www.domazlice.info

DNES V LISTÌ:
Právě vyšla brožura Kulturní léto 2009.
Co v ní najdete a kde ji získáte se dočtete
na str. 12

Dobrá zpráva pro cyklisty

ročník 31
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Vernisáží v Galerii b. Špillarů byla 26. 5. zahájena výstava prací žáků praktických
škol z Domažlic a Chamu.
Foto S. Antoš

Železniční koridor má být hotový zhruba za pět let
V Plzni se pátého května uskutečnila schůzka představitelů pověřených obcí, správy
železniční, dopravní cesty s projektanty, kteří připravují změnu jednokolejné na dvoukolejnou a elektrifikaci železniční tratě Plzeň–Furth im Wald.
„Skutečně železniční trať Praha–Plzeň–Domažlice získala prioritu, to znamená, že
bude dvojkolejná a elektrifikovaná. V současnosti jsou již dokončeny projektové práce
Plzeň–Stod. Část Stod–Domažlice je již zapracována ve studii a byly zahájeny práce na
projektu pro stavbu tohoto úseku,“ říká starosta ing. Miroslav Mach, který se setkání
účastnil. Trasa povede téměř v celé délce v nové stopě. Například Staňkov bude mít nové
nádraží na severní straně města.
„Část Domažlice–Furth im Wald je ve fázi přípravy. Studie předpokládá, že druhá kolej povede vedle stávající, která zůstane na svém místě, směrem na jih (tedy k Vavřinci).
Celá trasa je projektována na rychlost vlakových souprav 200 km, pouze průjezd Domažlicemi bude v maximální rychlosti 90 km. To je dáno tím, že u nás budou vlaky stavět,“
říká starosta M. Mach a dodává, že součástí těchto změn je i vybudování protihlukových
stěn v obydlených částech.
Předpokládaný termín vybudování úseku Plzeň–Domažlice je do roku 2014, propojení do Furthu im Wald by mělo být o dva roky později. Pak bychom mohli být vlakem
v Mnichově za hodinu a třicet minut, v Praze za hodinu a pět minut. „Úpravou se srovná
význam tratí Plzeň–Cheb s tratí Plzeň–Domažlice. Tak vzroste význam a dostupnost našeho města,“ uzavírá M. Mach.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 24. 6. 2009
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 17. 6. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

Žádost podaná městem Domažlice
a obcemi Česká Kubice a Babylon byla
úspěšně přijata, a tak bude v letošním
roce provedena další část cyklostezky,
která má propojit Prahu s Řeznem.
„Žádost byla v minulých dnech přijata, a tak obdržíme dotaci ve výši 38
milionů korun na dokončení dalšího
úseku. Trasa bude sjízdná po samostatných komunikacích určených především
cyklistům,“ říká starosta ing. Miroslav
Mach. Jak dodává, součástí výstavby
bude i oprava tzv. Šoulákovky – tedy
stezky z Babylonu na Hadrovec. S ohledem na velké dopravní stavby povedou
dva zhruba třísetmetrové úseky ještě po
komunikacích. Jedná se o část vedoucí
po pasečnické silnici pod současným železničním mostem (úsek bude dokončen
v souvislosti s železničním koridorem)
a od hotelu Bohman směrem na Pec
pod Čerchovem, kde je část cyklostezky
zapracována do nových poměrů, které
vzniknou stavbou silničního obchvatu
Babylonu. Popisované úseky budou
hotové v letošním roce. To znamená, že
se cyklisté už brzy dostanou bezpečně
z Domažlic až na státní hranici, kde se
budou moci napojit na bavorskou síť cest
určených příznivcům cyklistiky.
Zajímavostí celé trasy bude i aquadukt. „V současnosti se projektuje vlastní konstrukce mostu – lávky pro pěší
a cyklisty,“ říká M. Mach.
„Na stezku bude navazovat část, která
přivede cyklisty do centra Domažlic a to
kolem plaveckého bazénu a školy Msgre
B. Staška, anebo je naopak vyvede
z centra kolem staré nemocnice údolím
k rybníku Tři vrby směrem na Luženice,
kam bude cyklostezka směřovat,“ dodává M. Mach.
(toš)

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
VELVET COFFEE
originální mražená káva

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 81. schůzi dne 6. 4. 2009
schválila otevření plaveckého bazénu v měsíci srpnu v termínu od 17. 8. 2009. Souhlasila
s užíváním autobusových zastávek v majetku
města umístěných na místních komunikacích
firmou Tur BUS s.r.o., Domažlice pro zvláštní linkovou dopravu těchto linek: č. 400901
Pocinovice–Domažlice, 400902–Horšovský
Týn– Domažlice, 400903 Česká Kubice–Chodov–Domažlice,
400904–Koloveč
Domažlice, 400905–Hlohová–Osvračín–Domažlice, 400906–Bělá nad Radb.–Poběžovice–Postřekov–Klenčí p. Č.–Domažlice zajišťujících přepravu žáků základních škol do
plaveckého bazénu v Domažlicích. Schválila
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a firmou REVITA group s.r.o., Vimperk
na akci „Zateplení základní a praktické školy,
Msgre B. Staška, Domažlice“.
Radní nesouhlasili s umístěním dopravního značení č. IP 26a (Obytná zóna)
a č. IP 26b (konec obytné zóny) na pozemní
komunikaci (odbočka z Kozinovy ulice do
atria bytového domu čp. 86, v Kozinově
ulici v Domažlicích) dle doporučení DI PČR
Domažlice. Schválili prezentaci města Domažlice na internetových stránkách www.virtualtravel.cz.

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

www.turbus.cz

v

číslo 6

Rada schválila konání akce „Evropský den
bez aut“ dne 19. 9. 2009. Vzala na vědomí návrh na rozdělení státní dotace v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ pro rok 2009 v 1. kole v celkové výši 620.000,– Kč. Schválila provedení
povrchu pod herním prvkem houpačka v MŠ
Palackého 224, Domažlice za použití kačírku
dle vyjádření firmy KARIM.
Rada města na své 82. mimořádné schůzi dne 15. 4. 2009: souhlasila s úhradou
nákladů spojených s provedením opravy
havarijního stavu vodovodu a kanalizace
v Husově ul., Domažlice z fondu vodárenské
infrastruktury.
Rada města na své 83. schůzi dne 27.
4. 2009: souhlasí s pokácením 2 ks borovic
a 1 jasanu (nálet) na p. p. č. 3800/61 v katastrálním území Domažlice, který je ve vlastnictví města. Naopak nesouhlasí s opravou
dlažby za domy Palackého čp. 207 a 208 na
pozemku parc. č. Souhlasí s umístěním 1 ks
„lamposteru“ na sloup VO č. 173–ul. Prokopa
Velikého (STK Krčma Chrastavice) a nesouhlasí s umístěním 1 ks „lamposteru“ na sloup
VO č. 112–ul. 28. října (STK Krčma Chrastavice). Radní vzali na vědomí stanovisko
odboru dopravy MěÚ Domažlice ze dne 14.
4. 2009 a zprávu DI Policie ČR o provedené
kontrole přechodů pro chodce na místních
komunikacích a na silnicích ve městě Domažlice ze dne 27. 3. 2009. vzali na vědomí
informaci o omezení provozu v MŠ Michlova
565 dne 5. a 8. června 2009 z důvodu zajištění voleb do Evropského parlamentu.
Zastupitelstvo města na svém 31. zasedání
dne 15. 4. 2009 schválilo Smlouvu o zajištění
administrace dotace na Czech POINT s obcemi: Babylon, Bělá nad Radbuzou, Brnířov,
Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín,
Draženov, Hora Svatého Václava, Hostouň,
Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov,
Chodská Lhota, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč,
Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Luženič-
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ky, Mezholezy, Milavče, Mnichov, Mrákov,
Mutěnín, Nemanice, Němčice, Nevolice,
Nová Ves, Nový Kramolín, Otov, Pařezov,
Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Pocinovice, Postřekov, Rybník, Spáňov, Srbice,
Stráž, Tlumačov, Trhanov, Úboč, Újezd,
Únějovice, Úsilov, Vlkanov, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Ždánov. Zastupitelé změnili
a doplnili „Zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“
pro 1. vlnu privatizace, a to v Čl. 7 - Závěrečná ustanovení. odst. 2 a vzali na vědomí
podkladovou zprávu o výsledcích měření
čistoty ovzduší v Domažlicích (duben–únor
2008/2009) předloženou Zdravotním ústavem v Plzni v rámci provádění monitoringu
ovzduší v Domažlicích.

Nové víceúčelové hřiště

Na sídlišti rodinných domů Šumava vyrostlo nové víceúčelové hřiště. Slavnostně
bylo otevřeno poslední květnovou sobotu.
„Chtěl bych poděkovat občanskému sdružení Šumava za energii a čas, kterou jeho
členové tomuto projektu věnovali. Akce
zjevně bohatě splnila svůj účel, tedy spojila lidi a nabídla široké veřejnosti možnost
sportovního vyžití. Navíc v podobě občanského sdružení je zde také skupina lidí,
kteří se o hřiště budou starat,“ říká starosta
M. Mach. Občanské sdružení Šumava už
před časem vybudovalo v centru sídliště
dětské hřiště. Po úspěšném zvládnutí této
akce se pustilo i do náročného vybudování
víceúčelového hřiště. Finance k výstavbě
získalo díky projektu schválenému Plzeňským krajem a dotací od města Domažlice. Část provedli obyvatelé této části města
vlastními silami. Tento systém má své
následovníky, například obyvatelé bytů
v kasárnách si pro své děti zajistili hřiště
obdobným způsobem.
(toš)
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A ZASE TA VEJCE

