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Vzpomínka 17. listopadů

Milí spoluobčané,
přijměte přání příjemně prožitých vánočních svátků, které
se k nám rychle blíží.
Věřím, že se v předvánočním shonu společně alespoň na chvíli zastavíme a najdeme
si čas na setkání u stromu na náměstí, kde
je připraven kulturní program, občerstvení vhodné pro mrazivé dny a vánoční trh.
Tuto několikadenní akci pro Vás město
prostřednictvím MKS tradičně připravuje, abychom si tuto atmosféru užili. Při
této příležitosti pak hlavně dětem přeji
bohatého Ježíška a pěkné prázdniny.
Zároveň Vám všem chci popřát vše nejlepší v blížícím se novém roce, který spolu
oslavíme na náměstí při novoročním
ohňostroji.
Ing. Miroslav Mach, starosta Domažlic

MIKULÁŠ V KOČÁŘE

V polovině minulého měsíce se konala vzpomínková akce při příležitosti výročí 17.
listopadu 1989 a téhož dne v roce 1939. Akci uspořádala v zahradě pod Chodským
hradem před památníkem Konfederace politických vězňů a Klub PTP Domažlice.
Shromáždění, kterého se zúčastnili kromě zástupců řady organizací i žáci a studenti,
zahájil ing. Jiří Hezký. Ten po krátkém úvodu vyzval starostu města ing. Miroslava
Macha, aby promluvil k přítomným.
Starosta se ve svém vystoupení soustředil na význam boje proti totalitním systémům, zejména komunismu. Stejně jako předřečník upozornil na neuspokojiný stav
společnosti, který může být nebezpečím pro další rozvoj demokracie a svobodné
společnosti. V závěru svého vystoupení starosta poděkoval přítomným účastníkům III.
Odboje slovy: „Před vámi, kteří tu dnes jste, pamatujete a zažili jste osobně perzekuci
bývalého režimu, smekám a skláním se před vámi. Pro mě jste vzorem.“ Po skončení
oficiální části si přítomní neformálně pohovořili.
(toš).

Tip na vánoèní dárek
Pokud přemýšlíte nad vánočními dárky, tak si vám dovolíme nabídnout, dva zajímavé
náměty. Prvním je Chodský slovník od Jindřicha Jindřicha, který byl znovu vydán na
konci listopadu. Zájemci o nářečí našeho kraje si ho mohou koupit v Městském informačním centru v Domažlicích za 270,- Kč. Druhým případným dárkem může být předplatné
na divadelní, nebo koncertní sezonu 2012. Jaké hry uvidíte v příštím roce najdete v přehledu otištěném uvnitř listu. V příštím čísle budou zveřejněny koncerty, jejichž program
je dispozici už nyní v MKS Domažlice.
(toš)

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 5. 12. 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 14. 11. 2012 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Ani v letošním roce nebude chybět
mikuláš se svým nebeským i pekelným
doprovodem na domažlickém náměstí.
V pondělí 5. prosince v sedmnáct hodin
vjede kočát tažený koňmi branou na náměstí, aby následně mikuláš, spolu s anděly a čerty rozdal dárky dětem.

Vodovod a kanalizace
v Havlovicích a Valše

Zřejmě největší stavební akce, která se
týká obce Havovlice, pokročila v letošním
roce do závěrečné fáze. V rámci ní byl
vybudován vodovodní i kanalizační řad
z Domažlic až na Valchu, rozvody v obci a úprava komunikací. Celkem stavba
rozdělená na dvě etapy s názvem Domažlice - Havlovice kanalizace a Domažlice
– Havlovice vodovod je hrazena z peněz
Ministerstva zemědělství, Plzeňského kraje a našeho města. Konkrétně na kanalizaci dala radnice 19.557 mil Kč, ministerstvo
10.238 mil Kč a Plzeňský kraj 2,2 mil Kč.
Na vodovod pak zmíněné subjekty ve stejné pořadí uvolnily 8,078 mil Kč, 8,172 mil
Kč a 1,7 mil Kč. K tomu je ovšem třeba
ještě připočítat povrchové úpravy – rekonstrukce komunikací, chodníků – které
zaplatí město. Celkem se náklady dostaly
přes šedesát milionů korun.
(toš)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 21. schůzi dne 11. 10. 2011:
- schválila pronájem části pozemkové parcely
č. 4779/1, k.ú. Domažlice, vymezené situačním
plánkem panu Ctiboru Vlčko, podnikajícímu
pod označením Ctibor Vlčko, se sídlem podnikání náměstí Míru 142, Domažlice za účelem
umístění předzahrádky a uzavření nájemní
smlouvy
- vzala na vědomí petici občanů bydlících v ulicích
Vrchlického a Baldovská v Domažlicích ze dne
26. 9. 2011 ke změně organizace dopravy
v ulici Vrchlického, Domažlice
- schválila nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky „Rekonstrukce části hřbitovního oplocení
na p.č. 690/1 v k.ú. Domažlice“ společnosti
Domažlická stavební spol. s.r.o., Chrastavická
224, Domažlice, za cenu 271.792,– Kč bez
DPH
- vzala na vědomí informaci společnosti DIESELWORX s.r.o., Nový Kramolín 19, týkající se
bližšího seznámení se záměrem rekonstrukce
bývalé zotavovny Na Veselé Hoře v Domažlicích
a žádá společnost o doplnění záměru
- schválila zadání zakázky na vybudování zábradlí
na terase do zahrady a na vybudování zábradlí
k bezbariérovému vstupu k hlavnímu vchodu do
budovy jeslí č.p. 565 v Michlově ul., Domažlice
panu Zdeňkovi Kurcovi, zámečnictví, Domažlice
- schválila odlišný postup při pronájmu
uvolněných bytových jednotek s předplaceným
nájemným spočívající v tom, že na tyto bytové
jednotky se nevztahují Zásady pro uzavírání
smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice
a budou nabízeny k pronájmu na úřední desce
MěÚ Domažlice
- schválila poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 10.000,– Kč pro obec Pasečnice, Pasečnice
8, 344 01 Domažlice, na vydání knihy Věry
Čistecké „Pasečnice v historii i současnosti“

