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Snímek z 59. Chodských slavností-Vavřinecké pouti. Mrákovský nár. soubor.
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Rekonstrukce škol a atletického stadionu

Právě skončily prázdniny a zástupy dětí a mládeže se vracejí do škol. O tom, co se
v nich po dobu jejich nepřítomnosti v lavicích dělo, stejně tak i na atletickém stadionu,
jsme si povídali se starostou Domažlic ing. Miroslavem Machem.
„Náročnými opravami prošly Mateřská škola v Zahradní ulici a MŠ v Michlově ulici,
kde proběhly výměny oken, zateplení fasád a střech. Na vše jsme využili dotace,“ říká
starosta a obrací se k těm, kteří práce pocítili s poděkováním, „to si vyžádělo pochopení
personálu i rodičů, ale všichni jistě uznáme, že oba objekty si takovouto opravu určitě
zasloužily.“
Rekonstrukce se dotkla, případně dotkne i obou základních škol. „V Základní škole
Komenského 17 proběhly kompletní opravy sociálních zařízení v družině a v části před
jídelnou, takže i běžní návštěvníci, kteří využívají zdejší možnost stravování, se dočkali
kulturního zázemí,“ říká starosta a připojuje ještě jednu letní opravu, „zároveň o prázninách proběhla generální rekonstrukce atletického oválu na Městském stadionu Střelnice,
kde byl proveden retoping, což je hloubkové pročištění dráhy, oprava podkladů, nástřik
povrchu tartanu včetně nového vyznačení pruhů.“ Od položení tartanu uběhlo zhruba
dvanáct let a oprava prodlouží jeho životnost o dalších deset roků.
V brzké době následuje další etapa rekonstrukce „nové“ školy, k níž starosta říká:
„Koncem září začne náročná a dlouho připravovaná rekonstrukce Základní školy v ulici
(pokračování na str. 3)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 30. 9. 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 25. 9. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Slovo starosty

Poděkování
Každoročně
po
Chodských slavnostech – Vavřinecké
pouti děkujeme všem,
kteří se na jejich
přípravě a průběhu
podíleli. Největší akce
v regionu dopadla dobře. Poděkování není
žádnou formalitou, protože si opravdu
plně uvědomuji obětavé nasazení a osobní
zaujetí pro věc představit naše město návštěvníkům v nejlepším světle.
Nikdo z nás nemůže ovlivnit počet
návštěvníků našeho města, ovlivnit však
můžeme všichni pocity a spokojenost hostů, kteří z návštěvy Domažlic odjíždějí.
Tady jsem přesvědčen, že drtivá většina
se domů vrací spokojená. Je patrné, že kolektiv, který připravuje Chodské slavnosti,
vykonal kus poctivé práce.
Všem pracovníkům městských organizací i všem dobrovolníkům a organizátorům chci poděkovat za podporu a osobní
nasazení, za to, že Chodské slavnosti měly
hladký průběh.
Ještě jednou děkuji a dokud bude tolik
ochotných rukou a hlav jako dosud, nemám o osud Chodských slavností žádné
obavy.
Už teď se těším na 60. jubilejní Chodské
slavnosti-Vavřineckou pouť v příštím
roce. Starosta města, Ing. Miroslav Mach

Webové stránky
bitvy u Domažlic
Přesně v den 583. výročí bitvy u Domažlic (14. 8.) zprovoznila Společnost pro
památník bitvy u Domažlic webové stránky, které najdete na adrese www.bitvaudomazlic.cz. Jedná se o nejucelenější soubor
informací, který kdy byl touto formou publikován. Každému zájemci o historii naší
země a našeho kraje můžeme uvedený
zdroj doporučit.
(red)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 72. schůzi
dne 25. 6. 2013:
- souhlasila s umístěním 2 ks společných
satelitních antén na stávající stožáry společných antén na střeše bývalých Tereziánských kasáren v Kozinově ul. č. p. 86
v Domažlicích – Hořejší Předměstí,
které jsou nemovitou kulturní památkou a zplnomocnila Nájemní družstvo
GOLEM, družstvo, se sídlem nám. Míru
1, Domažlice k podání žádosti o vydání
závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče k umístění
těchto antén a zastupování města jakožto
vlastníka dotčených nemovitostí v tomto
správním řízení
- souhlasila s pokácením 2 kusů lip
nacházející se na pozemkové parcele
č. 890/2 v k. ú. Domažlice – na Městském hřbitově v Domažlicích z bezpečnostních důvodů
- souhlasila s pokácením 3 kusů lip nacházejících se na pozemkové parcele
č. 4807/26 v k. ú. Domažlice v Kozinově ulici z bezpečnostních důvodů
- schválila zadání zakázky na provedení
opravy části komunikace v ulici Voborníkova v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby, s. r. o., Cihlářská
552, Domažlice za cenu 61.051,– Kč vč.
DPH
- nesouhlasila s umístěním 1 ks reklamní
směrovky (Tipsport – sázková kancelář)
o rozměrech 60x30 cm na budově č.p.

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. 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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56 umístěné na stavební parcele č. st.
81, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru
v Domažlicích, společností Tipsport. net
a. s., Beroun-centrum
- schválila zadání zakázky na provedení
rekonstrukce sektoru – vrhu koulí dle
varianty b) Antonínu Vlčkovi, fyzické osobě podnikající pod označením
Antonín Vlček, U Garáží 197, 346 01
Horšovský Týn za cenu 23.009,– Kč
vč. DPH
- schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku
mezi městem Domažlice a Domem dětí
a mládeže, Domažlice, Hradská 94
Rada města na své 74. schůzi
dne 9. 7. 2013:
- schválila zadání zakázky na opravu
cesty na Baldov společnosti Ptáčník
– Dopravní stavby, s. r. o., Cihlářská
552, Domažlice
- schvaluje zadání zakázky a uzavření
smlouvy o dílo s AW projektovou kanceláří, Ing. Zbyňkem Wolfem, Hradská
79, 344 01 Domažlice, IČ 73374792 na
zhotovení projektové dokumentace pro
realizaci stavby včetně výkazu výměr
pro výběr dodavatele na akci „Městské
centrum sociálně rehabilitačních služeb
– domov pro seniory, Baldovská 638,
Domažlice, Zateplení objektu včetně
výměny krytiny“, dle předloženého
návrhu
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o stavebně konstrukčním
průzkumu objektu pivovaru v Domažlicích
- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje v rámci „Programu podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2013“ na
úhradu honorářů a technického zajištění
spojených s realizací projektu „Chodské
slavnosti – Vavřinecká pouť 2013“ ve
výši 30.000,– Kč mezi Plzeňským krajem, městem Domažlice a Městským
kulturním střediskem Domažlice
Rada města na své 76. mimořádné
schůzi dne 23. 7. 2013:
- schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností MSV Liberec, s. r. o., Kralická 79, 460 07 Liberec, na stavební
práce „Výměna výtahů, Domažlice“
Rada města na své 77. mimořádné
schůzi dne 1. 8. 2013:
- schválila přijetí dotace ve výši 80.000,–
Kč od Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
v roce 2013“ – Tematický okruh Chodský květ – úsek U1 a U2
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Co nabízí Domažlické
technické služby?