Ve středu, 28. 5. 2009 jsem se z telefonátu známého dozvěděl, že tzv. vajíčková mánie dorazila
i k nám do Domažlic.
S hrůzou mi líčil, jak na mítinku ČSSD Policie České republiky zabavovala vejce a jak policisté zadrželi
studenta, který chtěl podepsat plakát od Paroubka. Dle mého názoru politik, který ke svému vystoupení
potřebuje ochranku a asistenci policie není pevný v kramflecích a o něčem to svědčí, ale to je věc názoru.
Ale to není ta hlavní věc, která mě pobouřila. Věcí k zamyšlení i ostatních občanů byl projev exministra
financí Sobotky, který veřejně deklaroval, že hlavní zásluhu na stavbě nemocnice v Domažlicích má
ČSSD a bývalý starosta Látka.
Otevřeně prohlašuji, že nemluvil pravdu, protože v té době jsem byl radním a velmi dobře vím, že stavbu zařídil bývalý Okresní úřad a Plzeňský kraj pod vedením hejtmana Zimmermanna. Město Domažlice
v té době pomohlo okresu vykoupit pozemky na stavbu nemocnice a finance na tento výkup obdrželo
zpětně jako dotaci. Tehdy jsem stavbu nemocnice nevnímal jako politickou věc, ale nutnou potřebu pro
občany města a okolních obcí. Exministr také nezapomněl na samochválu, která poukazovala na dotace,
které zařídila do Domažlic ČSSD pro bývalé vedení města, ale už se nezmínil, že z těchto dotací nynější
zastupitelstvo již vrací 3 miliony a bude muset zřejmě ještě vracet 39 miliónů do státního rozpočtu. Nezapomněl při projevu občanům našeho města oznámit, že se v Domažlicích budovalo jen za jejich vlády
a teď se nedělá nic. Toto tvrzení nebudu komentovat a nechám to na občanech.
Závěrem chci občany ujistit, že můj názor na politiku je už mnoho let stejný. Tj. po komunálních volbách opustit stranickou rivalitu a pracovat co možná nejlépe pro svoje město či obec. Dalibor Kubů

SLAVNOSTNÍ „POKLEPÁNÍ“

červen 2009

AKCE
ROZBOR VODY

SLEVA 100,– Kč
Dříve 712,– Kč

Nyní 612,– Kč
Do 30. 6. 2009

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

Je zvykem, že u významných staveb jsou kladeny základní kameny anebo se slavnostně poklepávají základy daného objektu. Stane
se tak i v případě zahájené výstavby penzionu pro důchodce v ulici Prokopa Velikého, což je investiční akce za 92 milionů korun, tedy
doposud nejnákladnější budovy v dějinách města.
Malá slavnost za účasti zástupců města a stavařů se uskuteční ve středu 3. června v jedenáct hodin dopoledne. Tehdy bude slavnostně
položena první základní patka penzionu. Při této příležitosti budou přítomní mít možnost ochutnat dort pro tuto vzácnou příležitost
věnovaný ředitelkou domova důchodců Vendulou Klimentovou.
K samotnému průběhu stavby nám starosta Miroslav Mach řekl: „V současné době jsou dokončeny terénní práce a provedeny přeložky sítí. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat obyvatelům přilehlého sídliště za trpělivost, protože kvůli přeložce teplovodního potrubí
musela být na dva dny přerušena dodávka teplé vody.“
(toš)
) *O* *  
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Nové hřiště na sídlišti Šumava



















V tabulce uvedené částky vypovídají o čistém hospodaření města. To znamená, že jsou v ní zohledněny nákupy a prodeje majetku, splátky úvěrů a příjmy z úvěrů, pořízení investic a finance na účtech. Dotace v grafu nejsou zahrnuty.
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
22. června. 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.

v
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

červen 2009

l SNADNÁ PŮJČKA
( 736 138 888
l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861
l Překlady v jazyce anglickém
a německém - Eva Jiřincová,
Prapořiště 148, tel. 379 732 436,
736 170 474,
e.jirincova@centrum.cz

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 jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty, diplomy
l pozvánky, novoročenky
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l knihy, brožury
l zpravodaje
l noviny
l
l

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Kniha mého srdce
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:
Soukromá základní škola Mašovice:
Den Země ze mě
Jedenáctým rokem pořádá soukromá
základní škola Adélka z Mašovic výstavu
ke Dni Země. Již po páté se uskuteční výstava ve vestibulu domažlické knihovny.
Motto letošního ročníku – Vnímáme
ještě zpěv ptáků? aneb Ptáci umí krásně
zpívat – dává dostatek prostoru k vlastní
tvorbě žáků a prezentaci různých pohledů
na zpracování tématu, ať již písemným
vyjádřením formou úvahy, krátké povídky,
básně, textu písně, výtvarným vyjádřením
nebo volným zpracováním prostorovým.
Mohou využit možností počítačového
zpracování - počítačové grafiky, animací,
prezentací. Návštěvníci se tedy opět mohou těšit nejen na výtvarné a literární práce, zpracované klasickou nebo počítačovou technikou, ale i na různé trojrozměrné
předměty vyrobené nebo sestavené žáky.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 1. do 25. června 2009 a přístupná bude
v provozní době knihovny.
Školení pro veřejnost v internetové
studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 9. června 2009 školení
Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042
Upozornění na změnu provozní doby
knihovny 5. června 2009
Z důvodu zřízení volební místnosti
pro volby do Evropského parlamentu
ve vestibulu Městské knihovny Boženy
Němcové bude knihovna pro čtenáře a uživatele všech oddělení otevřena v pátek dne
5. června pouze do 12.00 hodin.

Akce České televize a Českého rozhlasu, podporovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků a více jak 800 zaregistrovanými knihovnami včetně té domažlické, má zmapovat zájem o čtení a literaturu jako takovou a přimět co největší počet čtenářů k zamyšlení, jaký význam pro ně kniha v současném přetechnizovaném
světě znamená.
První část proběhla od 4. do 19. dubna a jejím výstupem je seznam TOP 100 – sto
nejvíce uváděných a hlasovaných knih jednotlivými čtenáři. Seznam TOP 100 knih
byl vybrán z více jak 7 500 knižních titulů, které téměř 92 000 hlasujících čtenářů
v první etapě uvedlo. Jen pro zajímavost – domažličtí čtenáři jen přímo v knihovně
odevzdali na 200 anketních lístků a knihovna se tak umístila v hromadném zpracování těchto lístků z více jak 800 knihoven na 51. místě. Ve druhé etapě ankety – od
9. do 31. května mohli čtenáři vybírat a hlasovat pouze z této stovky. A opět mohli
své hlasy oblíbené knize odevzdávat přímo v knihovně.
Pro třetí a závěrečnou etapu domažlická knihovna opět nabízí možnost hlasovat
prostřednictvím hlasovacích kuponů, využitím internetu v internetové studovně nebo
hromadným odesíláním hlasů pro jednotlivé knihy–stačí vybrat a označit u některého z výpůjčních pultů jednu z TOP 12 dosud nejhlasovanějších knih.
Pro ty zájemce, kteří chtějí hlasovat prostřednictvím internetu přímo, připomínáme adresu webového formuláře www.knihasrdce.cz.
Třetí etapa se uskuteční v průběhu července až října, kdy se bude vybírat a hlasovat z nejoblíbenějších TOP 12.–jejich seznam bude opět zveřejněn v prostorách
knihovny.
Během celé akce bude knihovna i nadále informovat o průběhu soutěže, o TOP
30 nejpůjčovanějších knih jednotlivých měsíců v domažlické knihovně a o dalších
doprovodných akcích.

Nejčtenější knihy domažlické knihovny
za první měsíce letošního roku

Domažlická knihovna jako službu čtenářům a doprovodnou akci k anketě Kniha mého
srdce začala od počátku letošního roku tisknout letáky se seznamy nejčtenějších 30 knih
měsíce. Jak to tedy s těmi nejčtenějšími v knihovně vypadá?
Shrneme–li první příčky pomyslného žebříčku, tak v popředí zájmu stojí světová
a česká klasika–prostřídávaná světovými bestsellery a současnou českou prózou. Konkrétně–13 čtenářů si přečetlo Molierova Lakomce a Nerudovy Povídky malostranské.12
čtenářů zajímaly Tři osudy Nory Roberts, 11 čtenářů si přečetlo Stmívání od Stephenie
Meyer a Remarquovu knihu Na západní frontě klid, 10 výpůjček zaznamenaly knihy
Rok kohouta Terezy Boučkové, Máchův Máj a Království stínů a Údolí havranů Barbary
Erskine. V TOP 30 najdeme i Erbenovu Kytici, Wolkerovy Básně a Bezručovy Slezské
písně, Ostře sledované vlaky B. Hrabala nebo Román pro muže Michala Viewegha. Nechybí další tituly českých autorek jako je Indiánský běh Terezy Boučkové nebo Dlouhán
odnaproti Táni Kubátové.
A z naučné literatury? Jako třicátá v pořadí se s osmi výpůjčkami umístila Moderní
pedagogika Jana Průchy.
Inspiroval vás nějaký titul a nemáte jej ve své domácí knihovně? Dveře domažlické
knihovny jsou i pro vás otevřené. Budeme se na vás těšit.
Mgr. Hana Mlnáříková