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: stanislav.antos@mks.mesto-domazlice.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana
Štenglová. Uzávěrka inzerce do 10. dne,
ostatní do 15. dne v předchozím měsíci.
Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS
Domažlice – zdarma. Registrační číslo
MK ČR E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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Rada města na své 22. schůzi dne 25. 10. 2011:
- souhlasila s odstraněním 5 kusů listnatých
stromů ze severní strany objektu MŠ, č. p. 565
v Michlově ul., Domažlice
- nesouhlasila s odstraněním 1 kusu lípy
v Kozinově ul., Domažlice před domem č. p. 109
v Domažlicích a uložila DTS Domažlice, p.o.
připravit komplexní řešení celé lipové aleje
v Kozinově ul., Domažlice
- souhlasila s odstraněním 1 kusu stříbrného
smrku, 1 kusu smrku obecného a 1 kusu jedle
u domu č. p. 159 a 160 v ul. Kosmonautů,
Domažlice a uložila komisi životního prostředí
posouzení stavu stromů u domu č. p. 183 a 184
v ul. Kosmonautů, Domažlice
- schválila pravidla pro povolování předzahrádek
dle předloženého návrhu, a to s účinností od
1. 11. 2011
- schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem
nemovitostí - objektu bývalé družiny bez čp./č.e.
umístěného na stavební parcele č. st. 3420,
stavební parcely č. st. 3420, pozemkových parcel č. 2404/6 a č. 5141/3, vše v k.ú. Domažlice
Občanskému sdružení NOVÉ OBZORY, 17. listopadu 249, Domažlice
- schválila uzavření smlouvy o dílo se společnosti
TIOS Plus, s.r.o Domažlice, se sídlem Msgre
B. Staška 79, 344 01 Domažlice na rozšíření
varovného informačního systému obyvatelstva
v městské části Havlovice
- souhlasila s použitím finančních prostředků
ve výši 135.000,– Kč z investičního fondu
příspěvkové organizace města Domažlice
Základní uměleckou školou Domažlice na nákup
hudebního nástroje vibrafon
- schválila konání akce „Vánoční zpívání koled
s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 14. 12. 2011
Rada města na své 23. schůzi dne 7. 11. 2011:
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Plynofikace bytů, Poděbradova 54,
Domažlice“ se společností PLYNOMA spol.
s r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se stavu nezpevněné cesty v lokalitě
„Dlouhé meze“ a souhlasila s navrhovaným
postupem a provedením opravy cesty a svahu
na náklady zhotovitele stavby „Čistá Berounka“
a uložila DTS Domažlice, p.o., Chrastavická
170, Domažlice provést v součinnosti se zhotovitelem úpravu svahu a odstranění zbytků
oplocení včetně prořezávky náletových porostů
na pozemkové parcele č. 608, k.ú. Domažlice
- souhlasila s podáním žádostí do Operačního
programu Životní prostředí a s realizací projektů
„Zateplení MŠ Michlova v Domažlicích“,
„Zateplení MŠ Zahradní v Domažlicích“
a „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení
a výměna oken ZŠ“
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o konání tradičního vánočního jarmarku
před radnicí u vánočního stromku v roce 2011
v době od 17. 12. do 23. 12. 2011
- schválila konání pravidelných středečních trhů
na náměstí Míru v Domažlicích v roce 2012
od 7. 3. 2012 do 19. 12. 2012 ve dnech 7.,
14.,21.,28. března, 4., 11., 18., 25. dubna 2012,
2., 9., 16., 23., 30. května 2012, 6., 13., 20.,
27. června 2012, 4., 11., 18., 25. července
2012, 1., 8., 15., 22., 29. srpna 2012 ,5., 12.,
19., 26. září 2012, 3., 10., 17., 24., 31. října.
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2012, 7., 14., 21., 28. listopadu 2012, 5., 12.,
19. prosince 2012
vzala na vědomí zprávu z běžných mostních
prohlídek ve správním území města Domažlice
provedených dne 14. 8. 2011 specializovanou
společností KH Mosty, Ing. Naděžda Hájková,
Sosnova 105, 470 01 Česká Lípa, na základě
komisionářské smlouvy
souhlasila s pokácením 2 ks stromů javor,
obvod kmene 102 cm na pozemkové parcele
č. 690/1, k.ú. Domažlice, z důvodu zajištění
stavby nového oplocení urnového háje
souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace na vybudování Zahradního hřiště domova
pro seniory Domažlice do grantového řízení
Podpora regionů pro rok 2012 vyhlášeného
Nadací ČEZ
uložila komisi pro dopravu, bezpečnost
a prevenci kriminality zpracovat ve spolupráci s ředitelkou Městského centra sociálně
rehabilitačních služeb – domova pro seniory
Mgr. Venuší Klimentovou návrh na řešení
režimu parkování u objektu Městského domova
pro seniory, Prokopa Velikého 689
schválila uzavírku dolní části náměstí Míru
v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru
a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul.
náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání
akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2012 od
13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel
účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení,
města Domažlice a MKS Domažlice
vzala na vědomí informaci společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Bezděkovské
předměstí čp. 388, Domažlice, o havarijním
stavu kanalizační stoky v ul. Žižkově v úseku od
křižovatky s ul. U Elektrárny až křižovatka s ul.
Chodská v Domažlicích a nutnosti provedení
výkopových prací v zimním období

Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání
dne 19. 10. 2011:
- vydalo obecně závaznou vyhlášku města
Domažlice č. 7/2011, kterou se mění příloha
obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se
stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat
výherní hrací přístroje
- nezařadilo provozovnu ul. Poděbradova 240
do přílohy obecně závazné vyhlášky města
Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas
a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací
přístroje
- neschválilo vzdání se předkupního práva
k bytové jednotce č. 563/6 v budově č. p. 562,
563, nacházející se na pozemcích parc. č.st.
2931, parc. č. st. 2932, vše k.ú., obec a okres
Domažlice, část obce Týnské předměstí
- schválilo odkoupení pozemků - pozemkových
parcel č. 805/10, 805/12, 911/2, 935/13
a 1049/5, vše k.ú. Pasečnice, za cenu dle
znaleckého posudku do vlastnictví města
a uzavření kupní smlouvy s obcí Pasečnice,
Stará Pasečnice 8, PSČ 344 01, IČ 00572179
dle předloženého návrhu
- schválilo záměr prodat nemovitost - bytovou
jednotku č. 444/3, spoluvlastnický podíl na
společných prostorech domu č. p. 444, 445
ve výši 576/10368 a spoluvlastnický podíl
na stavební parcele č. st. 1489 a 1490 ve
výši 576/10368, v Domažlicích, Bezděkovské
předměstí, dle předloženého návrhu s minimální
cenou 480.000,– Kč
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Prodej volných bytových jednotek
ve vlastnictví města
Město Domažlice nabízí k prodeji níže uvedené bytové jednotky (včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných
částech budovy a pozemku). Jedná se o tzv. „volné“ bytové jednotky, tedy jednotky, které nejsou obsazeny nájemníky. Konkrétní
podmínky prodeje včetně návrhů kupních smluv jsou uvedeny na
internetových stránkách města www.domazlice.info v podsekci
Úřední deska - Prodeje a pronájmy. V každém jednotlivém případě je stanovena minimální kupní cena, termín pro doručení
nabídek. V rámci tohoto prodeje je městem umožněno uzavření
zástavní smlouvy na předmětné nemovitosti z důvodu získání úvěru na jejich koupi. Nabídka musí obsahovat způsob úhrady kupní
ceny (možnosti jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy).
V současné době město nabízí k prodeji tyto bytové jednotky s termínem pro podání nabídek do 31. 12. 2011:
– bytovou jednotku č. 444/3 v budově č.p. 444 a 445 v Hruškově ul.
v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se v 1. podlaží domu o velikosti 2 + 1, podlahová plocha bytu činí 57,6 m2,
minimální kupní cena je stanovena ve výši 480 000,– Kč.
V současné době město nabízí k prodeji tyto bytové jednotky s termínem pro podání nabídek do 31. 1. 2012:
– bytovou jednotku č. 160/10 v budově č.p. 159, 160 v ul. Kosmonautů v Domažlicích, Hořejší předměstí nacházející se ve 4. podlaží domu o velikosti 3 + 1, podlahová plocha bytu činí 62,46 m2,
minimální kupní cena je stanovena ve výši 600.000,– Kč,
– bytovou jednotku č. 164/8 v budově č.p. 163, 164 v ul. Kosmonautů v Domažlicích, Hořejší předměstí nacházející se ve 3. podlaží domu o velikosti 1 + 1, podlahová plocha bytu činí 34,90 m2,
minimální kupní cena je stanovena ve výši 450.000,– Kč,
– bytovou jednotku č. 164/12 v budově č.p. 163, 164 v ul. Kosmonautů v Domažlicích, Hořejší předměstí nacházející se ve 4. podlaží domu o velikosti 2 + 1, podlahová plocha bytu činí 51,15 m2,
minimální kupní cena je stanovena ve výši 550.000,– Kč,
Prohlídka nemovitostí je možná po předchozí domluvě s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., tel. č. 379 722 757. Bližší
informace na odboru správy majetku MěÚ, tel. č. 379 719 157
nebo 379 719 174.
Odbor správy majetku MěÚ.

Informace o přidělování volných
bytových jednotek ve vlastnictví města
Rada města svým usnesením č. 1205 a) ze dne 30. 8. 2011
schválila odlišný postup při pronájmu uvolněných bytových jednotek s užitnou plochou nad 90 m2 spočívající v tom, že na tyto
bytové jednotky se nevztahují Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, tedy nebudou přidělovány
žadatelům evidovaným v seznamu nejpotřebnějších, ale budou
nabízeny k pronájmu veřejnosti na úřední desce MěÚ Domažlice.
Stejný postup byl radou města schválen také při pronájmu uvolněných bytových jednotek s předplaceným nájemným, a to usnesením č. 1386 c) ze dne 11. 10. 2011.
V současné době město Domažlice nabízí k pronájmu tyto
bytové jednotky:
– bytovou jednotku č. 3 o velikosti 3 + 1 o užitné ploše
133,53 m2, nacházející se ve 2. podlaží budovy č.p. 56 v ul. Branské v Domažlicích - Město; podlahová plocha činí 131,98 m2,
sazba nájemného 64,65 Kč/m2/měsíc, k sazbě nájemného se při-

číslo 12

v

prosinec 2011

počítává částka za užívání vybavení bytu ve výši 127,36 Kč/měsíc
a zálohy na služby,
– bytovou jednotku č. 1 o velikosti 4 + 1 o užitné ploše 104,10 m2,
nacházející se v 1. podlaží budovy č.p. 243 v ul. 17. listopadu
v Domažlicích - Hořejší Předměstí; podlahová plocha činí
100,40 m2, sazba nájemného 64,65 Kč/m2/měsíc, k sazbě nájemného se připočítává částka za užívání vybavení bytu ve výši
51,14 Kč/měsíc a zálohy na služby,
– bytovou jednotku č. 3 o velikosti 4 + 1 o užitné ploše 104,10 m2,
nacházející se ve 2. podlaží budovy č.p. 243 v ul. 17. listopadu v Domažlicích - Hořejší Předměstí; podlahová plocha činí
100,40 m2, sazba nájemného 64,65 Kč/m2/měsíc, k sazbě nájemného se připočítává částka za užívání vybavení bytu ve výši
190,39 Kč/měsíc a zálohy na služby,
– bytovou jednotku č. 8 o velikosti 4 + 1 o užitné ploše 93,00 m2,
nacházející se ve 4. podlaží budovy č.p. 246 v ul. 17. listopadu v Domažlicích - Hořejší Předměstí; podlahová plocha činí
87,90 m2, sazba nájemného 64,65 Kč/m2/měsíc, k sazbě nájemného se připočítává částka za užívání vybavení bytu ve výši
112,46 Kč/měsíc a zálohy na služby,
– s předplaceným nájemným - bytovou jednotku č. 20 o velikosti
3+1 o užitné ploše 65,30 m2 nacházející se ve 4. podlaží budovy
č.p. 612 v ulici Michlova v Domažlicích – Týnské Předměstí;
podlahová plocha činí 65,30 m2, sazba nájemného 64,65 Kč/
m2/měsíc, k sazbě nájemného se připočítává částka za užívání
vybavení bytu ve výši 93,08 Kč/měsíc a zálohy na služby, a to
za podmínky úhrady zbývajícího předplaceného nájemného ve
výši 210.653,– Kč.
Prohlídka bytových jednotek je možná po předchozí domluvě
s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., tel. 379 722 757.
Bližší informace je možné získat na Odboru správy majetku MěÚ
Domažlice, tel. 379 719 155.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