Občanům, firmám a obcím nabízíme:

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly

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

s dosahem až do výšky 22 m

l obcím opravy a údržbu veřejného

osvětlení

l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními

sekačkami, křovinořezy

l vysekávání příkopů, průřez a kácení

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

Náš tel.: 379 722 394

září 2013

Poděkování
Fotoklubu MKS

- schválila Smlouvu č. C01/13 na akci:
Tematický okruh Chodský květ – úsek
U1 a U2 uzavřenou mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem
Zastupitelstvo města na svém
30. zasedání dne 19. 6. 2013:
- vzalo na vědomí informaci o postupu
vyřízení petice podané občany města
Domažlice a obyvateli bytových domů
v ulici Švabinského ze dne 9. 5. 2013 ve
věci nesouhlasu s plánovanou výstavbou
parkoviště a odstranění zeleně
- schválilo závěrečný účet města Domažlice za rok 2012 a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- schválilo rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice ve výši 6.718.634,– Kč za rok 2012
takto: do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 6.718.634,– Kč
a daň z příjmů ve výši 1.576.430,– Kč
- schválilo účetní závěrku města Domažlice za rok 2012
- vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2013 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu
- schválilo prodej částí pozemkových parcel č. 2186, 2170/2 a 4942/1 v k.ú. Domažlice vymezených v přiloženém situačním plánku společnosti Artes natur,
s. r. o., IČ 26366282 uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí a uzavření kupních
smluv a nájemní smlouvy, jejichž podstatné náležitosti jsou vymezeny v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí.

v

Přes šest set posluchačů se sešlo na hrázi a pláži Babylonského rybníka, aby si
vyslechli Vodní koncert konaný v rámci klarinetových kurzů vedených Ludmilou
Peterkovou. Muzikanti hráli z lodiček i z mola. Zmíněné setkání hudebníků se v našem městě pomalu stává tradicí a přináší ještě jednu neobvyklou hudební událost,
a to Nocturno, při němž se zvuk klarinetů nese atriem Chodského hradu i z jeho
věže.
Foto Stanislav Antoš

Jak město využívá sluneční energii

Město Domažlice využívá sluneční energie ve třech zařízeních – ve škole v ulici Msgre
B. Staška, na zimním stadionu a v areálu čistírny odpadních vod. Elektrárny byly spuštěny na základě příznivých ekonomických podmínek, které platily do konce loňského
roku.
Ke škole Msgre B. Staška starosta města Miroslav Mach říká: „Na této škole je nainstalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 30kWp, která „zdarma“ zajišťuje energii
pro celou školu za slunečného počasí. Ještě chceme doplnit zařízení na ohřev vody pro
jídelnu i sprchy.“
K zimnímu stadinu starosta dodává: „Stejně tak i na zimním stadionu je fotovoltaická
elektrárna se stejným výkonem 30 kWp. Tak se od ledna v zimním stadionu chladí sluníčkem.“
Další elektrárna je v areálu CHVaKu což starosta komentuje slovy: „jsme za ni velmi
rádi, veškerý vyrobený proud se využívá pro provoz čistírny odpadních vod. Rekonstrukce tohoto zařízení za splnění současných limitů zvýšila náročnost spotřeby energií. Naštěstí se dá říci, že celé tato zařízení pokryje energie vyrobená sluncem.“
Ke všem těmto třem případům, kdy elektrárny za příznivých podmínek kryjí spotřebu objektů, jejichž jsou součástí, starosta říká: „Myslím si, že toto byl i původní úmysl podpory slunečních elektráren. Aby byl zajištěn ekologický a levný proud pro vlastní spotřebu. Výstavba megaelektráren na loukách a polích zkomplikovala vnímání této čisté energie veřejností.
Navíc teď už není ekonomické investovat do podobných projektů. Chtěli jsme ekologické
zdroje využít i pro mateřské školy, ale podpora už ekonomicky nevychází. Což nás mrzí.
Očekáváme, že až klesne cena technologií, tak bychom rádi pokračovali v instalaci dalších
malých elektráren.
Jsem velmi rád, že
naše město nikomu v předchozím
období nepovolilo
ani nedalo souhlas
k výstavbě elektráren na zemědělské
půdě. Žádné takovéto zařízení v našem bezprostředním
okolí nenajdete.“
Stanislav Antoš

Letošní rok neznamená pro členy Fotoklubu
MKS v Domažlicích „jen“ běžnou tvorbu, pravidelnou účast na soutěžích či každoroční výstavu
během Chodských slavností, ale činnost tohoto
zájmového spolku je spojena s mnoha dalšími
projekty a aktivitami, které měl v tomto roce
možnost připravit a zrealizovat.
Dvě významné výstavy se konaly v sousedním Bavorsku - dne 22. března byla slavnostně
představena expozice v Muzeu příhraničí ve
Waldmünchenu s názvem „Spřátelené Chodsko
se představuje“, kterou mohou zájemci ještě navštívit až do ledna 2014. Necelé dva měsíce nato
byla 10. května otevřena měsíční expozice v krásných prostorách historické radnice v našem partnerském městě Furth im Wald, která se setkala
s velkým zájmem bavorského tisku a veřejnosti.
Pro Domažlice a Chodské slavnosti byla velmi významná nedávná výstava fotografií v prostorách
Turistického informačního centra Czechtourismu
na Staroměstském náměstí v Praze, která byla
opět zrealizována členy Fotoklubu MKS.
Pro podzim tohoto roku je navíc připraven zcela
nový projekt, který byl podpořen městem Domažlice. Jedná se o vydání propagačního prospektu
města Domažlice, který se bude snažit o oslovení
co nejširšího spektra potencionálních návštěvníků
a turistů. Významnou část tohoto katalogu budou
tvořit zajímavé a mnohdy i netradiční záběry ze
života našeho města a jeho občanů, které budou
vytvořeny výhradně členy fotoklubu MKS a tím se
stanou i jejich vlastní prezentací.
Na tomto místě bych rád všem členům poděkoval za tyto letošní aktivity, které přesahují
rámec běžné roční činnosti a významnou měrou
reprezentují nejen MKS v Domažlicích a jím pořádané akce, ale v nadregionálním měřítku i celé
naše město.
Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS
v Domažlicích

Rekonstrukce škol
a atletického stadionu

(dokončení ze str. 1)
Msgre B. Staška, kde se budou měnit
veškerá okna, zateplovat fasády a střechy,
které zatím nebyly opraveny, tzn. menší
plochy na přístavcích. Původně jsme chtěli
využít prázdnin, ale dotaci jsme získali
až na čtvrtý pokus a zahájit práce dříve
nebylo možné.
Zároveň s těmito pracemi dojde k vyvážení topné soustavy, abychom zajistili co
nejlepší teplotní komfort při rozumných
nákladech. Ta už funguje tři roky, práce
tehdy začaly výměnou kotlů, decentralizací kotelen a budou pokračovat i v dalším
období.“
Stanislav Antoš
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DIGITÁLNÍ KINO ČAKAN

K nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež s názvem
- Klub Fontána pro děti a mládež, přibyla v dubnu letošního roku také sociální služba se zaměřením na podporu
rodičů a dětí v náhradní rodinné péči. Tuto službu naleznou
v Zahradní ulici čp. 542. Archa pro rodiny s dětmi je tu pro
stávající i potenciální pěstouny. V Domažlicích zajišťují službu
dvě pracovnice Bc. Jana Ulrychová, DiS. (tel.: 605 226 288,
e-mail: jana.ulrychova@diakonie.cz) a Veronika Stahlova,
DiS. (tel. 605 226 290, e-mail: vermonika.stahlova@diakonie.cz), na které se můžete osobně obrátit každou středu
v Zahradní ulici, od 13.00 do 15.30.
Diakonie Západ plánuje pro příští rok rozšíření svých
služeb poskytovaných pro občany města Domažlice a jeho
okolí. Na základě výstupů z pracovních setkání v rámci
Komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku je
v přípravě koncepce poskytování odborné podpory a pomoci
v nepříznivých sociálních situacích.
(ve)

Jednou z možností nejen pro mládež,
kde hledat uplatnění na trhu práce,
ukáže 27. a 28. září (vždy od 9 do 16
hodin) Meclovská zemědělská, a.s.,
kdy se v jejím areálu koná den otevřených dveří. K vidění budou moderní
i historické zemědělské stroje, bioplynová stanice, chovatelská výstava, lety
vrtulníkem, kulturní program a mnoho
dalšího.
(red)