Výsledky fotografické soutěže Fotoakademie 2009
4. ročník celostátní fotografické soutěže žáků základních škol a studentů středních škol
pod názvem Fotoakademie skončil s rekordní účastí 343 škol.
V tvrdé konkurenci se dobře umístilo i domažlické gymnázium J. Š.Baara: obsadilo
9. místo. Odborná komise i veřejnost hodnotila fotografie 5 kategorií: „Sportujeme“,
„Dveře a dvířka“, „Umět se radovat“, „Krása zblízka“ a „Jin a jang“. Do soutěže se přihlásilo 1338 studentů se svými 2 323 fotografiemi.
Z domažlického gymnázia se nejlépe umístil Jan Jiřinec jako 6. v kategorii „Sportujeme“, Lenka Vondrašová jako 10. v kategorii „Dveře, dvířka“ a Thanh Hang Nguyen jako
19. ve stejné kategorii.
Nejlepší snímky jsou nyní k vidění na výstavě ve Staroměstské radnici v Praze a nebo
na internetu: http://www.fotoakademie.cz
Petr Matějka
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Domažlice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
oznamuje:
Týnské předměstí
Bezděkovské předměstí
Volby do Evropského parlamentu se uskuČerchovská (443, 444, 445, 446, 447,
Hruškova (137, 138, 402, 474, 574,
teční ve dnech
448, 449, 450, 485, 486, 487, 488, 489, 586), V Potocích-čísla evidenční (54, 55,
490, 491, 492, 493, 494, 581), Haltravská 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
pátek dne 5. června 2009
(255, 261, 437, 438, 442, 471, 578, 580, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
582, 590, 591), Kunešova, Mánesova (523, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
a sobotu dne 6. června 2009
524, 525, 526), Prokopa Velikého (63, 80, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb do Evropského 81, 85, 86, 92, 100, 112, 147, 200, 238, 239, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
300, 304, 307, 321, 351, 357, 570, 572, 640, 110, 111, 112),
parlamentu
642, 643, 644, 646, 652, 653, 654, 657,
Hořejší předměstí
ve volebním okrsku č.: 1
659, 661, 687), Švabinského (564, 618),
Kozinova (43, 44, 45, 46, 48, 75, 83, 86,
je volební místnost: SOKOLOVNA,
ve volebním okrsku č.: 5
87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103,
Benešova 281
je volební místnost: DŮM-PENZION, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116,
pro voliče podle místa, kde jsou přihláBYTY
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, 122, 124, 125, 126, 143, 144, 154, 155, 156,
šeni k trvalému pobytu:
Baldovská
638
157, 158, 166, 171, 177, 178, 226, 227, 233,
Hořejší předměstí
234, 235, 236, 259, 271, 292, 299, 305),
pro
voliče
podle
místa,
kde
jsou
přihlá28. října (63, 82, 85, 99, 100, 133, 134,
Palackého (132, 205, 206, 207, 208, 209,
šeni
k
trvalému
pobytu:
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218),
Dolejší
předměstí
168, 169, 170, 180, 266, 268, 287, 289), PeV Potocích-čísla evidenční (1, 2, 3, 4, 5, 6,
Dukelská
(13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
trovická, U Nemocnice (290), V Pískovně,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21,
22,
24,
25,
26,
27,
208,
210),
JindřiU Zimního stadionu (291)
chova (141, 142, 143, 146, 147, 148, 152, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Týnské předměstí
155, 156, 157, 159, 162, 163, 169, 214), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
28. října (280, 284, 290, 293, 309, 315,
Šumavská (172, 173, 174, 175, 176, 177, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 219,
316, 317, 325, 592, 645), Baarova, Benešo178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 334), Vojtěchova,
va (165, 171, 281, 282, 297, 298, 343, 377,
ve volebním okrsku č.: 8
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
378, 379, 380, 381, 425, 426, 427, 428, 619,
je volební místnost: PLAVECKÝ
196, 197, 198, 199, 200, 205, 219, 220, 221,
620, 621, 622, 623, 625), Čapka–Choda,
BAZÉN, Palackého 230
222, 223, 234),
Erbenova, Fügnerova, Luženická, Máchopro voliče podle místa, kde jsou přihláTýnské předměstí
va, Maškova, Nerudova, Nezvalova, Sadošeni k trvalému pobytu:
Baldovská,
Benešova
(12,
97,
99,
107,
vá, Tyršova, U Baldovské rokle, U LužeBezděkovské předměstí
nické silnice, U Sídliště SČSP, U Tří vrb, 279, 292, 639, 641), Císlerova, Čerchovská
(451,
452,
453,
454,
455,
456,
460,
461,
Doubova (438, 448, 468, 534), DvořáV Kolibkách, Vrbova,
480, 481, 482, 483, 484), Dukelská (36, 37, kova (442, 443, 446, 447, 455, 456, 457,
ve volebním okrsku č.: 2
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
je volební místnost: MATEŘSKÁ
50, 59, 66, 72, 82, 96, 169, 264, 334, 617, 466, 467), Hruškova (214, 280, 352, 353,
ŠKOLA, Michlova 565
631, 650), Fastrova (95), Haltravská (598, 354, 382, 384, 444, 445, 449, 450, 571,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlá- 599, 600, 601), Jindřichova (259, 260, 265, 578), Janáčkova, Na Včelíně (čísla evišeni k trvalému pobytu:
270, 308, 312, 320, 330, 342, 439, 457, denční), Nad Kavkazem-čísla evidenční
Týnské předměstí
458, 459, 633), Komenského, Kostelní (1, (126, 127, 128, 131, 136, 137, 138, 139,
Benešova (65), Ladova, Mánesova (172, 93), Pivovarská (323, 440, 700), Poděbra- 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
191, 192, 193, 194, 203, 204, 272, 305, dova (53, 54, 55, 84, 88, 91, 145, 201, 302, 212, 213, 220, 221, 271, 313, 314, 508), Nad
339, 340, 512, 513, 514, 515, 527, 528, 529, 303, 658), Prokopa Velikého (22, 681, 682, Tratí ČSD-čísla evidenční (232, 233, 275,
569), Michlova, Paroubkova, Švabinského 688), Šumavská (329, 462, 463, 464, 465, 278), Pod Vavřincem-čísla evidenční (124,
(338, 436, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 149), Sukova (396, 598), U Kloboučníko546, 556, 557),
476, 477, 478, 479, 573, 574, 575), Thoma- vic kaple (čísla evidenční),
ve volebním okrsku č.: 3
yerova, Vrchlického,
Hořejší předměstí
je volební místnost: MATEŘSKÁ
ve volebním okrsku č.: 6
Palackého (193, 194, 195, 196, 197, 198,
ŠKOLA, Michlova 565
je volební místnost: ZÁKLADNÍ
199, 200, 201, 202, 203, 204, 224, 230),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlá- ŠKOLA, Msgre B. Staška 232
ve volebním okrsku č.: 9
šeni k trvalému pobytu:
pro voliče podle místa, kde jsou přihláje volební místnost: DOMAŽLICKÁ
Týnské předměstí
šeni k trvalému pobytu:
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, Zahradní 513
Hořejší předměstí
Horní Baldov, Mánesova (516, 517, 518,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlá519, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533, 536,
17. listopadu, Kosmonautů (159, 160, šeni k trvalému pobytu:
537, 538, 539), Švabinského (547, 548, 161, 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 176,
Bezděkovské předměstí
549, 550, 551, 552, 553, 558, 559, 560, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192),
Doubova (294, 295, 298, 327, 374),
561, 562, 563, 566, 567, 568),
Kovařovicova,
Dvořákova (436, 437, 439, 440, 441),
ve volebním okrsku č.: 4
ve volebním okrsku č.: 7
Fibichova, Hájkova, Hruškova (52, 54, 55,
je volební místnost: KLUBOVNA –
je volební místnost: ZÁKLADNÍ
62, 63, 64, 65, 66, 87, 93, 121, 128, 152,
„DŘEVÁK“, u č. p. 511, KUNEŠOVA ul.
ŠKOLA, Msgre B. Staška 232
247, 270, 305, 330, 343, 345, 365, 366,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlápro voliče podle místa, kde jsou přihlá- 379, 506, 509, 524, 591, 592, 593, 601),
šeni k trvalému pobytu:
šeni k trvalému pobytu:
Chodská (38, 67, 94, 151, 173, 347, 512),
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Jiráskova, JUDr. A. Žlábka, Klášterského,
Na Ostrůvku, Na Vavřinečku, Nad Kavkazem-čísla evidenční (113, 114, 115, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 528), Nad Tratí
ČSD-čísla evidenční (282), Pod Vavřincem (417), Pod Vavřincem-čísla evidenční
(116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 163, 164, 198, 199, 200, 201, 202,
266, 335, 494), Smetanova, Škroupova,
Špillarova, Tylova, U Zastávky, Vavřinecká, Vosmíkova, Waldhegerova, Zahradní,
Hořejší předměstí
Elišky Krásnohorské, Jana Procházky,
Msgre B. Staška, U Nemocnice (47, 77,
128, 269, 306, 307)
Týnské předměstí
U Nemocnice (16, 148, 306, 358, 579),
ve volebním okrsku č.: 10
je volební místnost: KNIHOVNA
BOŽENY NĚMCOVÉ, B. Němcové 118
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Břetislavova (1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 111,
516, 568), Havlíčkova (6, 27, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 112, 148, 149, 154, 186, 355,
357, 587), Nad Tratí ČSD-čísla evidenční
(206, 207, 208, 210, 268), Voborníkova
(25, 28, 34, 245, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 278, 279, 397,
500, 528, 577, 599, 603), Žižkova (8, 9, 10,
11, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
86, 98, 101, 105, 115, 153, 160, 359, 369,
492, 572, 575, 590),
Dolejší předměstí
Břetislavova (68, 69, 81, 82, 83, 84, 85,
88, 99, 144, 149, 158, 209, 213, 230, 243),
Husova třída (1, 3, 44, 89, 96, 105, 241),
Poděbradova (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 139, 238,
240), Vodní (71, 90, 115),
Hořejší předměstí
Npor. O. Bartoška,
Město
Boženy Němcové (115, 116, 117, 118,
119, 120), Branská, Fastrova (148, 149,
154, 181), Hradská, Chodská (74), Chodské
náměstí, Kostelní (102, 103, 104, 105, 106,
168, 170, 171, 172, 173, 182), náměstí Míru,
Spálená, Školní, Vodní (2, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),
Týnské předměstí
Boženy Němcové (74, 89), Kostelní
(62, 90),
ve volebním okrsku č.: 11
je volební místnost: STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Jana Roha 129
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Cihlářská, Havlíčkova (167, 168, 169,
223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
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236, 264, 482, 508), Klímova, Masarykova
(124, 130, 131, 132, 133, 140, 141, 143, 150,
156, 157, 158, 159, 162, 181, 182, 189, 194,
196, 197, 198, 210, 211, 212, 213, 234, 235,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 331E,
358, 373, 377, 383, 385, 388, 389, 390,
398, 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 415,
423, 424, 454, 475, 486, 501, 517, 523, 543,
545, 549, 569, 570, 588, 589), Na Milotově, Nad Milotovem, Nad Tratí ČSD-číslo
evidenční (211), Nad Zastávkou-čísla evidenční, Pelnářova, U Elektrárny, Voborníkova (261, 262, 265, 266, 267, 268, 284E,
338, 488E, 526, 547, 550, 554, 555, 576),
Žižkova (15, 16, 17, 18, 19, 20, 100, 102,
103, 113, 114, 116, 117, 123, 125, 126, 127,
129, 142, 166, 174, 202, 216, 222, 232, 317,
342, 350, 469, 514, 515, 521, 522),
Dolejší předměstí
Dukelská (28, 29, 30, 110), Husova třída
(31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 50,
51, 53, 58, 59, 60, 61, 97, 130, 136, 235,
237), Chrastavická, Jindřichova (137, 138,
164, 166, 168, 171, 206, 211, 227), Masarykova (45, 140, 207), Na Dlouhých mezích
(čísla evidenční), Na Hvízdalce (91, 92,
93, 101, 103, 104, 109, 242), Nad Lomem
(čísla evidenční), Rohova, Smolov (106),
Srnova, Staňkův Mlýn, Tovární, Vlčí Hrdlo-čísla evidenční (237, 238, 440, 527),
Vodolenka,
Týnské předměstí
Na Hvízdalce (299), Prokopa Velikého
(680), Vlčí Hrdlo-čísla evidenční (234,
235, 236, 301, 302, 303, 304, 342, 420,
428, 430, 433, 449, 454, 482, 522),
ve volebním okrsku č.: 12
je volební místnost: KUŽELNÍK,
HAVLOVICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Havlovice
čísla popisná
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94
čísla evidenční 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10,
11, 12.
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky)
nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis
v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
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Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise. Každý volič se
musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
Ing. Miroslav Mach
starosta města, v. r.