Domažlice budou slavit DESÁTÉ
výročí Tříkrálové sbírky!
Sotva se přehoupnou vánoční časy a je tu leden a s ním
zase naše – už desátá Tříkrálová koleda! Jestli vaše děti ještě
nechodily koledovat, tak vůbec nevadí, můžou se zapojit v této desáté domažlické sbírce. Rádi vám sdělíme podrobnosti
i zkušenosti z předchozích let, děti si budou moci i vybrat své
kamarády jako spolukoledníky. Půjčíme jim tříkrálové oblečení, ve farním sále bude teplé občerstvení, rodiče zde mohou
během koledování dětí počkat. Pokud by dítě nemělo kamarády, můžeme utvořit skupinky přímo před zahájením sbírky, děti
se tak budou moci seznámit s novými kamarády. Vy, dospělí,
zase můžete pomoci s doprovodem skupinek. Rádi vás do této
funkce zasvětíme. Je třeba jediné: přijít na faru v Domažlicích
(nám. Míru 136) v sobotu 7. ledna do 12 hodin. Tam se vás i dětí ujmou vedoucí sbírky. Koledovat můžete v sobotu, v neděli
nebo i pondělí a úterý, jak to bude dětem vyhovovat.V ideálním
případě můžete koledovat ve vašem domě, nebo ve vaší ulici.
Slavnostně zahájíme sbírku v sobotu 7. ledna ve 13 hodin
v arciděkanském kostele a koledovat budeme až do středy 11.
ledna. Přijede pan biskup Radkovský a těšíme se i na ostatní
vážené hosty, jako svatého Josefa s Marií atd. Poděkování bude
samozřejmě taky, a to v neděli 22. 1. od 14.00 v kině Čakan,
zase nějaký zajímavý film a občerstvení.
Štěpán Glac, charita Domažlice
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Úspěšně vstoupili do ligové sezony mladí šachisté Sokola Domažlice

V 1. lize mladšího dorostu splnili roli jednoho z favoritů a všechny svoje zápasy dokázali vyhrát. Vzhledem k zaváhání konkurenčních týmů z Ústí n. Labem, Klatov a Mostu
B jsou zatím po 4 kolech na prvním místě.
Výsledky Domažlic:
Domažlice – Chodov 6:0
Most D – Domažlice 1:5
Domažlice – Most C 6:0
Tachov – Domažlice 1.5–4.5
Hlavními oporami jsou letos Jan Steinbach a Tomáš Vašíček, kteří všechny 4 partie vyhráli, následováni Martinem Kopřivou a Janem Holubem, kteří ztratili po jedné remíze.
Zbytek týmu tvoří Jan Pelnář a Kristýna Zítková.
Tabulka po 4. kole
1
TJ Sokol Domažlice
4
4
0
0
12
21˝
2
Chess Most B
4
3
1
0
10
15˝
3
Spartak Ústí n. Labem
4
3
0
1
9
17˝
4
ŠK Sokol Klatovy A
4
3
0
1
9
16˝
5
ŠK Teplice
4
3
0
1
9
16
6
ŠK Tachov
4
2
1
1
7
12
7
Sokol Buštěhrad
4
2
0
2
6
13˝
8
Chess Most D
4
1
0
3
3
10˝
9
ŠK Kralupy
4
1
0
3
3
8˝
10
TJ Spartak Chodov
4
1
0
3
3
6
11
Chess Most C
4
0
0
4
0
4
12
ŠK Sokol Klatovy B
4
0
0
4
0
2˝

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

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 5. 12. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘE

ZO Českého svazu zahrádkáře Domažlice zve na členskou schůzi, která se koná
12. 12. od 17 hodin v budově zahrádkáře.
Setkání bude mít předvánoční charakter
– všichni si mohou zazpívat za doprovodu
harmoniky. Občerstvení zajištěno. (čsz)

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
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P
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ČČK DOMAŽLICE

V dalším dvoukole zamíří naši hráči do Buštěhradu, kde je čeká kromě domácích celek
Kralup nad Vltavou.
(mv)

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

prosinec 2011

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Kdo se nám to tady vloudil?
Krajkové zimní štěstí

Domažlice
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

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

Jako již několik let touto dobou se do
vestibulu domažlické knihovny vloudil
k radosti naší i našich návštěvníků výtvarný obor Základní umělecké školy
Domažlice. A co nás tedy letos čeká?
Tentokrát to budou parodie na importovaný kult Santa Klause a proti tomu
uchovávané české adventní a vánoční
lidové tradice.
Po výstavách fotografií plzeňského
Václava Vetýšky a domažlického Petra
Matějky změní vestibul trochu tvář
a vážný galerijní duch vymění za rozdychtěnou atmosféru očekávání nejkrásnějších svátků roku.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 1. do 22. prosince a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Školení v internetové studovně
Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
l 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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Přednášky: Mgr. Josef Nejdl: Budapešť – kráska na Dunaji

Výstavy:

Městské informační centrum

v

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 6. prosince 2011 školení

Začínáme s internetem

Poslední přednáškou tohoto roku doplněnou opět promítáním fotografií nás ředitel
Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl zavede po Madridu na druhou stranu Evropy, tentokrát
do Budapešti.
Provede nás po městě s bohatou historií, sahající až do dob římského impéria a počátku
našeho letopočtu. Vždyť již v prvním století našeho letopočtu založili Římané na pravém
břehu Dunaje na místě vedle pozdějšího Budína osadu Aquincum a na protějším břehu
(Pešť) opevněné Contra Aquincum. V 10. století po příchodu Maďarů vznikl vedle osady
Aquincum Starý Budín, protější Pešť je připomínána roku 1148. Základem pozdějšího
města Budína se stala pevnost a později hrad na kopci vedle Starého Budína, kde od roku
1261 do 16. století sídlili uherští králové a v letech 1490 až 1526 i čeští králové Vladislav
a Ludvík.
Samostatná města Starý Budín, Budín a Pešť existovala samostatně vedle sebe až do
rakousko-uherského vyrovnání. Teprve po něm, v roce 1873, byla tato tři města sloučena
v jedno, které se velice rychle proměnilo v evropské velkoměsto soupeřící s nedalekou
Vídní.
Přednáška i fotografie J. Nejdla nám přiblíží zejména historický Budín s jeho majestátností a památkami dokladujícími slavné dějiny. Fotografie z druhého břehu nám
naopak místo majestátnosti přiblíží místa, kde vždy pulsoval život, kde se obchodovalo
a společensky žilo.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou na další zajímavé povídání a promítání s Josefem Nejdlem ve
čtvrtek 8. prosince 2011 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

Finále soutěže: IV. ročník soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol

Městská knihovna Boženy Němcové a město Domažlice pořádají 13. prosince od
15.00 v oddělení pro děti domažlické knihovny finále již IV. ročníku soutěže, která má
přispět k propagaci hlasitého čtení mezi co největším počtem těch nejmenších čtenářů.
V listopadu proběhla v sedmi třetích třídách domažlických škol Komenského 17 a Msgr.
B. Staška třídní kola. Z nich vzešlo 14 finalistů, kteří se utkají ve čtenářském klání v dětském oddělení domažlické knihovny. Číst budou neznámý text z dětské knížky, kterou
jim připraví paní knihovnice.
Schopnosti hlasitého přednesu a porozumění textu finalistů posoudí nezávislá a laskavá odborná porota, složená stejně jako v předchozích letech ze zástupců pedagogů,
umělecké sféry a zástupců spolupořádajícího města Domažlice.
Snaha všech finalistů bude oceněna malou pozorností. Z jejich řad pak porota vybere
toho nej, nej čtenáře, který se stane vítězem čtvrtého ročníku soutěže, která neláme rekordy, nebude zapsána do Guinessovy knihy rekordů, nemá okresní, krajská či celostátní
kola. Stane se vítězem soutěže, která má alespoň malou kapkou přispět k rozvoji čtení
a čtenářství našich dětí. Letošní vítěz se přiřadí k těm předchozím. A jen tak pro připomenutí – v roce 2008 to byl Antonín Vlček, v roce 2009 Bára Krbcová, v loňském pak
Rozárka Růžičková.

Uzavření knihovny 23. až 30. prosince 2011

Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům (zdarma).
Začátek v 7.30 v internetové studovně.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Městská knihovna Boženy Němcové oznamuje, že z provozních důvodů (dovolená 23.
prosince, každoroční hloubkové čištění koberců v celé budově a hygiena fondu od 27.
prosince) bude oddělení pro dospělé, čítárna, oddělení pro děti, internet a oddělení speciálních služeb od pátku 23. prosince do pátku 30. prosince pro veřejnost uzavřeno. Běžný
provoz knihovny bude zahájen v pondělí 2. ledna 2012. Výpůjční doba půjčených knih
a časopisů bude automaticky o tyto dny prodloužena. Děkujeme za pochopení.

Městská knihovna Boženy
Němcové Domažlice
přeje svým čtenářům
a všem občanům města
radostné prožití
vánočních svátků a klidný
a ve zdraví prožitý rok
2012
Vaše knihovna

Nevíte, co pod stromeček? Darujte Darovací poukaz registrace čtenáře

Jsou dárky klasické, tradiční, očekávané a také jsou dárky, kterými určitě překvapíte.
A nepořídíte je draze. Až budete přemýšlet, čím překvapit a potěšit své blízké pod vánočním stromkem, využijte nabídky domažlické knihovny na takový netradiční dárek.
Městská knihovna Boženy Němcové pro vás připravila Darovací poukazy registrace
čtenáře. Každý, kdo bude chtít pro někoho jako dárek získat novou nebo obnovit stávající
registraci a zaplatí pro obdarovaného na jeho jméno běžný registrační poplatek (dospělí
zápisné ve výši 100,– Kč, studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené a děti 50,– Kč),
dostane graficky zpracovaný Darovací poukaz registrace čtenáře, kde budou uvedeny
vedle čísla poukazu i potřebné údaje, které obdarovaného informují o době platnosti
takového dárku.
Věnujte svým blízkým rok mezi knihami – přítelkyněmi, které nikdy nezklamou.
Mgr. Hana Mlnáříková
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ADVENTNÍ POSEZENÍ U ČAJE

Zdraví prospěšné účinky bylin lze velmi dobře využít ve formě čajů a odvarů.
Účinné látky jsou ve většině případů
rozpustné ve vodě a po kratší či delší době
varu přecházejí z rostlinné hmoty do vodného roztoku. Tento způsob užívání bylin
je tradiční a velmi účinný. Léčebné látky
daleko snadněji přecházejí do těla. Pokud
se čaj popíjí v malých douškách po celý
den, efekt je intenzivnější než při aplikaci
stejné dávky jednorázově.
Blahodárné účinky zeleného čaje na lidské zdraví jsou dnes všeobecně známy. Zelený čaj je neobyčejně bohatý na vitaminy,
minerály a antioxidanty, které chrání tělo
před vnitřními i vnějšími patogeny. Jeho
pravidelnou konzumací lze dosáhnout
celkového posílení imunity a zpomalení
procesu stárnutí. Green Tea – Gaba, letošní novinka od firmy Energy, je navíc
čistě přírodní a bohatý zdroj kyseliny aminomáselné. Představuje chutný, povzbuzující
a vysoce účinný doplněk stravy s ještě větším vlivem na naše zdraví.
Čaj Gaba pomáhá snižovat vysoký tlak, stimuluje pozornost a zvyšuje koncentraci,
uvolňuje tělesné napětí. Odstraňuje stres a úzkostné stavy, podporuje pravidelný spánkový režim. Zelený čaj GABA je vícenálevový. Z jedné dávky lze připravit až pět nálevů.
V prosinci probíhá v Prodejně Energy v Domažlicích, Srnova 78, ZDARMA OCHUTNÁVKA ČAJE GREEN TEA – GABA.
Při předložení tohoto inzerátu platí 10% sleva na zakoupené produkty.
(pi)

OBSAZENÍ PROSTOR MKS
1. 12. Prodej, 2. 12. Maturitní ples, 5. 12. Prodej, 6. 12. VIII. abonentní koncert – MUSICA BOHEMICA, 7. 12. Prezentační akce, 8. 12. Seniorské odpoledne, 9. 12. Maturitní
ples, 10. 12. Maturitní ples, 12. 12. Vánoční koncert – Ondřej Havelka, 13. 12. Prezentační
akce, 14. 12. Zasedání zastupitelstva města, 15. 12. Prodej - Levné knihy, 16. 12. Maturitní
ples, 17. 12. Maturitní ples, 19. 12. Prodej, 19. 12. Prodej drogerie, 20. 12. Prodej, 21. 12.
Prodej, 22. 12. Vánoční klubová scéna – CHRISTMAS BRASS BAND, 25. 12. Koncert
SONET.
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Inzerujte u nás
(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 20% DPH!