Srdečně zveme veřejnost na Den
sociálních služeb a den pro zdraví 2013
Chcete vědět, na koho se můžete obrátit v případě tíživé sociální situace? Zajímá Vás,
jaké sociální a návazné služby jsou na Domažlicku poskytovány? Přijďte ve středu 16.
října 2013 v době od 9.00 do 15.30 h do MKS v Domažlicích. Budete se moci seznámit
se službami a souvisejícími aktivitami, které nabízí poskytovatelé sociálních a návazných
služeb. Dozvíte se více o fungování těchto organizací, můžete se nezávazně poradit či se
jen porozhlédnout. Akce je určena pro širokou veřejnost, bude zde zastoupena nabídka
služeb pro všechny skupiny obyvatel, tj. seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny
s dětmi, osoby v nepříznivé sociální situaci apod.
Během akce se budou také prezentovat vystavovatelé rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek a výrobců zdravé výživy. Zdarma si můžete nechat změřit krevní tlak, tělesný
tuk a hladinu cukru v krvi.
Akce je pořádána pod záštitou starosty města Domažlice a vstup je zdarma. Bezbariérový přístup je zajištěn.
MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15–18 týdnů – cena 149–170 Kč/ks,
v začátku snášky – 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 19. září 2013
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

Bližší info: Po–Pá 9–16 h. - tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek - cena 15–22 Kč/ks

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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Den otevřených dveří

Od měsíce října plánuje MKS v Domažlicích zahájení provozu nového digitálního kina. V prázdninových měsících proběhla v kině Čakan úprava hlediště, na
konci měsíce srpna byly namontovány nové sedačky a v současných dnech probíhá
instalace technologie. Během září budou probíhat přípravné práce tak, aby v říjnu
mohlo být kino Čakan slavnostně otevřeno. Termín premiéry a následný program
filmových představení bude definitivně naplánován během první poloviny měsíce
září v závislosti na průběhu dokončovacích prací a předání celého díla realizační
firmou. Aktuální informace získají zájemci na www.idomazlice.cz a samozřejmě
také na stránkách říjnového vydání Domažlického zpravodaje.
(mks)

Diakonie nabízí novou službu

září 2013

v

v

číslo 9

září 2013

Pravidelná půjčovní doba
jednotlivých oddělení Městské
knihovny Boženy Němcové

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. 9. 2013 školení

Začínáme s internetem

- určeno začátečníkům
Samostatné tříhodinové školení je určené
začátečníkům.

Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042
nebo osobně v internetové studovně
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.

Výstavy:
Dagmar Karlíková – Sicilské uličky,
okna a balkóny:
„Při letošním červnovém cestování po
Sicílii mě téměř v každém městečku velmi
zaujaly romantické uličky plné rozkvetlých květin na oknech a balkónech.
O jejich malebnost bych se chtěla s návštěvníky malé výstavy fotografií podělit
a možná je i inspirovat k návštěvě Sicílie,
kde se nachází i spousta zajímavých historických památek.“
Domažlická knihovna a Dagmar Karlíková vás srdečně zvou na další z pravidelných výstav ve vestibulu knihovny od
2. září do 30. září 2013.

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na

www.domazlice.info

Oddělení pro dospělé čtenáře
PO
9–12
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–12
13–18
ČT
13–16.30
PÁ
9–12
13–16.30
Čítárna
PO
9–12
ÚT
ST
9–12
ČT
PÁ
9–12

13–18
zavřeno

Internetová studovna
PO
9–12
ÚT
zavřeno
ST
9–12
ČT
zavřeno
PÁ
9–12

13–18
13–16.30
13–16.30
13–18

předprodej vstupenek: Městské infor. centrum
( 379 725 852, e-mail: infocentrum@ mesto-domazlice.cz

13–18
13–16.30
13–16.30

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 23. 9. 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.

Oddělení pro děti a mládež
PO
13–17
ÚT
zavřeno
ST
9–12
13–17
ČT
zavřeno
13–16
PÁ
13–16
Oddělení speciálních služeb
a regionální oddělení
PO
9–11
13–18
ÚT
po předchozí domluvě
ST
9–11
13–18
ČT
po předchozí domluvě
PÁ
9–11
13–16.30
(pro studenty k přípravě diplomových
a seminárních prací po předchozí domluvě
bez ohledu na provozní dobu)

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)

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

Baldovská 638
4. 9. od 14 hodin se koná přednáška PhDr. Věry Závacké – Jaroslav Vrchlický,
18. 9. od 14 hodin následuje přednáška prof. Jaroslavy Wollerové – Cestování.

Břetislavově 84
23. 9. od 13 hodin se uskuteční přednáška p. Krbcové – Cestování po Norsku.
V novém penzionu v ulici Prokopa Velikého 689
3. 9. od 15 hodin bude sloužena mše svatá

(ap)

Městské informační centrum
Domažlice
nabízí:
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l informace o památkových objektech
v Domažlicích a okolí
l prodej pamětní medaile Chodské slavnosti
Vavřinecká pouť 2013
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l bezplatné zasílání informací o kulturních
pořadech a případných změnách v programu MKS elektronickou poštou nebo SMS
l kopírování formátu A4, A3
kontakt:
l

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

- tělesná, dýchací cvičení, relaxace, meditace

v

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledáme ke koupi starý domek nebo

Pravidelné hodiny:
úterý 18.30
pátek 09.00 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice
středa 18.00 Fitness Pohoda, Dragounská 7, Klatovy
Vhodné pro začátečníky i pokročilé, každou věkovou skupinu.
Jste všichni srdečně zváni. Možná individuální výuka.

MUZIKOTERAPIE

l

l

- individuální a skupinová výuka. Hudba, zpěv, hra na nástroj
Terapie, která je vhodná pro děti, mentálně postižené, seniory.
Má léčebný, rehabilitační a psychoterapeutický účinek.
Poradenství v oblasti zdravého životního stylu a etiky
Masérské a kosmetické služby
Kontakt: tel. 777 226 640, jkonradyova@centrum.cz, www. vivavita.cz

l

l
l

Fotbalisté Jiskry Domažlice odstartovali podzimní sezonu na výbornou
V prvních dvou kolech si fotbalisté Jiskry Domažlice připsali šest ligových bodů za
vítězství. Nejprve 3:1 nad Roudnicí nad Labem a potom 0:1 v Chomutově. V prvním
zářijovém týdnu - ve středu 4. 9. 2013 od 17.00 hodin budou Domažličtí fotbalisté hostit
v poháru České pošty ligového nováčka Bohemians Praha 1905.
V ČFL se Jiskra v září představí svým věrným fanouškům třikrát doma, a to v termínech: v sobotu 7. září od 17.00 hod bude hostit SK Zápy, poté 21. a 28. září bude hostit
dva těžké soupeře. Nejprve přijede dobývat Střelnici FK Čáslav, o týden na to FK Kolín.
Oba soupeře lze považovat za jedny z favoritů třetí ligy. V krajském přeboru se B mužstvo
představí dvakrát doma - 1. září s TJ Přeštice a 14. září v derby se Slavojem Koloveč.
Všichni fanoušci dobrého fotbalu jsou zváni.
(poj)

září 2013

l
l

chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám RD-chalupu u Horšovského
Týna, 3 místnosti, chlév, dvě stodoly,
pěkný uzavřený dvůr a zahrada se
stromy, cena 465 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
KOUPÍM - ODVEZU šrot, motory,
pračky, sporáky, myčky, boilery,
plechovky od nápojů, kompresory aj.
606 122 345
ODEBERU - ODVEZU noviny,
časopisy, katalogy, knihy apod.
606 122 345
Rodinný domek 5+1 zast. pl. 446 m2,
Kout na Šumavě, prodám. Vodovod,
elektro 220 V, 380 V, garáž 40 m2,
vzrostlá zahrada 292 m2. Dobrý stav.
Právní servis zajištěn.
GSM 608 024 424

OBSAZENÍ PROSTOR MKS Seniorské odpoledne
5. 9. Seniorské odpoledne, 9. 9. Partička, 11. 9. Kurz společenské výchovy a tance,
16. 9. Divadlo v rámci předplatného - Moje hra, 17. 9. Prodej, 18. 9. Prodej drogerie,
18. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 20. 9. Divadlo mimo předplatné – Divadelní
společnost Komedyjanti z Tachova „Bubáci pro všední den“, 21. 9. Farnost Domažlice – setkání rodin, 23. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 24. 9. Koncert Radůza,
25. 9. Zasedání zastupitelstva města, 28. 9. Závěrečný happening, 30. 9. V. abonentní
koncert – Plzeňská filharmonie