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 přiúčtována 19% DPH!

Úspěšný kytičkový den

Skoro třicet tisíc korun (konkrétně
27 208,-Kč) vybrali členové PS Čtyřlístek,
kteří se aktivně zúčastnili dobročinné akce
Kytičkový den, což je akce mající za cíl
napomoci v boji proti rakovině. Na dvacet vedoucích, instruktorů a dětí vytvořili
skupinky a vydali se do ulic Domažlic,
z nichž se vrátili s výše zmíněnou, překvapivě vysokou, částkou.
(toš)

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
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l Vymáhání dluhů do výše sto tisíc korun
soudní cestou za desetiprocentní provizi. Inf. na tel. 602 425 538
l Práce na internetu
www.cinnostdoma.cz/jobs1
Snímkem se vracíme k letošním oslavám osvobození Domažlic. Při této příležitosti se na náměstí konal bohatý kulturní program a přijeli i příznivci historie v jeepech.
Foto (toš)

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

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

bezbariérový přístup

LETNÍ TERASA
OTEVÍRACÍ DOBA
PO–ČT 11–22
PÁ–SO 11–24
NE
11–22
Telefon rezervace:

777 281 636, 379 433 150

Tolik čerstvého vzduchu a takovou uhlopříčku obrazu doma nemáte.
Deštníky nepotřebujete, máme střechu, vezměte si jen deku.

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V POKLADNĚ LETNÍHO KINA

Pondělí–úterý 1.–2.

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ

Středa–čtvrtek 3.–4.

Komediální krimi s titulky

Zač. 21:30 hod
Pátek–neděle 5.–7.

Český krimi film

l Vstupné 70,– Kč 97 min

Zač. 21:30 hod

NORMAL

Pondělí–úterý 8.–9.

Americké drama s titulky

Zač. 21:30 hod
Středa–čtvrtek 10.–11.

Pátek 12.
Sobota 13.
Zač. 21:30 hod
Neděle–pondělí 14.–15.
Zač. 21:30 hod
Úterý 16.

l Vstupné 75,– Kč 93 min

GRAN TORINO

ČERVEN 2009

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ KRÁTCE PO SETMĚNÍ - cca 21.15

Americké válečné drama s titulky

ODPOR

l Vstupné 70,– Kč 136 min

Koncert skupiny ARAKAIN
Americká komedie s titulky

VÁLKA NEVĚST

r Vstupné 70,– Kč 88 min
Americké drama s titulky

ANDĚLÉ A DÉMONI
m Vstupné 80,– 140 min

Historické drama Francie, Velká Británie, Itálie s titulky

Zač. 21:30 hod
Středa–čtvrtek 17.–18.

Americký Sci-Fi, horror s titulky

Restaurace Kryštof Kolumbus

OD 1. KVĚTNA NOVĚ
JAKO PIZZERIE

Pátek–sobota 19.–20.
Zač. 21:30 hod
Neděle 21.

r Vstupné 70,– 110 min

PÁTEK TŘINÁCTÉHO
l Vstupné 70,– 98 min

Americká romantická komedie s titulky

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ
r Vstupné 80,– 104 min
Italsko české drama

Zač. 21:30 hod

PROMĚNY

Pondělí–úterý 22.–23.

Britské drama s titulky

m Vstupné 65,– 79 min

Zač. 21:30 hod

MILIONÁŘ Z CHATRČE - SLUMDOG

Středa–čtvrtek 24.–25.

Americká komedie s titulky

Zač. 21:30 hod
Pátek 26.
Sobota 27.
Zač. 21:30 hod
Neděle–pondělí 28.–29.
Zač. 21:30 hod
Úterý 30.
středa–čtvrtek 1.–2. 7.
Zač. 21:30 hod

Nový model. Původní součástky. Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky, které
mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série, jehož název je tentokrát modifikovaný do podoby Rychlí a zběsilí.
(Jean-Claude Van Damme.) Pro sedmačtyřicetiletou akční hvězdu devadesátých let zbývají už jen role v laciných béčkových filmech. Když
se k tomu přidá ještě soud o opatrovnictví dcery, je na čase se vrátit domů. Sotva však Jean-Claude Van Damme vystoupí na bruselském
letišti, zaplétá se shodou tragikomických náhod do řetězce událostí, které ho donutí bilancovat svůj dosavadní život.
Příběh legendárního sériového vraha. Thriller Normal je natočený podle skutečného případu sériových vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce.
Šílený a geniální vrah totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu finále.
Film vypráví příběh neústupného válečného veterána Walta Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už
nestačí. Musí se konfrontovat jak se sousedy rozličného etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky.

m Vstupné 70,– Kč 117 min

VÉVODKYNĚ

Zač. 21:30 hod

Na Vaši návštěvu se budou těšit
Václav Pelnář a Věrka Šerlovská

m Vstupné 75,– Kč 107 min

JCVD

Pro všechny mladé dámy a pány
máme informaci, že Městské kulturní
středisko Domažlice připravuje na letošní podzim další kurz společenské
výchovy a tance. Lekce vedené manželi
Kociánovými z Klatov budou probíhat
od září do listopadu. Zájemci se mohou
přihlásit osobně v MKS a nebo se více
dozvědět na tel. čísle 379 722 631. (mks)

V pátek 26. 6. od 20.00 hod.
TRADIČNÍ DISKOTÉKA Pavla Mlezivy

Americký akční film s titulky

Zač. 21:30 hod

Zač. 21:30 hod

V pátek 12. 6. od 20.00 hod.
MOBYDICK ROCK

červen 2009

BLIŽŠÍ INFORMACE: MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ MÍRU 51, TEL. 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

Podzimní kurz společenské výchovy a tance

Přijďte ochutnat pizzu,
těstoviny, saláty,
ale i českou klasiku.
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS

3. 6. Divadelní představení pro MŠ a ZŠ
O Balynce, dobrém štěněti … , 3. 6. VSD
SBD Domažlice, 4. 6. Školení k volbám,
4. 6. Seniorské odpoledne, 9. 6. Prodej,
10. 6. Prodej, 11. 6. Prodej, 14. 6. Konference ČSSD, 15. 6. Prodej, 16. 6. Prodej,
17. 6. Zasedání zastupitelstva města, 18.
6. Prodej, 22. 6. Náhradní termín divadla
Marius a Fanny – divadlo v rámci předplatného, 23. 6. Prodej, 24. 6. Prodej, 24.
6. Prodej, 25. 6. Prodej, 29. 6. Rozloučení
se školním rokem – ZŠ Komenského 17.

v

m Vstupné 70,– 120 min

HOTEL PRO PSY

r Vstupné 70,– 100 min

Každý den svobody znamená vítězství. Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příběhů 2. světové války. Poprvé se na
světlo světa dostal v Bělorusku v roce 1944, když byli místní lidé svědky ohromujícího, téměř surrealistického obrazu: více než 1200
lidí vyšlo z hlubokých a neobydlených běloruských lesů. Příběh se začal skládat dohromady díky vzpomínkám a vyprávění, které si lidé
mezi sebou šeptali.
Nejlepší kámošky... až do svatby! Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o nevěstě a ženichovi. Tenhle je o nevěstě... a nevěstě.
Holky, o kterých je řeč, jsou nejlepší kamarádky Liv a Emma, jež si nemůžou být blíž a zároveň nemůžou být víc rozdílné. Liv jako
úspěšná právnička ví, co chce a jak to získat. Emma je obětavá, velkorysá učitelka, která myslí především na druhé.
Když Langdon objeví důkazy o znovuobnovení starověkého tajného bratrstva známého jako Ilumináti - nejmocnější tajné organizace
v historii - také čelí smrtelnému nebezpečí, které ohrožuje nejnenáviděnějšího nepřítele této tajné organizace: katolickou církev.
Snímek Vévodkyně nás přenese do 18. století a přiblíží nám příběh šlechtičny Georgiany (Keira Knightley), praprapratetičky princezny
Diany. Paralela mezi jejich životy je více než zřejmá. Podobně jako princezna Diana, tak i Georgiana, vévodkyně z Devonshiru, byla
oslňující, charismatická a veřejností milována. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo.
Vítejte v Crystal Lake. Země v okolí letního tábora Crystal Lake je nasáklá krví. Deset dílů kultovního hororu Pátek třináctého si vybralo
svou daň v podobě životů mnoha teenagerů, kteří byli v nesprávný čas na nesprávném místě. Deset dílů také zcela vyčerpalo scenáristickou invenci, takže zpočátku výborná hororová série nabírala čím dál negativnější nádech.
Rebecca Bloomwood, žijící v obklopení luxusem a stylem současného New Yorku, je dívka, která se ráda baví a doopravdy skvěle umí
nakupovat - možná až příliš dobře. Sní o tom, že bude pracovat v redakci svého oblíbeného módního časopisu, ale stále se není schopna
dostatečně prosadit - až do chvíle, kdy ironií osudu získá místo fejetonistky ve finančnickém magazínu stejného vydavatelství.
Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Vizuálně podmanivý film Proměny sleduje čtyři různé postavy, jejichž život se prolíná jen
pozvolna a nahodile. Jednotlivé osudy i děj gradují a odvážný koncept filmu směřuje neodvratně až k závěrečnému střetu. Co všechno
se musí stát, aby život nebyl takový, jako dřív?
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik (Dev Patel), sedí v televizním studiu naproti moderátorovi indické verze soutěže Chcete být
milionářem a čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedávnou chvílí byl chlapcem
z bombajského slumu, chlapcem, který se narodil do světa bez budoucnosti, do světa nám nepředstavitelné bídy.
Ani psa by nevyhnali. Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi (Emma Roberts) a Bruce (Jake
T. Austin) moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí.
Výchozí situace pro filmovou adaptaci slavné stejnojmenné knížky nemohla být vyhrocenější.