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

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

Pozor: otevírací doba sběrného
dvora DTS Domažlice p.o.
v Chrastavické ulici č. p. 170
v prosinci a lednu od 9.00 do 16.00.
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Městské kulturní středisko Domažlice
DIVADELNÍ SEZONA 2012

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

v
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divadelní představení v rámci předplatného
Cena 1 abonentní vstupenky na 8 divadelních her

1.–8. řada
17.–23. řada

1.320,– Kč
1.240,– Kč,

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
Předplatné vám zajistí po celou divadelní sezonu stálé místo na 8 divadelních
představení.
Toto místo vám bude automaticky rezervováno i pro další novou divadelní sezonu, případné změny či zrušení předplatného je však nutné oznámit programovému
oddělení MKS Domažlice do 5. 12. 2011.
Výhodou předplatného je výrazná sleva
v ceně abonentky - oproti vstupenkám prodávaným ve volném prodeji.
Předplatitelská legitimace je přenosná,
můžete ji komukoliv půjčit nebo darovat
(toto neplatí pro abonentní vstupenku se
slevou ZTP).
Předplatitelé divadelních představení
mohou uplatnit 10%–20% slevu na většinu
pořadů připravovaných mimo předplatné.
LEDEN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Emil Artur Longen DEZERTÉR Z VOLŠAN
V titulní roli Oldřich Návrátil
Dále hrají: Kamila Špráchalová, Dana
Bartůňková / Dagmar Čárová, Adéla
Zejfartová, Zdeněk Hruška / Ernesto
Čekan, Petr Oliva / Milan Duchek, Libor Jeník / Jiří Hána / Jiří Krejčí
Režie: Milan Schejbal
Nenapravitelný flamendr, hlídaný na
příkaz manželky sluhou, to přežene s koňakem a je pokládán za mrtvého. Manželka mu vystrojí pohřeb, ale domnělý
nebožtík se probudí, a doví se tak leccos
nepěkného o svém manželství a úmyslech
„truchlících“ pozůstalých.
Staropražská fraška, plná komických situací, ve které zazní i známé staropražské
písničky, je jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého scénáristy, herce, malíře
a bohéma E. A. Pittermanna-Longena.
ÚNOR
Jaroslava Svobodová – umělecká agentura
Noelle Chatelet ŽENA VLČÍ MÁK
V hlavní roli: Hana Maciuchová
Překlad a režie: Jaromír Janeček
Česká premiéra monodramatu francouzské autorky Noelle Chateletové, která je
hereckým koncertem Hany Maciuchové.
Jedná se o monolog ženy na prahu sedmdesátky, která žije vzpomínkami a má

9.–16. řada
balkon

pocit, že to nejhezčí už má dávno za sebou.
Pak ale potká muže a prožije cit, jaký ji
dosud nepotkal.
BŘEZEN
Agentura AP-PROSPER
Peter Quilter OPONA NAHORU!
Hrají: Linda Rybová, Jana Krausová,
Kateřina Winterová, Kateřina Burianová, Sandra Nováková
Režie: David Prachař
Podivuhodná závěť svede dohromady
osudové ženy jednoho mrtvého muže všechny po něm totiž zdědí divadlo. Ale
nebyla by to anglická situační komedie,
kdyby nebožtík neměl jednu podmínku.
Ženy musí divadlo samy provozovat
a nesmějí ho prodat. Vzhledem k tomu, že
každá z žen (dcera, dvě manželky, matka,
sekretářka) má pocit, že závěť dopadla v její neprospěch, vznikají velice komické situace. Slavnostního otevření divadla se má
zúčastnit dokonce i samotná královna popu
– Madonna. Ta však na poslední chvíli nemůže přijet a tak nezbývá, než aby se za ní
jedna z dědiček převlékla a zachránila tím
vyprodané divadlo před skandálem…
Zábava je zaručena!
DUBEN
Nezávislé divadlo MALÉhRY se stálou
scénou v Divadle Bolka Polívky uvede divácky velmi oblíbené autorské představení
NEBE?
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Siedlová a Nikola Zbytovská
Tato divadelní inscenace inspirovaná
skutečnými příběhy několika (ne)obyčejných žen vás přesvědčí o tom, že veselé
životní trampoty vás neopustí ani po smrti.
O tom, že hodné holky jdou do nebíčka,
nás přesvědčovaly už naše babičky. Nikdo
nám ale neřekl, že poměry panující na
onom místě mohou být místy překvapivé.
Že sebevražda není řešením problémů a že
po smrti se toho vlastně ani moc nezmění,
o tom vás přesvědčí příběhy tří žen - učitelky Marušky, herečky Simony a kadeřnice
Ilči. Ústřední trojice se díky odlišnému
vnímání světa a rozdílnému postoji k mužům dostává do nejednoho konfliktu,
a to na místě, kde bychom si měli užívat
slastného nicnedělání – v Nebi. Máme se
do Nebe těšit?