Svaz tělesně postižených, okresní organizace v Domažlicích, vás srdečně zve na
pravidelné seniorské odpoledne, které se
koná 5. září od 14 hodin ve velkém sále
MKS Domažlice. K tanci i poslechu vám
zahraje Malá muzika Pepi Vinklárka.
(vp, av)

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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úterý 1. října 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu Stacey a TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE s pořadem „Změna je život“.
pondělí 9. září 2013 od od 17.30 hodin a 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Ve spolupráci s Václavem Sladkým

PARTIČKA

Předprodej od 3. 7. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích a v síti Ticketstream.
pondělí 16. září od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
divadlo v rámci předplatného
Divadlo KALICH

Petr Abraham -

MOJE HRA

Moje hra je komedií o životě. V hlavní roli charismatického Mistra Jankulovského zazáří jedna z největších hvězd českého herectví Jiří Bartoška. Režie autorského debutu Petra Novotného (v pseudonymu Petr Abraham) se chopil Jan Kačer a hru za pomocí čtyř rodinných příslušníků dobře zvládl. Zejména díky výběru dvou hlavních postav, Jiřího Bartošky a Zuzany Bydžovské… Jde o hru zábavnou,
vtipnou, s dvěma nezapomenutelnými výkony.
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná,
Martin Kubačák.
čtvrtek 19. září 2013 od 19.30 hodin v klášterním kostele v Domažlicích
koncert

POCTA VARHANŮM

Martina Morysková – varhany, Josef Stočes – klarinet
Martina Morysková a Josef Stočes, učitelé Základní umělecké školy J. Jindřicha Domažlice, kolegové,
kteří spolu rádi hrají, příležitostně společně vystupují a zpříjemňují si tak svoji pedagogickou činnost. Na
koncertě zazní skladby J. S. Bacha, G. Tartiniho, D. Zipoliho, B. Storace.
pátek 20. září 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
divadelní společnost Komedyjanti z Tachova

BUBÁCI PRO VŠEDNÍ DEN

V předprodeji od 2. 9. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích, vstupné 50,– Kč. Pro předplatitele 10% sleva.
úterý 24. září 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert

RADŮZA a kapela

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Její hudba vychází částečně z chansonu,
ale největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru a nálady městských odrhovaček, které v jejím syrovém podání
nabízejí nečekané hudební i textařské obraty. Řadí se tak k nejmladší generaci české alternativní scény, která
sklízí úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí. Do Domažlic přijede poprvé v doprovodu kapely.
Předprodej od 1. 8. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
pondělí 30. září 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
V. abonentní koncert

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

Pohádkový večer s Plzeňskou filharmonií. Dirigent: Nicola Giuliani.
Program: Pohádková suita, orchestrální suita melodií z českých filmových pohádek (ar.:
Tomáš Ille), Sergej Prokofjev: Péťa a vlk, Edvard Hagerup Grieg: Peer Gynt, výběr ze suity
I. op. 46 a II. op. 55.
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

Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou jste znali z předchozích vystoupení v našem městě, Dolores a Alex se po vzájemné dohodě rozhodli vydat na
vlastní dráhu a přivážejí zcela nový projekt v České republice – travesti revue Techtle Mechtle! K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás. Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se zcela novou koncepcí a provázaností najdete velkou řadu komických scének, které znáte z oblíbených zábavných pořadů 90. let a zároveň se jednotliví účinkující předvedou coby hvězdy
české i zahraniční hudební scény. Svůj první pořad v této v nové sestavě nazvali zcela příznačně ,„Změna je život“. Dolores i Alex se jednohlasně shodují na
tom, že po 5 letech účinkování v původní sestavě je to příjemná změna a věří, že svého nového kolegu vybrali správnou rukou. Velký důraz kladli tentokrát i na
výběr jednotlivých písniček a především ohlasy fanoušků, kteří si přáli více českých hitů! Těšit se můžete na Petra Kotvalda, Celine Dione, Jiřího Korna, Helenu
Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte věštce, pravou a nefalšovanou spartakiádu, známou scénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu
Csákovou či pohádkovou šíleně smutnou princeznu a Dádu Patrasovou.
Vstupenky v prodeji od 2. 9. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
čtvrtek 3. října 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

ZÁBAVNÉ POSEZENÍ S DANOU MORÁVKOVOU, PETREM MALÁSKEM A JOSEFEM CARDOU

Hvězda televizních seriálů Dana Morávková bude mluvit o své filmové, divadelní a moderátorské profesi. Petr Malásek zavzpomíná na
svého otce, studia, spolupráci s Hanou Hegerovou... Příjemné posezení se známou manželskou dvojicí doplní herec Josef Carda a klavírní improvizace Petra Maláska. Vstupenky v prodeji od 1. 8. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
čtvrtek 10. října 2013 od 19.30 hodin v kině Čakan v Domažlicích
diashow - přednáška s promítáním

Route 66 - Mainstreet USA

Americká Route 66, legendární silnice, kterou celá Amerika považuje za jeden ze svých základních symbolů. Route 66 začíná v Chicagu poblíž Art Institute Lions nedaleko břehu Michiganského jezera. Konce Route 66 je na molu v Santa Monice na pobřeží Tichého
oceánu. Měří 2400 mil a prochází 8 státy. Těšte se na zážitky českých motorkářů.
Vstupenky v prodeji od 1. 8. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích za 99,– Kč v předprodeji.
úterý 15. října 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VI. abonentní koncert

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. Všichni členové mají vynikající zkušenosti jak se sólovou, tak komorní hrou a spolupracují s předními českými i zahraničními pedagogy, kteří působí v ansámblech, jako je např. Stamicovo kvarteto, Kocianovo kvarteto, Wihanovo kvarteto či
ARIA Quartett. V létě 2009 a 2011 se soubor účastnil mistrovských kurzů “Internationale Sommer Akademie Praha-Wien-Budapest” v rakouském Reichenau,
které vedli členové renomovaných kvartet. Soubor vystupuje na mnoha významných akcích v České republice, Belgii a Rakousku, mimo jiné na festivalu v rámci ISA, na festivalu Mladá Praha, na Sukových Křečovicích v rámci Pražského jara, na Nekonvenčním žižkovském podzimu, na koncertech v Salzburgu či na
koncertě ve spolupráci s Českou ambasádou v Bruselu. Sedláčkovo kvarteto bylo vybráno pro nahrávání přímého přenosu pro Speciální den Euroradia. Soubor
též natočil Smyčcový kvartet d moll, op. 34 Antonína Dvořáka, za jehož interpretaci obdržel Zvláštní cenu ISA 11. Kvarteto se zúčastnilo evropské soutěže
komorní hudby - “Max Reger Kammermusikwettbewerb” v německém Karlsruhe, kde postoupilo do nejužšího výběru soutěžících. V současné době připravuje
Sedláčkovo kvarteto ve spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů CD s kvartety českých autorů (K. Slavický, S. Hořínka, B. Martinů, J. Teml).
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. V roce 2007
konzervatoř ukončil absolventským koncertem s orchestrem a poté pokračoval ve studiu na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku
2006 je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, hostuje také v Pražském komorním orchestru, Jihočeské komorní filharmonii, Pražské komorní
filharmonii, hrál mimo jiné ve Španělsku, Řecku, Japonsku a Koreji. V Ostravě roku 2007 získal absolutní vítězství a titul laureáta dechové soutěže. V roce
2010 natočil svoji debutovou sólovou nahrávku pro Český rozhlas, Koncert pro hoboj a orchestr Jana Nováka s Plzeňskou filharmonií pod vedením dirigenta
Tomáše Braunera.
čtvrtek 17. října 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert

PETRA JANŮ A GOLEM

Zlatá slavice z let 1987, 1988 a 1989 vám přijede zazpívat své největší hity - Motorest, Jedeme dál, Moje malá premiéra, Není nám už
sedmnáct, Už nejsem volná, Říkej mi, S láskou má svět naději, Sbohem všem láskám dej a další.
Předprodej vstupenek zahájen 2. 9. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
(pokračování na str. 10)
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pátek 25. října 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
divadlo v rámci předplatného
FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA