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncerty regionálních rockových kapel
HOST: ZBYNĚK DRDA & BAND
Americký akční film s titulky

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
r Vstupné 75,– 107 min
Britská komedie s titulky

HAPPY GO LUCKY
m Vstupné 75,– 118 min
Český dokument

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
r Vstupné 65,– 75 min

Film X-Men Origins: Wolverine je dějově zasazen na samý počátek ságy o známých mutantech X-Menech. Hugh Jackman se vrací v roli,
která z něj udělala filmovou hvězdu; v roli Logana neboli nelítostného mutanta Wolverina obdařeného zázračnou schopností regenerace
a také adamantiovými drápy na rukou.
Film, který vykouzlí úsměv na vaší tváři. V nové rozverné komedii scénáristy/režiséra Mikea Leighe září Sally Hawkinsová jako Poppy,
nezkrotná a bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý a neutuchající optimismus do každé situace, která ji potká, a nabízí tak působivý, pravdivý a velice lidský průzkum jedné z nejzáhadnějších a často nejprchavějších předností lidského života: ŠTĚSTÍ.
Film ukazuje prostředí v pivovaru i spolupracovníky, kteří Václava Havla k napsání Audience inspirovali. Popisuje i okolnosti slavného
undergroundového záznamu hry a to, jak její existence rezonovala v tehdejším mediálním světě - například Jiřina Bohdalová se ubránila
tlaku, aby Havla denuncovala v televizi tím, že si od lékařky kamarádky nechala naříznout spodní ret, aby jí opuchla tvář…

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Možnosto zakoupení občerstvení. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie. Parkování zdarma vedle kina.

Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC ČERVENEC 2009: Občan Havel přikuluje, Terminátor salvation, Home, Noc v muzeu 2, Hannah Montana, Holka z města, Star trek, Herečky,
Nedodržený slib, Poslední den nalevo, Život je boj, X-Men Origins: Wolverine, La bohém, Kámoš k pohledání, Krvavý Valentýn, Na odstřel, Film z filmového klubu, Jménem krále.
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Lyrická komedie odehrávající se před 80 lety v marseillském přístavu. Strhující něžný příběh dvou mladých Francouzů o romantické
touze a jejím naplnění. Hra srší francouzským smyslem pro humor i pro poezii všedního dne. Je o lidech, kteří jsou srdeční a družní
navenek, ale zdrženlivě plaší v projevu hlubšího citu - s druhými rádi sdílejí radost, ne zármutek, jsou kultivovaní a přitom prostí,
ochotně posedí u sklenky vína, ale předtím udělají spoustu užitečné práce, o které nemluví. Do každé činnosti vkládají elán a nadšení.
A především jsou velmi hrdi na to, že jsou tím, čím jsou.
pondělí 1. června 2009 od 14.00 do 18.00 hodin – Letní kino Domažlice

MĚSTO DĚTEM

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

PROGRAM:
Zahájení dětského dne–starosta města
KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA, TRAMPOLÍNY, SKÁKADLO, BALONKY
SOUTĚŽE pořádá: DDM DOMINO Domažlice, sdružení PIONÝR, Rodinné a mateřské centrum KRÁČMERKA, BASEBALLOVÝ
CLUB Wolfs Domažlice, Mateřské centrum (CPR) BENJAMÍNEK o. s., Charita Domažlice ve spolupráci s římsko-katolickou farností
15.00–17.00 hodin COUNTRY ODPOLEDNE – country pobavení pro kluky a holky
pořad agentury RENY doprovázený živou hudbou-country kapelou MHS
17.00–18.00 hodin DISKOTÉKA Michala Karolyi
středa 3. června 2009 od 9.00 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní pohádka pro MŠ a ZŠ

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI

pátek 26. června 2009 od 16.00 – Letní kino Domažlice

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM

Koncerty regionálních rockových kapel
16.00
DIAGNOZA–EXITUS
www.bandzone.cz/diagnozaexitus
17.00
LOUTKY
www.bandzone.cz/loutky
18.00
ELEMENTARY
www.elementary1.cz
19.00
AMBROZIE
www.ambrozie.com
20.00
JAKOBIČ
www.jakobic.cz
21.15
Host: ZBYNĚK DRDA SE SKUPINOU
www.drdazbynek.cz
Poprocková formace okolo Zbyňka Drdy odjela v loňském roce desítky úspěšných koncertů od Českého Těšína až po AŠ, od velkých
festivalů, přes městské slavnosti, kulturní domy až po menší kluby. Zbyněk Drda se nově představuje jako výborný poprockový zpěvák
s výraznou oporou ve své kapele.
Vstup zdarma

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

neděle 7. června 2009 od 18.00 do 20.00 hodin – U kašny na domažlickém náměstí
Hudba na náměstí

Promenádní koncert dechové hudby DOMAŽLIČANKA pod vedením Jana Mlezivy
Vstup zdarma

neděle 7. června 2009 od 17.00 hodin – kostel sv. Vavřince
Hudba v kostele

Pěvecký sbor ČERCHOVAN, sólisté, Komorní orchestr MUSICA TUSTA
dirigent: Marek Vorlíček

úterý 9. června 2009 od 19.30 hodin – Rajská zahrada
Hudba v Rajské zahradě
ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice

čtvrtek 2.–sobota 4. července 2009 – prostranství před Chodským hradem
Kovářské sympozium TUSTA FERREA
pátek 3.–sobota 4. července 2009 – v zahradě pod Chodským hradem

HUDBA POD HRADEM v rámci kovářského sympozia TUSTA FERREA
prázdninový multižánrový hudební festival
PÁTEK 3. ČERVENCE
18.00 – Poitin
19.30 – Nezmaři
21.00 – Michal Prokop a Framus5

SOBOTA 4. ČERVENCE
18.00 – Ibulon
19.30 – Rus Nerwich Band
21.00 – Laura a její tygři

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE

sobota 4.–neděle 12. července 2009 – výuka probíhá v ZUŠ Domažlice
3. MEZINÁRODNÍ LETNÍ KLARINETOVÉ KURZY

pátek 12. června 2009 od 20.00 hodin – Letní kino Domažlice
ve spolupráci s agenturou PEGAS

neděle 5. července 2009 od 18.00 do 20.00 hodin – náměstí u kašny

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony sleva 20 % po předložení abonentní vstupenky

KONCERT skupiny ARAKAIN

host: skupina INTERITUS
Předprodej vstupenek: Pegas Domažlice, MIC Domažlice, MKZ Horšovský Týn
pátek 19. června 2009 od 20.00 hodin – Zahrada pod Chodským hradem
VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU

NEW RANGERS

Hity kapely Rangers z přelomu šedesátých a sedmdesátých let v původních úpravách. Vzpomínka na zakládající členy kapely Rangers
Antonína Hájka a Milana Dufka. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony sleva 10 % po předložení abonentní vstupenky

V náhradním termínu bude uvedeno květnové divadelní představení v rámci předplatného
pondělí 22. června 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále

Marcel Pagnol MARIUS

A FANNY

Něžný příběh první lásky a romantické touhy po dálkách
Hru nastudovalo MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Hrají: Filip Tomsa j. h. člen pražského Divadla na Vinohradech, Ladislav Mrkvička j. h. člen činohry Národního divadla, Žaneta
Filipková j.h., Ivana Nováčková, Ota Jirák, Petr Bucháček, Hugo Saez j.h. a Pavel Nedvěd. Režie: Josef Kettner

Vstup zdarma

Hudba na náměstí
DECHOVÁ HUDBA STAVOVANKA pod vedením Jana Votruby
neděle 5. července 2009 od 19.30 hodin – velký sál MKS
Slavnostní zahajovací koncert
LUDMILA PETERKOVÁ a Florent Charpentier
Klavírní spolupráce: Andrea Bálešová
čtvrtek 9. července 2009 ve 21.00 hodin – atrium a věž Chodského hradu
MALÉ NOCTURNO
sobota 11. července 2009 od 19.00 hodin – velký sál MKS
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 3. mezinárodních klarinetových kurzů
úterý 14. července 2009 od 17.00 hodin – na domažlickém náměstí

BOHEMIA JAZZFEST

Světový jazz na domažlickém náměstí. Největší jazzový festival v ČR.
úterý 28. července 2009 od 20.00 hodin – zahrada kláštera augustiniánů
Hudba v Rajské zahradě
Soubor MUSICA AD GAUDIUM

Vstup zdarma
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Kulturní léto 2009