1.280,– Kč
1.320,– Kč

Scénář autorského představení má pod
taktovkou Daniela Zbytovská. Spolu s ní
se v hlavních rolích představí Barbora Siedlová a Nikola Zbytovská. Režie je potom
výsledkem spolupráce trojice nadaných
žen. Jelikož byly autorky divadelního
představení inspirovány reálnými příběhy
a vyprávěním několika žen ze svého okolí,
můžete se těšit, že vám hra bude mluvit
z duše. Existuje snad lepší způsob jak strávit večer než zjištěním, že po smrti netřeba
čekat větší změny? Autentické herecké výkony hlavních představitelek vás přesvědčí
o tom, že nikoli.
KVĚTEN
DIVADLO METRO
DRAHÉ TETY A JÁ
Hrají: Zdena Herfortová, Jaroslava
Obermaierová, Kateřina Urbanová, Matěj Merunka, Jiří Čapka nebo Ivan Vyskočil, Vojtěch Efler, Milada Vaňkátová
Komedie s detektivní zápletkou o dvou
dějstvích podle námětu Evy Jelínkové a filmového scénáře Zdeňka Podskalského.
Divadelní adaptace: Gustav Skála
Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání,
pečlivě utajovaný ženich a přepadení spořitelny. Kdo by k tak zapeklitému souběhu
okolností nevolal policii? V této komedii
s detektivní zápletkou je napětí vyváženo
patřičnou dávkou humoru a smíchu.
Divadlo Metro uvádí poprvé komedii
inspirovanou velice populárním filmem
podle scénáře skvělého Zdeňka Podskalského. A když se k tomu všemu připočte
výborné herecké obsazení, určitě vás
můžeme pozvat do divadla na dvě hodiny
příjemné zábavy.
ZÁŘÍ
Agentura AP-PROSPER
Nora Ephron
KDYŽ HARRY POTKAL SALLY
Hrají: Ivana Jirešová, Jiří Langmajer,
Jana Stryková / Linda Rybová, Igor
Chmela / Filip Čapka, Lukáš Langmajer / Rudolf Slivka, / Martina Sĺuková /
Irena Kristeková
Režie: Jaroslav Brabec
Divadelní adaptace: Marcy Kahan
Úspěšný divadelní přepis stejnojmenného filmu Nory Ephron, za jehož scénář
byla v roce 1989 nominována na Oscara
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a v němž zazářili Meg Ryanová a Billy
Crystal.
Sally právě dokončila universitu, Harry
je novopečený právník, když se poznají
uprostřed hektického Manhattanu. Sally má středostavovské názory, Harry je
naopak protřelý světák. Jejich setkání se
pak v průběhu téměř třinácti let opakují,
zatímco oba prožívají své milostné vzlety
i pády s jinými partnery. Z původních antipatií se zrodí nejdřív přátelství a posléze
– jak jinak – láska. Není ovšem jednoduchá, protože i Harry i Sally jsou samorosti
a pečlivě si střeží svoji osobní zónu. Navíc
mají talent vidět věci z nadhledu, a především s vtipem zkoumají nejen své povahy,
ale podstatu samotné lásky. Romantická
komedie o milostných vztazích a hledání
životního partnera, které se někdy protáhne
prakticky na celý život
ŘÍJEN
FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA
Jeff Baron
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační, dojímavý příběh lásky a odpouštění
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek
Režie: Vladimír Michálek
Náhodná automobilová nehoda přivádí
do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy
nesetkali, a navždy změní jejich život.
Rozdělují je dvě generace a co začíná jako
komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou,
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vytváří se přátelství, prověřují se lidské
vztahy a odhalují se tajemství.
Jeff Baron patří s více než 300 inscenacemi ve 22 jazycích v 38 zemích mezi
v posledním desetiletí nejvíce inscenované
světové dramatiky. Jeho nejznámější hra,
Návštěvy u pana Greena, měla premiéru
v New Yorku, v hlavní roli s držitelem Oscara Eli Wallachem se hrála 400krát. Byla
navržena na Drama League Award (New
York), ACE (Buenos Aires), Molierovu
cenu (Paříž) a získala ceny za nejlepší hru
v Řecku, Izraeli, Uruguayi, Turecku, Chile
a Německu a cenu Kulturpreis Europa. Baronovy novější hry měly premiéry v Austrálii, Jižní Americe a Evropě a představila
se v nich řada významných světových
herců a režisérů.
LISTOPAD
Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské
Ray a Michael Cooney
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB
PODIVNÁ RODINKA
Hrají: Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová,
Ivana Andrlová, Olga Želenská, Martin
Zounar, Filip Tomsa, Lumír Olšovský,
Marcel Vašinka, Jan Přeučil
Režie: Lumír Olšovský
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí
manželé Tom a Linda s napětím očekávají
pracovnici z úřadu pro adopci dětí. Jenže
velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými „geniálními nápady“.

CESTOVNÍ PASY

Odstávka centrálního informačního systému se dotýká i cestovních dokladů.
V termínu od 23. prosince 2011 do 1. ledna 2012 nebude možné
zpracovávat žádosti o vydání e-pasů a nebude možné ani tyto cestovní pasy vydávat. Termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19. prosince 2011.
Zapisování dětí do cestovních pasů rodičů již skončilo 30.
června 2011. Platnost zápisů, které byly provedeny, skončí 26.
června 2012. Po tomto datu bude muset mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad i dítě. Jedna osoba = jeden cestovní doklad.
Buď cestovní pas, nebo elektronický občanský průkaz. Toto
opatření má zamezit nekontrolovanému mezistátnímu pohybu
dětí, zabránit či alespoň ztížit možnost mezistátních únosů dětí
a také obchodování s dětmi. Od 1. ledna 2012 si mohou rodiče
požádat o vydání elektronického občanského průkazu i pro dítě
mladší 15 let, teoreticky jej může dostat i dítě už krátce po porodu. Půjde však jen o možnost, nikoliv povinnost, za správní
poplatek 50,– Kč, s platností omezenou na pět let. Pro cesty do
států Evropské unie v rámci schengenského prostoru bude dětem
stačit elektronický občanský průkaz. Vydání cestovního pasu pro
dítě je za správní poplatek 100,– Kč, s platností omezenou na pět
let. Při podání žádosti zákonný zástupce (rodič) předloží rodný
list dítěte, rodné listy rodičů. Nebude muset již předkládat Osvědčení o státním občanství vydávané Krajským úřadem Plzeňského
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kraje. Státní občanství bude posuzovat úřednice na přepážce, zde
dochází také k zásadní změně. Fotografie ale musí odrážet aktuální podobou dítěte, a to jak u elektronických občanských průkazů,
tak cestovních pasů. Pro rodiny s dětmi to nejspíše bude znamenat
každoroční vyřizování cestovních dokladů nebo elektronických
občanských průkazů kvůli dovolené mimo území České republiky
z důvodu změny podoby jejich dětí.
Prosíme rodiče, aby vyřizování cestovních dokladů, a to jak
elektronických občanských průkazů, tak cestovních pasů (jedná
se o stejný způsob pořízení ve fotokabině) nenechávali na poslední
chvíli a požádali o nové cestovní doklady již průběžně od měsíce
ledna 2012. Upozorňujeme, že v příštím roce vzhledem ke všem
přijatým změnám lze očekávat delší čekací doby na správním odboru Městského úřadu Domažlice.
Další změnou bude to, že po 1. lednu roku 2012 již nelze do
cestovních pasů zapisovat titul.
Dále bych chtěla upozornit občany na povinnost odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností občanský průkaz po zemřelém občanu, nalezený občanský
průkaz. Tato povinnost odevzdat bez zbytečného odkladu platí
i pro neplatné cestovní doklady. Dotyčný občan se při nesplnění
povinnosti dopouští přestupku.
Veškeré dotazy rády zodpovíme na číslech telefonů –
379 719 242, 243, 244, 245.
Marie Buršíková, vedoucí správního odboru MěÚ
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Je to vůbec poprvé, kdy Ray Conney
a jeho syn Michael napsali společně hru.
Oba Cooneyové patří nesporně k nejlepším
a nejhranějším anglickým komediografům.
Vážení diváci,
přijměte naše upřímné poděkování za
přízeň a účast na našich pořadech v roce
2011, neboť bez Vás, diváků, by se nemohlo
žádné představení uskutečnit.
Přáli bychom si, abyste byli s výběrem
her pro novou divadelní sezonu 2012 spokojeni a přijali i v příštím roce naši nabídku na zakoupení předplatného.
Místa, která jste měli v tomto roce, Vám
automaticky rezervujeme pro novou divadelní sezonu a v lednu 2012 Vám zašleme
abonentní vstupenky.
Pokud by však bylo Vaše rozhodnutí jiné
a neměli byste již o předplatné zájem nebo
byste požadovali nějakou změnu, žádáme
Vás o podání zprávy obratem, nejpozději
do 5. 12. 2011.
Do tohoto data můžete také oznámit,
zda máte zájem připravit předplatné
jako vánoční dárek, pro tento účel bude
legitimace připravena ve speciálním
dárkovém balení.
Kontakt: tel. č. +420 379 722 631 nebo
mobil +420 602 105 623 (Marta Gabrielová)
e-mail:
Marta.Gabrielova@mks.mesto-domazlice.cz
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NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ
FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz
Čtvrtek–pátek
1.–2.