Geraldine Aron MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy ve hře
ztvárnila ELIŠKA BALZEROVÁ. Režie: Jana Kališová.
Monodrama Irky Aronové, v němž exceluje Eliška Balzerová, je obratně napsaný, zábavný a hodně ironický
text. Má ale i hořká a smutná místa. Diváckou a zároveň kultivovanou inscenaci, v níž Balzerová ohromuje
svou proměnlivostí, temperamentem, smyslem pro humor i nevtíravou vroucností. Je až neuvěřitelné, jak jí role Angely, ženy ve středních letech, kterou
opustí manžel, sedne, jako by ji autorka Balzerové psala na tělo. Hrdinčiny životní peripetie jsou zde vylíčeny s osvobozujícím nadhledem, její boj se samotou a hledání nového smyslu života překvapivě nesklouznou do citového vydírání diváků. Inscenace s emocemi jen tak lehounce koketuje, aby co nejlépe
vyšly zvraty situací a kontrasty. Balzerová přes dvě a půl hodiny neopustí jeviště a s úžasnou lehkostí dokáže udržet pozornost diváků, dostat je tam, kde
je chce mít. Všechny trapné situace, které Angelu potkávají, si vychutná s úžasnou hereckou kreativitou a nápaditostí. Stejně mistrovsky ovládá přechody
z různých postav, hraje svou suverénní dceru, je vlastní matkou, která se na stará kolena zhlédla v rockové hudbě, snobskou přítelkyní. A samozřejmě
i bývalým chotěm, plejádou bizarních nápadníků, psychiatrem... Inscenace také vtipně a nápaditě pracuje s náznakem, kouzelné jsou například scény,
kdy Angela táhne za sebou plyšového psa či jinak s ním komunikuje, Balzerová už má Angelu v krvi, hraje si s ní, vychutnává si ji, je uvolněná, přirozená.
Prodej zbývajících vstupenek bude zahájen 20. 9. 2013.
úterý 29. října 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert

ANNA K – POPRVÉ AKUSTICKY TOUR

Anna K, zpěvačka roku hudební ankety Žebřík, pojede akustické turné! Předprodej vstupenek zahájen 16. 9. 2013
v Městském informačním centru v Domažlicích.
pátek 1. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Derniéra divadelní hry
OCHOTNÝ DIVADELNICKÝ SPOLEK KAREL

NUDA

Předprodej vstupenek zahájen 1. 10. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
pátek 8. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

projekt MEZI NÁMI

„Písně, básně, otázky.“
Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a Kvartet Matěje Benka.
Recitál jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény. Muž, který uspěl v mnoha oblastech veřejného života, se vám osobně
představí spolu se svými hosty v hudebním pořadu s vyprávěním o své tvorbě a s písněmi, které spoluvytvářel. V druhé polovině pořadu
dostanou prostor i diváci pro své dotazy.
sobota 9. listopadu 2013 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

DIVADELNÍ BÁL - HRAJE MRÁKOVSKÁ 4
čtvrtek 14. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VII. abonentní koncert

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. Nyní hráči spolupracují například se Štěpánem Koutníkem, profesorem komorní hudby na
hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a Gottfriedem Pokornym, který vyučuje komorní hru na Universität
für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.
Soubor vystupuje v Čechách i v zahraničí, v loňském roce se představil v koncertní sezoně České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu, také
v komorním cyklu Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK a rovněž spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií. Realizoval některé aktivity s Českou televizí
i s Českým rozhlasem, společně vystoupil s Aflattus Quintet nebo se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.
pondělí 18. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert

DAVID KOLLER & BAND – UNPLUGGED

Předprodej vstupenek zahájen 16. 9. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
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TURISTICKÉ AKCE V ZÁŘÍ Nábor nových

Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost

Sobota 7. 9.
Zájezd „Do Velké Ameriky a dál“.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6 hod do Bubovic. Trasa:
Bubovice (muzeum, jízdy vláčkem), „Velká Amerika“ a dále pěšky na „Mexiko“
a „Malou Ameriku“ do Srbska (oběd).
Po obědě Svatý Jan pod Skalou. Pěšky do
10 km. Cena 260,– Kč pro děti do 15 let
a členy KČT, ostatní 300,– Kč. Přihlášky
a peníze přijímá p. Marie Senohrábková,
tel. 379 724 113 nebo 723 331 714. Vede
K. Bílek.
Neděle 15. 9.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30
hod do Libkova. Trasa: Libkov, Dobrá
Voda, Pocinovice (7 km). Vede H. Šimovičová.
Sobota 21. 9.
Vzpomínková pěší pouť Klenčí pod Čerchovem – Furth im Wald. Odjezd autobusem z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 12.45 hod (jízdné 20,– Kč)
nebo vlakem ze zastávky ČD ve 13.05
hod. Zahájení u hřbitova v Klenčí pod
Čerchovem ve 13.30 hod. Trasa: Klenčí,
Chodov, Pec pod Čerchovem, Köglerovo
zastavení u náhonu Bystřice, Ovčí vrch,
Furth im Wald (18 km). V 19 hod mše ve
hřbitovním kostelíku. Ve 20 hod společné
posezení v Kolpinghausu. Odjezd ve 22
hod (jízdné 20,– Kč).
Sobota 28. 9.
Zájezd se Sokolem na rozhledny. Odjezd
v 8 hod od Sokolovny. Program: Prezenta-

ce účastníků, společná prohlídka kláštera
Chotěšov, individuální výstup účastníků
po zvolené trase na Křížový vrch, výstup
na rozhlednu, občerstvení, předání pamětního listu, návrat do výchozího bodu
(10 km). Stravování individuální. Cena pro
členy Sokola a KČT 100,– Kč. Přihlášky
a informace na tel. 379 724 421 nebo
607 149 387 u p. Josefa Váchala, starosty
TJ Sokol Domažlice.
Neděle 29. 9.
Akce pro rodiče s dětmi Toulky zlatem
podzimu. Start u ZŠ Msgre B. Staška
od 13.30 do 14.30 hod. Trasa: ZŠ, Svatá
Anna, bývalý skokanský můstek, pod
vodárnou, louka u Havlovic – cíl (4 km).
V cíli diplom a možnost opéci si donesené
uzeniny.
Připravujeme
Neděle 6. 10.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 8.32 hod do České Kubice. Trasa:
Česká Kubice, Spáleneček, Filipova Hora,
Tlumačov, Kubičkova skála, Domažlice
(15 km). Vede S. Doubek.

hokejistů

Pro všechny zájemce z řad dětí zahajujeme nábor do přípravky ledního hokeje na
sezonu 2013–2014. Rádi přivítáme všechny děti, kluky i holky ročníků 2006, 2007
a mladší, kteří se chtějí naučit základům
bruslení a hokeje. První trénink začíná ve
středu 4. září 2013 od 17.30 hod, následně
pátek 6. 9. od 16.00 hod a pondělí 9. 9. od
16.15 hod na ZS v Domažlicích.
Více informací: Jaroslav Horejš, tel.
720 454 330, Tibor Varga, 602 786 294,
hc@domazlice.cz
Nábor dětí do přípravky probíhá celou
sezónu!
Tréninky přípravky následně:
pondělí od 16.15 hod, středa od 17.30
hod, pátek od 16.00 hod.
Přidejte se k více jak stovce dětí, kteří
už v Domažlicích v našem klubu hokej
hrají.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Kouzelná školka

V sobotu 5. října v 10.30 hodin se v domažlickém MKS koná divadelní představení
pro děti. Kouzelná školka s Majdou a Františkem je dětské divadelní představení volně
navazující na oblíbený televizní pořad České televize. Majda a její kamarád František
z Fanfárie v něm zpívají spoustu půvabných písniček propojených veselým povídáním
s množstvím hříček a překvapení. Součástí představení je skládaný paraván, který se
během představení proměňuje. Je to jediný titul, kde mají děti možnost spatřit jejich oblíbeného Františka poprvé mimo obrazovku ČT.
Herecké obsazení: Magdalena Reifová, František - Jaroslav Vidlař (loutkoherec), Tomáš Juřička (hlas).