Městské kulturní středisko Domažlice připravilo pro širokou veřejnost po dobu letních
měsíců řadu kulturních akcí. Aby si každý mohl v klidu svého domova vybrat to, co jemu
nejlépe vyhovuje, vydalo MKS brožuru Kulturní léto 2009. V ní najdou zájemci všechny
potřebné informace zahrnující dění od června do konce srpna. Zalistujeme-li pomyslně
v Kulturním létě, tak můžeme zmínit třeba koncert New Rangers, Beatles Revival, koncerty komorní, rockové i dechové hudby, pořadatelé nezapomněli na výtvarné sympozium–tentokráte věnované kovářům. Na tuto
akci navazuje Hudba pod hradem a nebude
chybět loni tak úspěšný jazzový koncert
přímo na náměstí.
Milovníci kinematografie jistě vědí, že
letní kino letos slaví 50. výročí. Při této příležitosti bude v srpnu zařazen do programu
týdenní filmový festival Letňák. Každý den
bude promítnut jeden film, který diváky
provede jednotlivými desetiletími minulého století až po současnost. Více najdete
v brožuře.
Na závěr nezbývá, než sdělit, kde najdete samotnou brožuru. K dispozici je
v Městském informačním centru, u vchodu
na jednotlivé akce pořádané MKS, v pokladně letního kina a v informačních centrech našeho kraje i bavorského příhraničí.
Stejně jako v minulých letech MKS chápe
tuto publikaci jako službu občanům a proto
je rozdávána zdarma.
(red)

NOVÉ CHODNÍKY

V posledních několika týdnech přibylo v Domažlicích několik nových chodníků.
„Díky vstřícnosti dodavatelské firmy se podařilo obnovit povrch chodníků v celé Švabinského ulici od kotelny po bývalý okresní úřad,“ říká starosta M. Mach. Původní chodníky
byly z betonu, který se po letech užívání již značně drolil. Dále na sídlišti Kozinovo pole
má nový povrch spojovací chodník z Mánesovy ulice po ulici Kunešovu. Asfaltu se také
dočkal chodník, který vede středem dětského hřiště v Paroubkově ulici.
Tímto opravy chodníků ve městě nekončí, v nejbližších dnech budou dělníci pokračovat například ve Vojtěchově ulici.

v

červen 2009

Turistické akce
v ČERVNU

Neděle 7. 6.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 7.47 hod do Pocinovic. Trasa: Pocinovice, sv. Markéta, Dlažov, Soustov,
Bezděkov (15 km). Vede A. Léblová.
Sobota 13. 6.
Setkání turistů na Čerchově. Odjezd
zvl. autobusu v 9.30 hod z autobusového nádraží v Poděbradově ulici. Nutno
se přihlásit. Přihlášky přijímá a vede
M. Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo
723 331 714. Další přístup na Čerchov
po značených turistických trasách možný
z Capartic, z Pece nebo z České Kubice.
Zahájení na Čerchově ve 12 hodin. V programu vystoupí soubor Haltravan z Klenčí
pod Čerchovem a Konrádyho dudácká
muzika z Domažlic. Pro účastníky pamětní list, příležitostné razítko, příležitostná
turistická známka, suvenýry, občerstvení.
Neděle 21. 6.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.30 hod do České Kubice. Trasa:
Česká Kubice, Pelechy, Mrákov, Nevolice,
Domažlice (13 km). Vede S. Doubek.
Neděle 28. 6.
Turistika na Šumavě. Odjezd z nádraží
ČD v 6.03 hod. do Železné Rudy města.
Autobusem do Skelné. Trasa: Skelná,
Březník, kaple sv. Vintíře, Stodůlky, Křemelná, Velký Bor (15 km). Vede M. Senohrábková.
Připravujeme
Čtvrtek 23. 7.
Účast na autobusovém zájezdu na Šumavu: Velký Javor a Velké javorské
jezero.
Odjezd z autobusové zastávky v Domažlicích v 7.00 hod. Cena 200,– Kč. Přihlášky
a jízdné na tel. 724 611 493 nebo e-mail:
tanaberk@centrum.cz.
Pořádá sdružení Tanaberk, zájezd vede
K. Bílek.
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb–byty pro seniory,
Baldovská 638 v Domažlicích a TJ Sokol
Domažlice, oddíly všestrannosti,
připravily vystoupení svých členů

v pořadu „VÍTÁNÍ LÉTA“
ve čtvrtek 11. 6. 2009 od 15.00 hod

Nově opravený - hodně využívaný - chodník spojující Mánesovu ulici s Kunešovou na Kozinově
poli jistě ocení všichni, kdož zde procházejí, a to hlavně v zimním období.
Foto (toš)

v jídelně městského centra služeb.
Vystoupí žákovské oddíly a taneční
skupina Hanka.
Srdečně Vás zvou TJ Sokol Domažlice
a Městské centrum služeb Domažlice.
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PROGRAM Rodinného a mateřského centra KRÁČMERKA

Spoluúčast na DNI DĚTÍ, který se uskuteční v pondělí 1. 6.
v letním kině od 14.00 hod–16.00 hod. Soutěže zejména pro
nejmenší děti.
Povídání s Mgr. Vendulou Polsterovou na téma: HOMEOPATIE se koná v úterý 2. 6.–15.30 hod. Užíváte homeopatické
preparáty, rádi byste s tím začali nebo chcete získat a utřídit
informace získané z různých zdrojů? (principy, možnosti, limity, klasická homeopatie – akutní a konstituční podání, využití
homeopatie v samoléčbě, inspirace pro domácí homeopatickou
lékárnu, diskuse) – bez obav vezměte s sebou i děti.
Kurzy baby masáží (STŘEDY) – termíny: 3. 6., 10. 6. a 17.
6. Je nutno se přihlásit (vzhledem ke kapacitě centra). Kurzy
vede certifikovaná lektorka Kateřina Lochařová.
TÁTA DNESKA FRČÍ – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NEJEN
PRO TATÍNKY A JEJICH DĚTI se koná v sobotu 6. 6. od 14.00
do 17.00 hod v HALE TJ Jiskra. Ve spolupráci se Sítí MC a Ligy otevřených mužů, na podporu role otce v rodině, diskotéka
– provázejí MAD A PAD moderátoři Rádia ŠUMAVA, tombola,
vstupné dobrovolné
Klub Káčátka (ČTVRTKY) – každý čtvrtek od 9.30 do 10.15
hod až do 18. 6. včetně. Cvičení pro maminky s dětmi od 1 do
3 let formou her, říkanek, písniček a netradičních pomůcek pod
vedením Kateřiny Lochařové.
Povídání s Mgr. Vendulou Polsterovou na téma: PSYCHOLOGICKÝ ZROD DÍTĚTE – úterý 16. 6.–15.30 hod. Přijďte
společně porozumět přeměně partnerství v rodičovství. (potkání
příběhu dvou rodů, koncept rodiny jako sociální dělohy, co přináší příchod dítěte do partnerského vztahu rodičů, sociální porod
– dospívání a odchod dítěte, proč se „to“ stále děje, co můžu udělat jinak – inspirace pro každý věk, diskuse) děti vítány.

CHODSKÝ
POHÁR
V CHŮZI

Řada předních českých reprezentantů, účastníků OH, MS, ME či Světového
poháru stanula na loňském nedávném
Chodském poháru v chůzi v Domažlicích a ne jinak tomu bude i letos. Prestižní chodecký závod, který 6. června
pořádají dlouholetí kamarádi Karel Fait
a Jirka Beck ve spolupráci s atlety SK
BAS Babylon, bude totiž opět nejen mistrovím Plzeňského kraje, ale i jedním
z podniků extraligy.
Loňské prvenství mezi ženami obhajuje závodnice USK Praha Michaela
Šimánková. Do chodské metropole se
chystá čtyřnásobný vítěz a dlouholetý
český reprezentant Jiří Malysa, který se
ze čtvrtého triumfu v desetileté historii
závodu radoval rovněž loni. Na startu
také nebudou chybět domácí borci Roman Psůtka a Rudolf Vančura.
(fai)

SEKÁNÍ TRÁVY

Sezona sekání trávy v Domažlicích je v plném proudu. V posledním měsíci sekali pracovníci Domažlických technických služeb tyto úseky: sídliště Kozinovo pole postupně
rozdělené do tří částí (dolní, střední a horní), Sekačky mohli slyšet obyvatelé v ulici 28.
října a v kasárnách, v parcích ve středu města a u Muzea J. Jindřicha, v ulicích Cihlářská, Jiráskova, Waldhegerova, Zahradní, B. Staška, Voborníkova, Na Milotově, Erbenova,
Fügnerova, Michlova (v MŠ a jeslích), v Benešově a Palackého. Kromě toho se sekalo
i v zahradě Základní umělecké školy v Domažlicích v Havlovicích na návsi i na hřišti.
(toš)

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM OBJEKTŮ, PROHLÁŠENÝCH ZA KULTURNÍ
PAMÁTKU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE DOMAŽLICE
Město Domažlice oznamuje vlastníkům nemovitých kulturních památek, které
se nacházejí na území Městské památkové rezervace (MPR) Domažlice, že mají
možnost přihlásit se do dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok
2010 a výhledově na dalších 5 let (tj. do roku 2015). Příspěvek z tohoto dotačního
Programu je možné získat pouze na památkové vícenáklady spojené s obnovou
nemovité kulturní památky: obnova fasády, obnova střešní krytiny, oprava krovů,
statické zajištění památkově hodnotných konstrukcí objektu, restaurování, oprava
– repase – repliky – oken a dveří. Příspěvek se nevztahuje na: modernizace bytového
fondu a zřizování nových bytových jednotek, půdní vestavby, technické zařízení budov,
výměny oken a dveří (pokud nejsou replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných
prostranství (terénní úpravy, úpravy komunikací) a zhotovení projektových dokumentací
a průzkumů.
Žádosti se přijímají u odboru kancelář starosty – oddělení školství, tělovýchovy
a vnějších vztahů – úsek památkové péče, do 31. 8. 2009 na předepsaném tiskopisu,
který je k dispozici na tomto oddělení (nám. Míru čp. 1, 1. patro, č. dveří 104,
Ing. Weberová, tel. 379 719 123) nebo na webových stránkách Města Domažlice http:
//www.domazlice.info
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Celostátní setkání Kruhů přátel hudby v Domažlicích

