křesťanského sboru Domažlice

Sobota 14. 12. – 17.00 hodin

Koncert Komorního pěveckého souboru De profundis

Neděle 15. 12. – 9.00 hodin

3. adventní neděle – evangelické bohoslužby

– 13.00 hodin
Neděle 22. 12. – 9.00 hodin
– 13.00 hodin
Úterý 24. 12. –15.00 hodin
– 22.00 hodin

Bohoslužby Křesťanského sboru Domažlice
Ev. adventní bohoslužby spojené s dětskou divadelní hrou
Bohoslužby Křesťanského sboru Domažlice
Evangelické štědrovečerní bohoslužby
Štědrovečerní bohoslužby Křesťanského sboru Domažlice

Středa 25. 12. – 9.00 hodin

1. svátek vánoční – ev. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

Čtvrtek 26. 12. – 10.30 hodin

2. svátek vánoční – bohoslužby Církve čs. husitské

Neděle 29. 12. – 9.00 hodin

1. neděle po vánocích – evangelické bohoslužby

Středa 1. 1. – 16.00 hodin

Nový rok – ev. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Slovenská pohľadnica: Domažličan Alois Pek v hviezdnej spoločnosti v Košiciach

V priestoroch košického Českého spolku na Slovensku môžu priaznivci výtvarného umenia zhliadnuť originálnu
a nevšednú medzinárodnú výstavu Výtvarná pocta osobnostiam. Je venovaná českým osobnotiam umenia, literatúry
a športu vo forme výtvarných exponátoch v populárnom výtvarnom žánri - obľúbených kariportrétov známych českých
a svetových osobností vytvorených výtvarníkmi nielen z Čiech a Slovenska, ale aj zo sveta. Návštevník tak spozná
doteraz nepoznané úsmevné tváre, ako výtvarníkov Vladimíra Sucháneka (autor - Vomáčka), Adolfa Borna (Kišházy
a Frankowski), či Vladimíra Renčína (Kundera), sochárov Arpáda Račka a Jána Kulicha (autor - L. Vaněk), poetov Jiřího
Žáčka (Šesták), Karla Sýsa (Urban), Milana Rúfusa (Močalov) a Štefana Moravčíka (Remeselník), speváka Joža Ráža
(Balea a Fiťma), spoločnosť im robia krásne dámy - šarmantná moderátorka STV Natália Žembová (L. Vaněk), a herečky Claudia Cardinale a Sofia Loren, zo slnečného Talianska, ktoré priam ako bohyne krásy stražia mocní a svalnatí
Herkulovia, nielen od Vltavy a Dunaja, ale aj z celého sveta. V športovej sekcii venovanej ikonám svetovej kulturistiky
z jej zlatých čias (1940–90), tak môžu priaznivci populárnej kulturistiky u nás zhliadnuť nevídanú hviezdnu spoločnosť
pionierov kulturistiky u nás ale aj vo svete - od J. Grimeka (M. Vomáčka), S. Reevesa (V. Šípoš a V. Voznjuk), R. Parka
(K. Urban), víťazov Mr. Olympia - L. Scota (L. Vaněk), S. Olivu (Remeselník), či A. Schwarzerneggera (E. Batistao), ale
predovšetkým naše legendy - od Petra Stacha (R. Kelbich), prvého majstra Európy 1975, z východného bloku, majstra
Európy Aloisa Peka - známeho ako Mr. Biceps ( Jozef Pospíchal - zo Železnej Rudy a Hanák), keď menovaní písali zlatými
písmenami nielen českú a slovenskú kulturistiku, ale aj európsku a svetovú a stáli sa tak úspešnými nasledovníkmi svojich svetových vzorov. A v Košiciach sa
im dostalo cti byť spolu s nimi pod jednou strechou, kde táto zostava ikón svetovej kulturistiky mala aj svoju svetovú premiéru.
KOŠICE 2013 - Hlavné mesto európskej kultúry...
Peter Zavacký
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Vánoční turnaj

Svaz tělesně postižených pořádá v neděli 15. prosince od 8.30 hodin Turnaj ve
stolním tenise. Hra je určena tělesně postiženým a jejich přátelům. Na akci srdečně
zve Jiří Stříbrný. Občerstvení i ceny jsou
zajištěny.
(js)
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Pro začínající umělce Benefiční koncert

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

V sobotu 7. prosince se koná benefiční
koncert Pro sociálně terapeutickou dílnu sv.
Josefa v Domažlicích. Hrát bude hudební
skupina Exusia. Začátek akce ve sborovém
domě ČCE je od 17 hodin.
(cch)

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Připomínáme všem občanům města Domažlice, že dne 14. listopadu 2012 vydalo zastupitelstvo města Domažlice na svém zasedání
usnesení č. 821 OZV č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2013.
Z důvodu změny OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzniká poplatníkovi ohlašovací povinnost. Poplatník je povinen nahlásit správci poplatku (tj. na
adrese Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, odbor finanční) veškeré změny související s poplatkovou povinností nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku, změně či zániku pobytu na území města Domažlice, vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.
OZV č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je rozšířena o tyto poplatníky:
– cizince, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů, nebo kteří mohou pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
– cizince, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasnou ochranu podle zákona upravujícího
ochranu cizinců,
– fyzické osoby, které mají na území města Domažlice ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášena žádná
fyzická osoba.
Sazba místního poplatku za komunální odpad zůstala nezměněna a činí 450,- Kč za osobu a 300,– Kč za osobu mladší 15 let nebo
dosáhne-li v daném kalendářním roce věku 15 let.
OZV č. 6/2012 upravuje společnou odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku (tj. nezaplacený
poplatek za nezletilého lze vymáhat na zákonném zástupci).
Úplné znění OZV č. 6/2012 naleznete na internetových stránkách města Domažlice, v sekci samospráva – vyhlášky a nařízení města.
Upozorňujeme všechny poplatníky, kteří poplatek za komunální odpad za rok 2013 dosud neuhradili, aby tak bezodkladně učinili,
jelikož poplatek byl splatný 30. dubna 2013. V případě neuhrazení do 31. 12. 2013, bude zahájeno vymáhání nedoplatků na místním
poplatku za komunální odpad.
Odbor finanční MěÚ Domažlice
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Akce prosinec
10% sleva na celou střechu

při uzavření smlouvy do konce r. 2013 a realizací
v příštím roce (nelze sčítat s jinámi slevami)
ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü
ü

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce
provedení hromosvodů
Jeřábnické práce
Zateplení fasád a prodej materiálu
na prodejnách v Domažlicích a ve Staňkově
Záruka na provedené práce 7 let

Masarykova 124
Domažlice

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575

Nádražní 64
Staňkov
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