Pionýrská skupina Mír Domažlice – nabídka volnočasových aktivit pro děti

Prázdniny utekly jako voda a začal další školní rok. Pokud jste rodiči mladších dětí, možná právě teď přemýšlíte o zájmových aktivitách, kterými byste vyplnili volný čas svých ratolestí. Sdružení Pionýr může být právě pro vás tou správnou volbou, proto bychom vás
chtěli seznámit s nabídkou Pionýrské skupiny Mír Domažlice pro školní rok 2013/14. Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky oddílů jednou týdně v klubovně Dřevák na sídlišti Kozinovo pole (křižovatka ulic Mánesova a Prokopa Velikého). Abychom dětem
zajistili plnohodnotný program odpovídající jejich schopnostem a dovednostem, jsou oddíly členěné podle věku. Vzhledem k velkému
zájmu dětí začnou od září fungovat tři nové všestranné oddíly (celkem jich tedy bude pět) a jeden zájmový klub.
Oddíl / klub

Termín schůzek

Věková kategorie

Zaměření

Kapacita oddílu

Veverky

pondělí 15.30–16.30

předškoláci 4–6 let

všestranné

15 dětí

Rafani

čtvrtek 15.00–16.30

3.–4. třída

všestranné

15 dětí

Mimoni

pátek 15.00–16.30

1.–2. třída

všestranné

15 dětí

Pegas

pátek 15.00–16.30

4.–5. třída

všestranné

20 dětí (již naplněno)

Draci

pátek 17.00–18.30

5.–9. třída

všestranné

20 dětí

Šikulové

liché pondělí 17.00–18.30

první stupeň ZŠ

rukodělky, vyrábění

12 dětí

Navíc každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 bude pro všechny členy pionýrské skupiny volně otevřená klubovna, kde si pod dohledem některého z vedoucích můžou děti zahrát ping-pong nebo deskové hry. Plánujeme samozřejmě i tradiční velké akce – Slavnost světel, Čertoviny, maškarní karneval, dvoutýdenní letní tábor a dva týdenní příměstské tábory. Schůzky budou začínat v pátek 6. 9. 2013, pak již
pravidelně podle rozpisu. Bližší informace o činnosti naší pionýrské skupiny najdete na www.pionyrdomazlice.cz. Budeme rádi, když se
na nás přijdete s dětmi do klubovny podívat. Možná, že právě tady najde vaše dítě kamarády, se kterými prožije mnohá dobrodružství.
Za kolektiv vedoucích PS Mír Domažlice Dáša Čechová
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ZÁŘÍ
Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2013/2014
Více informací o jednotlivých kroužcích a tiskopis přihlášky naleznete na internetové adrese http://www.ddmdomazlice.cz.
Zveme za finanční odměnu k externí spolupráci studenty starší osmnácti let a dospělé, kteří něco umějí a jsou ochotni předávat své dovednosti dětem. Hledáme především lektora výuky hry na kytaru. Své nabídky nám můžete zavolat na číslo 379 722 811 nebo napsat e-mail na ddm.domazlice@seznam.cz.
ZÁJMOVÝ ÚTVAR
Angličtina pro předškoláky
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Anglický jazyk pro mládež
od 15 let a pro dospělé

Určeno především pro předškolní děti (možno i od 4 let).
Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou.
Pro žáky 1. tříd. Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou.
Anglický jazyk pro začátečníky i pokroč. ze 2. tříd. Cílem je děti seznámit se základy
angličtiny a osvojení si základní slovní zásoby.
Anglický jazyk pro pokročilé žáky 2.–8. tříd.
Výuka anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé.

Den a čas schůzky (h.)

Informativní schůzka

Úterý 13.50–14.35

17. 9. 15.00

Úterý 14.40–15.25

17. 9. 15.30

Úterý 15.30–16.15

17. 9. 15.30

Pondělí 15.00–16.00

17. 9. 15.30

Podle domluvy

Zápis kdykoliv do 20. 9.

Němčina hrou
pro předškoláky

Němčina hrou pro předškolní děti.

Středa 13.00–14.00

18. 9. 15.30

Německý jazyk 1

Němčina hrou pro prvňáčky.

Středa 15.00–16.00

18. 9. 15.00

Německý jazyk 2
Německý jazyk pro mládež
od 15 let a pro dospělé
Předškoláček

Německý jazyk pro děti od druhé třídy, žáky I. i II. stupně ZŠ.

Středa 14.00–15.00

18. 9. 15.00

Podle domluvy

Zápis kdykoliv do 20. 9.

Úterý 13.00–13.45

17. 9. 14.30

Pondělí 15.00–16.00

16. 9. 15.30

Čtvrtek 16.00–17.30
Středa 15.00–16.00
Podle domluvy

19. 9. 16.00
18. 9. 15.00
Zápis kdykoliv do 20. 9.

Podle domluvy

Zápis kdykoliv do 20. 9.

Středa 14.00–15.00

18. 9. 14.30

Úterý 13.00–14.00

17. 9. 15.00

Podle domluvy

16. 9. 16.00

Vhodné pro děti od 5–15 let. Prospěšné zejména pro hyperaktivní děti, děti s LMD a ADHD.

Podle domluvy

16. 9. 16.00

Pro děti od 10–15 let. Výchova ke zdravému životnímu stylu, spolupráce se SZŠ.
Nepočítačová fantasy hra, vhodná pro děti od 11 let. Podporuje tvořivost.
Výtvarné tvoření, malování, nenáročné výtvarné techniky, kreslení, stříhání, lepení pro děti
od 6 do 9 let.
Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k jednotlivým ročním obdobím, ubrousková
technika, batika, pletení bužírek, košíčků, šperky.
Výtvarná výchova pro předškolní děti.
Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo....
Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků. Vhodné pro děti, mládež i dospělé. Dle zájmu
rozdělení do skupin.
Pro děti od 6–11 let. Kroužek pro zájemce o přírodu a tábornické dovednosti. Ochrana přírody,
zoologie. V případě zájmu. dinosauři, predátoři a praještěři.
Veselé pískání pro předškoláky.
Základy hry na flétnu pro začínající školáky.
Pro pokročilé školáky.
Základy hraní na kytaru i hraní pro pokročilé.
Individuální výuka na klávesy pro začátečníky i pokročilé.
Určeno pro jakékoli nadšence tohoto tance. Vhodné pro děti od 1.–9. třídy.
Pro děvčata od 1.–4. třídy.
Pro děvčata od 5.–8. třídy.
Pro zájemce od 11 do 18 let.

Středa 14.30–15.30
Pátek 14.00–16.00

Zápis kdykoliv do 20. 9.
20. 9. 14.00

Čtvrtek 15.00–16.30

19. 9. 15.30

Pondělí 13.30–15.00

17. 9. 14.00

Podle domluvy
Středa 14.00–16.00

Zápis kdykoliv do 20. 9.
18. 9. 14.00

Čtvrtek 15.00–16.00

19. 9. 15.30

Úterý 14.00–15.00

17. 9. 15.30

Podle domluvy
Podle domluvy
Podle domluvy
Podle domluvy
Podle domluvy
Pátek 14.00–15.00
Podle domluvy
Podle domluvy
Podle domluvy

19. 9. 16.30
19. 9. 16.30
19. 9. 16.30
Zápis kdykoliv do 20. 9.
16. 9. 15.00
19. 9. 16.00
17. 9. 15.00
17. 9. 15.00
Zápis kdykoliv do 20. 9.

Podle domluvy

Zápis kdykoliv do 20. 9.

Úterý 15.00–16.30
Podle domluvy
Podle domluvy
Podle domluvy
Podle domluvy

17. 9. 16.00
Zápis kdykoliv do 20. 9.
19. 9. 16.00
Zápis kdykoliv do 20. 9.
Zápis kdykoliv do 20. 9.

Cvičení s hudbou, kolektivní hry, cvičení s náčiním a další pohybové aktivity.

Čtvrtek 15.00–16.00

19. 9. 15.00

Pro holky a kluky se zájmem o tento druh pohybu.