Domažlice se 15. až 16. května staly hostitelem setkání členů Kruhů přátel hudby z celé naší republiky. Na akci přijelo na sedm desítek účastníků, pro které byl připraven bohatý program.
Vše započalo setkáním všech účastníků v MKS, které zahájil předseda rady KPH, přední klavírní virtuoz, Ivan Klánský. Na něm
si přítomní vyměnili své poznatky z oblasti jejich společného zájmu. Večer pak účastníci spolu se všemi domažlickými příznivci vážné hudby zaplnili velký sál, aby se stali
svědky koncertu předvedeného v nejvyšší
profesionální kvalitě v podání Ludmily
Peterkové a Bennewitz Quarteta. V sobotu
se pak konal další koncert, a to v refektáři
kláštera augustiniánů v podání učitelů ZUŠ
a jejich žáků.
Důstojnému průběhu celé akce napomohl fakt, že se konala za významné podpory
Ministerstva kultury a Nadace Český hudební fond. Pokud shrneme názory účastníků akce – byly veskrze kladné, všichni
oceňovali skvělou organizační přípravu
ze strany zaměstnanců MKS jak z programového oddělení tak MIC. Velký dojem
v nich zanechalo setkání s vedením města

v obřadní síni. Poděkování rovněž patří
SOU Domažlice, které zajistilo pohoštění
pro účasníky setkání. Potěšitelné jistě je, že
Domažlice a MKS byly vyhodnoceny jako
dosud nejlepší organizátor setkání a aktivní
pořádající subjekt ve srovnání s ostatními
pořadateli.
(red)

Celostátní setkání kruhů přátel hudby zahájil na společném setkání předseda rady KPH Ivan Klánský (horní foto, vpravo).
Jmenovaný předseda, který je známým vynikajícím klavíristou,
také zahájil večerní koncert spolu s ředitelem MKS Kamilem
Jindřichem (snímek dole).
Pro všechny byl v sobotu přichystán výlet autobusem po Chodsku. Jednou ze zastávek byla pamětní síň Jana Sladkého Koziny
(prostřední foto).
Foto S. Antoš
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ČERVEN
Pondělí 1. června – podíl na akci MĚSTO DĚTEM společně s MKS, zábavné odpoledne pro děti od 14 hodin v letním kině.
Středa 3. června – podíl na akci DEN S INTEGROVANÝM ZACHRANNÝM SYSTÉMEM společně se složkami IZS. Od 9 hodin na parkovišti U Svatých.
Pondělí 8. června – Projekce a prezentace nové filmové pohádky Peklo s princeznou s hostem Jiřím Mádlem pro
I. stupeň ZŠ ve spolupráci s městským kulturním střediskem od 8.15 a od 11 hodin v kině
Čakan.
Přehled letních a příměstských táborů DDM Domino naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Ke stažení.
Příměstský tábor „ZEMĚ POHÁDEK“
17.–21. srpna 2009 od 9 do 16 hodin v DDM DOMINO
Rodiče, kteří nebudou mít v závěru srpna dovolenou, si nemusí lámat hlavu jak zabavit své ratolesti. Od pondělí
17. do pátku 21. srpna je mohou přihlásit na příměstský tábor „ZEMĚ POHÁDEK“ s celodenním programem.
Ráno předají děti v Dominu a po pracovní době si je odvedou zpět domů. Očekáváme vaši návštěvu v Domě dětí
a mládeže v Domažlicích nebo nám můžete zavolat na číslo 379 722 811.

JAZYKOVÁ ŠKOLA EN-GE
KOMENSKÉHO 4, DOMAŽLICE

(zápis do výuky angličtiny, němčiny a španělštiny pro veřejnost a češtiny pro cizince)
- zahájení v září 2009
- kvalifikovaní lektoři, možnost různých typů zkoušek EU
- centrum města
- Kromě výuky pro veřejnost je akreditován také jednoroční pomaturitní kurs němčiny
a angličtiny – po dobu studia mají čerství maturanti nárok na všechny výhody studenta
jako na střední škole.
- zápis a platba za výuku vždy ve středu a čtvrtek (do konce června) v 18.00 hod na
shora uvedené adrese, II. patro – budova autoškoly.

Inf. tel.: 733 254 811 nebo 776 680 344.

Náborový turnaj mladých tenistů

Domažlický tenisový oddíl uspořádal pro mladé zájemce náborový turnaj. Ten se
uskutečnil prvého května a zúčastnilo se jej 14 dětí od nejmenších po čtrnáctileté.
Pomyslné zastoupení zde měli nejen místní, ale přišli i zájemci o tenis z Blížejova,
Kouta na Šumavě a Kolovče.
Turnaj napomohl ke vzniku skupiny mladých tenisových elévů, kteří pravidelně
trénují pod vedením Hynka Šindeláře a Luďka Hlavatého každé úterý a pátek od
16.30 do 17.30 hodin. Termín uvádíme úmyslně, protože tréninky navazující na náborový turnaj jsou otevřené všem dalším
mladým zájemců, kteří si chtějí tenis vyzkoušet. Mladí tak získají zdarma možnost rozhodnout se teprve po seznámení
se s tímto krásným sportem, zda se jim
stane pravidelnou náplní volného času.
Podrobnosti o trénincích lze získat také
na telefonních číslech 777 261 017 nebo
606 301 267.
(toš)

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na

www.domazlice.info

Účastníci tenisového náborového turnaje.
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JEŠTÌ JEDNOU K OVZDUŠÍ V DOMALICÍCH

Kdo byl na dubnovém zastupitelstvu, vyslechl předběžnou zprávu RNDr. Krýsla ze Zdravotního ústavu Plzeň o celoročních výsledcích měření imisní situace v Domažlicích. Měřící stanice byla umístěna naproti základní škole v Komenského ulici, na místě s exponovanou automobilovou dopravou.
V celoročním průměru jsme se v měřeném prostoru dostali s obsahem oxidů dusíku (NOx) na hodnoty koncentrací, které překračují
povolené limity o víc jak 14 %. Průměrná roční koncentrace karcinogenního benzo (a) pyrenu (dále jen BaP ) činila 0,91 ng/m3, přičemž
povolený limit činí 1ng/m3, což znamená, že tedy bylo dosaženo 91 % povoleného limitu. Polétavý prach byl sledován měřením množství částic o velikosti pod 2,5 mikrometru. Tato frakce tvoří komplexní heterogenní směs s karcinogenními polyaromatickými uhlovodíky, které jsou navázány na povrch těchto částic, a nebezpečnost této směsi spočívá ve snadném proniknutí při nadechnutí až do plicních
sklípků a poté do krve. Provedeným měřením byl zjištěn průměrný stav – 11,8 um/m3, přičemž limit je 25 um/m3.
Ke zjištěným hodnotám je nutné ještě poznamenat:
1) Výsledky hovoří o průměrných koncentracích, tj. změřených na zařízení, které pracovalo nepřetržitě, a to i v noci, o sobotách
a svátcích, tedy i v době, kdy byla automobilová nákladní i osobní doprava, kterou lze nepochybně považovat za hlavního viníka dané
situace, silně utlumená.
2) Neméně významnou skutečností je fakt, že celkovou průměrnou výši nepříznivých koncentrací ovlivnily měsíce říjen, listopad,
prosinec, leden a únor (zhruba 41 % doby z celkového ročního období), tedy období se zvýšenými projevy inverze a zhoršenou rozptylovou schopností.
Znamená to tedy, že tyto zimní měsíce, kdy se topí, a všední dny, kdy je automobilový provoz plně rozvinut, velmi nepříznivě
ovlivňují okamžité koncentrace. Je to zjištění neradostné, ale je lepší než nevědět nic. Příčiny tohoto stavu hledejme jak v důvodech
objektivních, tak i u nás samotných. To, co ovlivnit nelze, je skutečnost, že Domažlice, město s velkou plošnou hustotou obyvatelstva,
zaujímají poměrně malou rozlohu a rozkládají se převážně v údolí, které je náchylné na projevy inverze. Zásadní jsou ovšem i faktory
další: středem města prochází silnice I. třídy, která kromě běžného provozu slouží i dálkové přepravě, resp. „šetřílkům“ za mýtné na
dálniční trase Brno- Praha- Rozvadov. Je možné vzpomenout i přítomnost nedalekého autobusového nádraží; v neposlední řadě nákupní
centrum Kaufland - naše přání, mít Kaufland, kam téměř všichni jezdíme autem, uprostřed města, bylo završeno kladným rozhodnutím
minulého zastupitelstva. S odstupem času je patrné, že bylo chybou, že po době (r. 2002), kdy se ukončilo měření imisní situace ovzduší
v Domažlicích a kdy se pustily do provozu mýtné brány, se tehdejší zastupitelstvo před rozhodnutím o Kauflandu nepřesvědčilo o aktuální imisní situaci. Nyní získáváme zkušenost, že existence Kauflandu významným způsobem komplikuje dopravní situaci ve městě,
neboť nikoliv ojediněle téměř paralyzuje provoz i ve Spálené ulici, v ulici B. Němcové. Důsledky tohoto je možné vyčíst v údajích
z výsledků měření z dubna 08 (stavba Kauflandu ještě nebyla započatá) a dubna 09. Koncentrace B a P v dubnu 09 překročila povolený
limit o 80 %, avšak alarmující je fakt, že celkově je na 466 % úrovně loňského dubna, obsah oxidů dusíku (NOx) přesahuje povolený
limit o 20 % a celkově je na úrovni 576 % loňském dubnu. K serióznímu posouzení však chybí porovnání meteorologických situací
v obou měsících.
Situaci ovšem na druhé straně nepřeceňujme. Takových míst v republice je asi víc, „smůlu“ máme v tom, že na emisemi ohroženém
místě se nachází základní škola, v těsné blízkosti mateřská škola, dále pak domov mládeže a ZUŠ v ulici B. Němcové a gymnázium
v ulici Pivovarské. Pozitivem je skutečnost, že vedení a zřizovatelé škol na gymnáziu i v ZŠ již provedli nebo ještě provádějí výměnu
špatně těsnících oken a že je předmětem jednání instalace klimatizace v ZŠ. Především pak skutečnost, že zastupitelstvo města v čele se
starostou si dalo jako prioritní úkol vybudování severního obchvatu města, který v minulém volebním období nebyl řešen.
Je vhodné ještě doplnit slova P. Märze z Odboru životního prostředí města Domažlic, že není důvod k panice, ale že se problém nedá
přehlížet.
Tedy: problém skutečně nepřehlížejme a řekněme si, co můžeme udělat sami.
1) Než sedneme do osobního vozu, abychom si dojeli pro balík vod či pivo, uvědomme si, že náš katalyzátor začne fungovat až po ujetí čtyř kilometrů a že do této doby paradoxně spaliny z našeho výfuku mají horší parametry, než kdybychom katalyzátor neměli vůbec.
2) Zasaďme se o to, aby parkoviště u Kauflandu bylo užívané jen a jen pro jeho návštěvníky.
3) Splňme jedno z navrhovaných opatření Výboru pro ŽP a osázejme zatravněnou část před školou lehkými dřevinami.
4) Jako majitelé rodinných a bytových domů zvažme, zda nemůžeme ve svém tepelném hospodářství využít některou z variant momentálně velmi aktuálního programu podpory v zateplování a výměny starých, nevyhovujících zdrojů tepla.
5) Rozhodně omezme pobyt dětí před školou a nekonejme např. hudební výuku se zpěvem a hlubokým dechem na vstupní terase
před ZŠ.
6) Doveďme do komplexní podoby výměnu oken v MŠ v Poděbradově ulici a projekt klimatizace pro ZŠ v Komenského ulici, které
již nyní naplno zaměstnávají úředníky MěÚ.
7) Zejména v přilehlých školách realizujme způsob účelného větrání tak, aby se nezhoršovala imisní situaci ve třídách.
8) Zamysleme se, jestli dopravní režim a značení v prostoru ulic Fastrova, Spálená, Školní, Boženy Němcové s příjezdem a odjezdem
z náměstí Míru s ohledem na nově vzniklou imisní situaci je nejoptimálnější.
9) Zvažme možnost využití vyšších staveb ve městě (domažlická věž, budova radnice) k započetí cíleného měření teplotních výškových gradientů a následného počítačového vyhodnocení získaných dat, což umožní při alespoň jednoměsíčním souběžném měření
v inverzním období pouze NOx najít matematický vztah mezi těmito veličinami. Poté, téměř bezplatně, můžeme odhadnout i okamžitý
údaj o přítomnosti škodlivých NOx, které korelují i s ostatními škodlivinami, jak se dá vyčíst ze závěrečné zprávy o měření ZÚ.
10) Můžeme doporučit v maximální míře kompenzační pobyty ve zdravém prostředí.
Je možné očekávat, že pro město Domažlice zajímavé, zcela konkrétní návrhy a opatření přinesou i v problematice životního prostředí zainteresovaní odborníci: Jan Látka, poslanec PSČR, místopředseda Poslaneckého výboru pro ŽP, člen Komise pro ŽP Rady Plzeňského, Ing. Petr Smutný, radní pro ŽP Plzeňského kraje, Jaroslav Bauer, zástupce hejtmanky pro dopravu Plzeňského kraje.
Ing. Petr Šámal
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Přednáška pro ženy