Pondělí 15.00–16.00

16. 9. 15.00

Filípek
Šachy
Wéčka
Wii - fit
Fotografický kroužek
Kačeři - kešky
Čtenářský a literární klub
Plastikový modelář
Kroužek skupinové
relaxace
Zdravověda
Dračí doupě
TOPÍK
Dívčí TOP klub
Šikovné tlapky
Kreativ
Keramika
Zálesák a ochránce
přírody
Píšťalka
Flétnička 1
Flétnička 2
Kytary
Klávesy
HIP HOP
Mažoretky 1
Mažoretky 2
Latinsko americké tance
Latinsko americké párové
tance
Bowling
Jóga
Zumba
Tenis
Bojové sporty
Pohybové hry pro
předškoláky, 1. a 2. třídu
Cvičení na gymballech

Výuka německého jazyka pro začátečníky i pokročilé.
Příprava dětí zábavnou formou k zápisu a do první třídy.
Pro kluky i děvčátka. Rozumová a pracovní výchova, správná výslovnost, komunikace
v kolektivu, pohybové aktivity, soustředění, zklidnění, procvičení jemné motoriky.
Základy hry pro děti školního věku.
Pro všechny zájemce o tvorbu www. stránek, fotografií a videí atd. Ve spolupráci se ZČU.
Pro všechny zájemce, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem.
Pro všechny děti, které se chtějí naučit fotografovat a zpracovávat fotky. Naučte se správný
pohled fotografa! Ve spolupráci s ZČU.
Pro všechny od 6 let se zájmem o geocasching. Hledání „pokladů“.
Pro děti od 8 do 11 let, pro příznivce literatury, aktivity v terénu (městská knihovna,
tiskárna, muzeum), paměťové soutěže, didaktické hry, dramatizace, vlastní literární tvorba,
ilustrace, vyhledávání v databázích, knižní novinky, rozvíjení čtenářské gramotnosti.
Výroba modelů aut, letadel a lodí.

Pro zájemce od 11 do 18 let.
Pravidelné návštěvy M + M bowlingu. Dětská bowlingová liga.
Pro děvčata a kluky od první do páté třídy.
Určeno pro všechny zájemce o tuto pohybovou aktivitu.
Pro školou povinné holky i kluky se zájmem o tuto hru.
Sebeobrana pro holky a kluky, zaměřeno na judo.

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUMNÝ VRT REALIZOVÁN
Realizace hydrogeologického průzkumného vrtu v prameništi Smolov, které je vzdáleno cca 3 km od města Domažlice, je u konce.
Na základě výběrového řízení provedeného městem Domažlice o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky byla vybrána společnost Stavební geologie – Geosan, s.r.o.
Tato společnost prováděla celou realizaci jako generální dodavatel, dle zpracované projektové dokumentace.

Cílem průzkumu bylo ověření informací pro vybudování doplňujícího vodního zdroje vodovodu města Domažlice. V rámci průzkumu byl v místě vytipovaném předchozím hydrogeofyzikálním průzkumem vyhlouben hydrogeologický svislý vrt s označením HV 01, hluboký 50 m. Nově vyhloubený vrt
je po kvantitativní a kvalitativní hodnocen jako velmi úspěšný. Na vrtu byla provedena OČZ v trvání 14-ti denní čerpací a dvoudenní stoupací zkouška,
kterou byla zjištěna využitelná vydatnost průzkumného vrtu. Dle dosavadních informací je stanovena na cca 4,0 l/s. Byly odebrány vzorky vody a po laboratorních zkouškách závěrečná zpráva uvádí, že kvalita vody vyhověla požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. na pitnou vodu u všech sledovaných
parametrů a voda byla klasifikovaná jako voda „velmi dobré kvality“.
„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, ident. číslo: CZ.1.02./6.6.00/11.10381.“

Ohlédnutí za Chodskými slavnostmi-Vavřineckou poutí 2013
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Seniorské ohlédnutí za Chodskými slavnostmi

Tak Chodské slavnosti – fenomén našeho města – jsou už minulostí. Z pohledu
oknem mého bytu v penzionu a z ohlasu
přímých účastníků – velice zdařilé, úspěšné. Svým programovým obsahem uspokojily zájemce všech hudebních žánrů
a veselého vyprávění.
Jejich přípravy znamenají pro obrovský štáb organizátorů a pořadatelů plné
nasazení. Zajistit několik pódiových scén,
výstav a jiných akcí, postarat se o stovky
vystupujících i spokojenost desetitisíců
návštěvníků není jednoduchá záležitost. Je
sice pravda, že určité zkušenosti se tradují
už z doby r. 1939, kdy Vavřinecká pouť vešla do povědomí celého národa jako manifestace proti fašismu. Později pak folklórní
přehlídka chodských souborů – Chodské
slavnosti. Postupem doby přibývalo souborů i ze zahraničí a na svoje si přichází
i vyznavači dechové hudby. Popularitě pomohl a stále ještě hojnou měrou zajišťuje
plzeňský rozhlas. Chodské slavnosti jsou
vlastně největší folklórní slavností v celé
republice. Toho jsou si Chodové vědomi
a jsou hrdí na vysoce kladné hodnocení
svého snažení.
Letošního roku, jako každoročně, měli
účastníci slavností možnost využít jídelny
v našem domově a zakoupit si pouťové
meníčko. Jídelna byla plná. Proč se o tom
zmiňuji? Starší manželský pár z Prahy se
vyjádřil v tom smyslu, že k nám jezdí každým rokem už proto, že na každém kroku
vidí nebývalou vstřícnost a ochotu. Ne ve
všech městech a akcích se s takovým přístupem setkávají – nezahřejí taková slova
srdíčko domažlického patriota?
Přípravu Chodských slavností jsme
ještě v produktivním věku prožívaly trochu jinak. Počítaly jsme dny a hodiny,
abychom jako ochránkyně rodinného krbu
stačily vygruntovat byt, nakoupit suroviny
na sváteční pouťový oběd a hlavně, aby se
povedly chodské koláče. Předávaly jsme si
zkušenosti, co pro vylepšení celkového dojmu a chuti přidat do jednotlivých ingrediencí. A děti jsou stále stejné, nemohou se
dočkat známých zvuků ze sokoliště, aby
tam nasměrovaly rodiče a hlavně jejich
peněženky.
A my dnes? Starost o koláče i v domácím provedení na sebe převzalo naše vedení, s donáškou až do bytu. Byt nám uklidí,
standardní pouťové menu zajistí – a tak
si Chodských slavností doslova užíváme
téměř celý týden.
Už v úterý před slavnostmi jsme zahájili uvítáním souboru Canzonetta, který
v krojích jako první zazpíval chodskou
hymnu „Bulačinu“. Byl to nezapomenutelný zážitek, mnohá z nás měla dojetím slzy

v očích. Celé jejich vystoupení bylo nádherné. Zaznělo několik písní ze Sborníku
J. Jindřicha. Nakonec se zájemci mohli
nechat na památku vyfotit se souborem.
Ve středu nás již tradičně navštívila
Konrádyho dudácká muzika se všemi
svými protagonisty. Chodské písničky
prolínalo veselé vyprávění z jejich zahraničních cest. Krédo celého jejich pořadu
lze shrnout do rčení „veselá mysl – půl
zdraví“.
Čtvrtek patřil „Chodské dudácké dílně“. Úsměvný pořad, který nás ujistil, že
dudáci mají svoje následovníky nejen na
Chodsku a Strakonicku. Překvapilo nás,
že i v Praze je škola mladých dudáků.
V pátek nám počasí nepřálo, a tak se
oba pořady konaly ve společenské místnosti. První pořad patřil country a jeho
příznivci si přišli na své. Bohužel byl jen
krátký, vinou poškození pneumatiky na
autě přijela část účinkujících pozdě, a proto nám byl přislíben další koncert, na který
se budeme všichni těšit.
Následovalo pouťové vystoupení dětského sboru Mráček z Mrákova. Bylo roztomilé sledovat asi 4leté zpěváčky. Jejich
kroje a tanečky, postoje – to vše vyvolalo
slzičky dojetí. Slova nedokáží vyjádřit
všechny krásné pocity.
Tam jsme si uvědomili, jak moudře
mrákovský soubor dbá, aby měl rovnocenné následovníky. Je třeba vyjádřit i obdiv
rodičům, kteří vodí děti na zkoušky, vozí
na různá vystoupení. To od nich vyžaduje
čas, trpělivost i finanční prostředky. Také
i oni to zajisté dělají z lásky k Chodsku
a jeho tradicím.
Sobota a neděle patřily dechovým
hudbám. Zahajovala naše známá Domažličanka. Na její vystoupení přišli i návštěvníci slavností, kteří si rádi poslechnou
dechovku a zazpívají. A tak se vytvořil
mohutný pěvecký sbor. O dobrou náladu
se postaral jako vždy zpěvák a moderátor
pan Kupilík.
Odpolední čas nám vyplnila Hájenka.
V neděli jsme si vyslechli Horalku a odpoledne Stavovanku. Zahrály nám písničky našeho mládí, dokonce i na přání a je
třeba všem poděkovat za to, že chtějí seniory potěšit. K tomu mám ještě poznatek:
Stavovanka věnovala jednu skladbu vedení
i personálu našeho domova za péči, kterou
nám věnují. Viděli, jak pečovatelky přiváželi nechodící seniory, hlídaly své „ovečky“, kmitaly s tekutinami, nakonec pak
zase odvážely nechodící. Tenhle maratonský rituál patřil ke každému vystoupení.
Stejně taky i ostatní personál - kuchařinky,
sestry mající služby v jídelně atd., včetně
paní ředitelky odvedly pořádný kus práce.

Plným právem jim vyjádřila Stavovanka
i naše poděkování pěknou písničkou.
Jeden politolog vyslovil názor, že kvalita společnosti se pozná podle vztahu k seniorům. Domažlice mohou v tomto směru
sloužit jako vzor.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
tom, že z velkého programového koláče
Chodských slavností připadl i dílek na
nás. Obyvatelka penzionu Baldovská 638
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HVĚZDNÉ HÁZENÍ

Mílaři Domažlice ve spolupráci s Wintersportverein Schönsee e. a městem Domažlice pořádaní 6. ročník Hvězdného házení na
Chodsku. Zároveň je součástí sportovního podniku i 4. ročník memoriálu Jana Mazance na 400 metrů. Akce se koná 13. září na Městském stadionu Střelnice v Domažlicích.

Pro začínající umělce

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)

Jazyková škola EN-GE agency
Domažlice

nabízí v Domažlicích
ve školním roce 2013–14 tyto možnosti
- výuka angličtiny, němčiny, španělštiny
pro veřejnost (pro všechny stupně znalostí), (omezený počet osob)
- výuku těchto jazyků pro pracovní
skupiny a firmy
- kvalifikovaní lektoři, centrum města
Při včasném přihlášení možnost
optimálního výběru termínu výuky!!
Informace, přihlášky a úhrada výuky
pondělí 9. 9., úterý 10. 9.
16.30–17.30 hodin,
(v případě volných míst také v pondělí
16. 9. a v úterý 17. 9. ve stejnou dobu)
na adrese Komenského 4 Domažlice
(Budova Autoškoly)
Informace:
ve stejnou dobu na tel. čísle 733 254 811
Využijte naši nabídku ke zvýšení
kvalifikace a lepší možnosti uplatnění
na trhu práce (i v zahraničí).

Pořadatelé nezapomněli na děti, kterým je určeno soutěžení: Hod raketou na cíl, běh přes žebřík, překážková dráha a další disciplíny
pro děti. Malování obličejů, výsuvná kladina na svezení až na stadion 50 metrů. Cílem je rozvoj dětské atletiky a nábor nových členů.
(jk)

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

Aktuální informace o dění v Domažlicích

www.domazlice.info

Nábor nových Setkání osmdesátníků
karatistů
TJ Jiskra Domažlice, oddíl karate, provádí nábor nových členů a zve všechny
příznivce bojových umění (chlapce i děvčata) na informační schůzku a ukázku
tohoto umění, která se koná ve středu 11.
září od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Msgre
B. Staška (vchod dole od řeky). Informace
na tel. č. 608 238 696 nebo na www.karatedo.wz.cz

Výbor pro setkání občanů ročníku 1933,
tentokráte již osmdesátiletých, srdečně
zve na odpolední setkání kamarádů a přátel, které se uskuteční 14. září od 13 hodin
v Maštali pod Chodským hradem.

TANEČNÍ KURZ

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Městské kulturní středisko v Domažlicích
přijímá přihlášky na

PAVEL MIKULENKA Schůze zahrádkářů podzimní taneční kurz,
nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Domažlice zve členy na schůzi,
která se uskuteční 9. září 2013 od 18 hodin
v budově zahrádkáře. Přednášku si připravil přítel Iha na téma Choroby a škůdci
ovoce a zeleniny a její uskladnění. Srdečně
zve výbor ZO ČZS Domažlice.
(čzs)

který začne 11. 9. 2013
Zveme všechny mladé zájemce

Bližší informace na www.idomazlice.cz
tel.: 379 722 631
e-mail: pincova@idomazlice.cz

Domažlický zpravodaj - str. 16

v

číslo 9

v

září 2013

���������������������

��� �������

Akce v září
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Šindel – obdélník, bobrovka – červená – 10 % sleva
Onduline – deska – hnědá, červená – 7 % sleva
Klempířské prvky – 5 %
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Akce platí do 27. 9. 2013

ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech

� ���������������������
� �������������������

Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro
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Nabízíme:
ü
ü
ü

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

Masarykova 124
Domažlice

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575
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Nádražní 64
Staňkov

PRONÁJEM OBJEKTU BÝVALÉHO11.5.2012
PDA11:25:33

k03-90x125_CB.indd 1

Rada města schválila záměr pronajmout nemovitosti - budovu č. p. 275
v Petrovické ul., Domažlice a příslušné pozemky za těchto podmínek:
S vybraným adatelem bude uzavøena nájemní smlouva s tìmito
podstatnými náleitostmi:
Předmětem nájmu bude budova a pozemek společně.
V předmětu nájmu lze provozovat pouze činnosti v souladu s územním plánem města
Domažlice, jedná se o území drobné výroby a služeb (živnostenské území /VS-Ž/), kde
jsou přípustná zařízení drobné výroby a služeb všeho druhu, sklady a veřejné provozy,
obchodní a správní budovy, sportovní zařízení, výjimečně přípustná jsou i nákupní centra.
Město si vyhrazuje právo stanovit v nájemní smlouvě takové limity, které zajistí, aby
činnosti, jež budou provozovány v předmětu nájmu, neomezovaly občany bydlící v této
lokalitě např. omezením provozní doby.
Nájemce bude oprávněn provádět stavební úpravy předmětu nájmu pouze se souhlasem
města s tím, že náklady pro provedení těchto stavebních úprav, budou-li označeny jako
investice vložené do předmětu nájmu, mohou být odečteny z nájemného; za investice
vložené do předmětu nájmu lze považovat např. opravu střechy a okapových svodů.
Před uzavřením nájemní smlouvy bude nájemcem složena na účet města kauce ve výši
částky odpovídající 4 měsíčním splátkám nájemného.
adatelé mohou podávat své nabídky na uzavøení nájemní smlouvy, pøièem
nabídky budou obsahovat tyto náleitosti:
1. přesnou identifikaci žadatele
2. popis investičního záměru žadatele zahrnující specifikaci účelu,
ke kterým bude předmět nájmu užíván
3. návrh výše měsíční částky nájemného (bez DPH)
4. návrh doby nájmu (pozn. V případě, že již žadatel svoji nabídku městu
podal, nejsou náležitosti uvedené ad 2 a 4 povinné.)
Nebude-li součástí nabídky navrhovaná doba nájmu, bude stanovena na dobu 5 let
s možností prodloužení, budou-li řádně plněny podmínky nájemní smlouvy.
Nabídky doručte v uzavřené obálce s nápisem „Pronájem PDA - neotevírat“, nejpozději
do 27. 9. 2013 do 10.00 hodin na adresu: město Domažlice, Odbor správy majetku
MěÚ, Nám. Míru 1, 344 20 Domažlice. Více na www.domazlice.info - sekce úřední deska.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