Ve čtvrtek 18. června se od půl druhé
koná v zasedací síni domažlické nemocnice akce pro ženy. Primář MUDr. Ladislav
Hamadej zde bude připraven zodpovědět
případné dotazy, zájemci si budou moci
prohlédnout oddělení. „Takovouto akci děláme jednou za dva měsíce, kvůli velkému
zájmu zvažujeme její uskutečnění jednou
za měsíc,“ říká prim. L. Hamadej. Lékaři
při těchto akcích zodpovídají otázky z oblastí prevence, antikoncepce, inkontinence, různých onemocnění atd. V soukromí
lze některá témata probrat při primářských
ambulancích, které jsou v pondělí, ve
středu a v pátek.
Loňský rok byl pro domažlickou porodnici za posledních dvacet let rokem
rekordním. Celkem zde na svět přišlo 794
dětí. Sjely se sem rodičky z našeho okresu
a oblastí k němu přilehlých až po Chebsko. K tomu dodává prim L. Hamadej:
„My neodmítáme pacientky. Snažíme se
jim poskytnout maximální péči a zároveň
dbáme na to, aby u nás nebyly déle než je
nezbytně nutné.“
(toš)

v

číslo 6

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ
Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
- (traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- Jsme plátci DPH
- Parkování na vlastním pozemku
- Havarijní případy na tel.: 608 948 645
- 774 648 402

v

červen 2009

Pronájem nových bytů
1+1, 2+kk, 3+1, 3+kk

v Pivovarské ul.
v H. Týně.

Luxusní kuchyňská linka
vč. myčky nádobí,
dále okenní žaluzie,
koberce, klimatizace.
Pa místa ke každému
bytu samozřejmostí.
Ihned k nastěhování,
cena dle dohody.
Tel. 724 273 217

Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu

KOSMETIČKA
Prádelna Domažlice
Palackého 223

nabízí praní
a mandlování prádla
Vypereme vám:
- deky, polštáře (s umělou náplní),
spacáky, kožešinové přehozy
- potahy do aut, autobusů
- záclony, závěsy
- ložní prádlo, utěrky, ručníky, ubrusy
- bundy, kabáty, kalhoty, trička
- modráky, pracovní kombinézy
- fotbalové dresy

Bližší informace
na tel. čísle

379 725 022

KLÁRKA
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ČESKÁ TELEVIZE V DOMAŽLICÍCH

Zájem filmařů o naše město i okolní obce neutichá. Na tři dny k nám zavítal na konci
května štáb připravující pro Českou televizi pořad provázející diváky naší vlastí. Část natáčel na domažlickém náměstí u kašny, kde průvodce pořadem vzduchoplavec Kráčmera
potkal deset mladých dudáků v civilu, s nimiž si povídal. O čem, zjistíme až na televizní obrazovce. Další natáčení se odehrálo na Výhledech, kde tři desítky žáků Základní
umělecké školy v Domažlicích v krojích hrálo, zpívalo a tancovalo. Televizní diváci se
mohou těšit i na putování po zaniklých obcích v Českém lese.
Celý pořad představující naši vlast vychází z toho, že diváky provází vzduchoplavec
Kráčmera, který putuje po stopách svého dědečka. Ten se vznášel nad zemí před sto lety,
a tak dochází k porovnání tehdejších a dnešních časů. Pořad bude nejen vysílán na televizní obrazovce, ale také zpracován pro školní výukové programy.
(toš)

ZE ŽIVOTA ZUŠ

30. 5. se konal ve Waldmünchenu v Gaubaldhaus Jubilejní koncert k 20. výročí pádu
železné opony.V programu Hudby bez hranic účinkovali NQ smyčcový kvartet Brněnské
filharmonie, žáci a učitelé Okresní hudební školy Cham ,sbor DUHA a učitelé ZUŠ Domažlice – J. Svobodová, J. Eretová, K. Jindřich, J. Stočes, M. Morysková, J. Kuneš.
28. 5. koncertoval sbor DUHA v plzeňské synagoze. 3. 6.si zazpívají na výměnném
koncertě sbory malých dětí – Vrabčáci a Skřivánci. 5. 6. v sále ZUŠ od 17.00 zazpívají na
svém koncertě žáci pěveckých tříd L. Kotlanové a K. Jindřicha. 9. 6. zveme veřejnost na
Koncert učitelů ZUŠ do Rajské zahrady nebo refektáře kláštera (podle počasí), začátek
v 19.30. 12.–13. 6. se zúčastní sbor DUHA Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. Po pietní vzpomínce k 67. výročí vyhlazení obce Lidice v Památníku Lidice slavnostně zahájí přehlídku nejlepších sborů z krajů předseda senátu, čestná
stráž Armády ČR,Ústřední hudba armády ČR,vystoupí Lucie Bílá s Petrem Maláskem
a následuje vystoupení sborů ze 14 krajů. 22. 6. se koná na náměstí akce Den s Deníkem,
v programu se předvedou žáci tanečního oboru a folklorní soubor.
(je)

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 zprostředkování průvodcovské služby
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 informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
kontakt:
l

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

MĚŘENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT

se vrací po mateřské
dovolené zpět
do KOSMETIKY
U SCHNEIDRŮ

DETEKCE ŠKODLIVÉHO ZÁŘENÍ

tel. 379 725 324

( 602 471 161

TERMOKAMEROU
ZJIŠŤOVÁNÍ ODPOSLECHŮ

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

l špalky a štípané louče pro různé druhy topidel v délkách 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 cm + kotouče ∅ 34 cm
l vaše dřevo mobilním zařízením zpracujeme – i u vás
l příčné dělení kmenů a balíků odpadového dřeva až do ∅ 150 cm
l s použitím nejvýkonnější elektrické pily pracujeme i v klidových zónách
l prořezávání, vyvětvování a kácení lesních a zvlášť nebezpečně rostlých dřevin

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)

l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;

pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

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

Přijímáme objednávky na rok 2009/2010!

NOVÉ PŘEPÁŽKOVÉ PRACOVIŠTĚ
ČESKÉ POJIŠŤOVNY, A. S. V DOMAŽLICÍCH
► Otevíráme 15. 6. 2009
► Výrazné zaváděcí slevy!
► Jsme tady pro Vás po–so
► Sídlíme v Hradské ul. 83, Domažlice (vedle konšelského šenku)
► Profesionalita + Osobní přístup = Obchodní kancelář Č. P.
Výhradní partner České pojišťovny
Vám nabízí:
► HYPOTEČNÍ SERVIS
► FINANČNÍ PORADENSTVÍ
► PŘÍMÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ
► BEZPLATNÝ TRŽNÍ ODHAD CENY NEMOVITOSTÍ

LETNÍ AKCE:
Provize u všech nabíraných nemovitostí 3 % (červen–srpen)
Sídlíme v Hradské 52, Domažlice (naproti České pojišťovně)
Kontakty: www.realityafinance.cz, volak@realityafinance.cz,
tel: 604 773 423, 379 776 301

v
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

DROGERIE-PARFUMERIE
nám. Míru 56, ( 379 722 290

Orchideje
- listová výživa
- tyčinkové hnojivo
- zemina

Lontrel - ničí dvouděložní plevele
Rondup - totální herbicid
Přípravky na slimáky, mravence, mšice
Bazenová chemie, příslušenství
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Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!
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