České drama

BASTARDI 2
r Vstupné 70,– Kč 95 min.

Sobota–neděle
3.–4.
Neděle
4.
zač. ve 14.00
Středa
7.
Čtvrtek
8.

České drama

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
m Vstupné 60,– Kč 107 min.
Kino pro děti

ŠMOULOVÉ
r Vstupné 70,– Kč 102 min.

9.–10.
Neděle
11.
zač. ve 14.00
Neděle
11.

MARTIN LOEW
ZROZENÍ PLANETY OPIC
České drama

DŮM
l Vstupné 80,– Kč 100 min.
Americká komedie v českém znění

PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
r Vstupné 60,–Kč 95 min.
Americká komedie s titulky

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Český časosběrný dokument

TRAFAČKA (CHRÁM SVOBODY)
r Vstupné 60,– Kč 75 min.

Čtvrtek–neděle 15.–18. Animovaná komedie v českém znění
zač. v 17.00 hod.
KOCOUR V BOTÁCH
Neděle
zač. ve 14.00 hod. r Vstupné 65,– Kč 90 min.
Americké drama
pátek–sobota
16.–17.
Neděle
18.

DLUH

m Vstupné 60,– Kč 112 min.
Filmový hit s titulky

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST
m Vstupné 65,– Kč 116 min.

Středa–pátek
21.–23.
Sobota 24.
zač. 13.00
zač. 15.15

Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou
kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku.

Předprodej vstupenek fa. PEGAS

Americký film s titulky

r Vstupné 65,– Kč 101 min.

Středa
14.
zač. v 19.30

Komorní „road movie“ na pozadí nynější hospodářské krize. Nový český film Rodina je základ státu režiséra Roberta
Sedláčka (Muži v říji, Největší z Čechů) je rodinným dramatem o partnerském soužití v dravém kapitalismu. Libor,
donedávna vysoce postavený bankovní úředník, se chytil do pasti peněžních machinací a hrozí mu vězení. Zbývá mu
pouhý jeden den na zásadní rozhodnutí: nést zodpovědnost, nebo před ní utéci?

DIASHOW O PATAGONII

m Vstupné 65,– Kč 105 min.

Pátek–sobota

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer
stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá také
nový policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá agendu po zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě
v případech úmrtí „Bastardů“ něco nezdá a začíná se zaměřovat též na Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy.

Místo evoluce … revoluce. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Zrození planety opic barvitě a napínavě líčí revoluci, která vedla k tomu, že nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti.
Příběh nedokonalého muže snícího o dokonalé rodině. Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce,
střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě. Imrich buduje svůj vlastní životní sen - staví dům pro svoji
mladší dceru Evu. Do stavby domu projektuje všechny své sny a ambice, které ztratil v éře komunismu.
Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho tučňáci vypráví příběh pana Poppera (Jim Carrey), který je úspěšným newyorským podnikatelem. Nakolik se mu ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří v osobním životě, kde má problémy
urovnat vztahy se svou rodinou a utíká od všech zásadních rozhodnutí, která by měl učinit. Jednoho dne se však stane
něco, co jeho život obrátí úplně naruby.
Nebezpečí je třeba zesměšnit. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží
u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal
nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným
rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu.
Co lze udělat s prázdnou tovární halou, kterou budou do roka bourat? Příběh o poslední etapě života jedné budovy
v pražských Vysočanech a o vzniku významného kulturního místa na mapě České republiky dokumentární kamerou
zachytil Saša Dlouhý s Romanem Vávrou. Časosběrně zaznamenávali vývoj alternativního uměleckého centra i osobní
proměny hlavních protagonistů filmu, kteří se vesměs jako držitelé akademických titulů výtvarných oborů prosadili.
Prostě o slitování. Samostatná dobrodružství kocoura z filmu Shrek. Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází
setkání se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči
dokázaly podvádět a krást? Všechno určitě musí být úplně jinak, což se taky vzápětí potvrdí, když se kocour v honbě za třemi kouzelnými
fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství, který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se
z kocoura stala štvaná zvěř.

Každé tajemství něco stojí. Každý dluh je třeba zaplatit, a pokud to neuděláte, nakonec vás to zničí. Režisér John
Madden (Zamilovaný Shakespeare, Mandolína kapitána Corelliho) natočil s výjimečnou hereckou sestavou působivý
a chytrý thriller, ve kterém si podávají ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit viny je tu silnější než pud
sebezáchovy.
Věčností to teprve začíná. V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se
Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde
se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho.

Česká komedie

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
r Vstupné 60,– Kč 110 min.
Kino Čakan na Štědrý den nejen pro děti

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
r Vstupné 75,– Kč 107 min.

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku
hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového hrdiny Tintina. Osudy výjimečně
zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě
ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin, který je nevědomky vtažen do samého středu několik set let staré záhady, se ocitá na
mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha, který je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, spojovaný se
zákeřným pirátem zvaným Rudý Rackham.

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. Možnost 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.
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neděle 11. prosince 2011
neděle 18. prosince 2011

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE
neděle 4. prosince 2011 od 19.00 hodin v augustiniánském kostele
MKS Domažlice ve spolupráci se ZUŠ Domažlice

VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
úterý 6. prosince 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VIII. abonentní koncert

MUSICA BOHEMICA

Jaroslav Krček – vedoucí souboru
Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho základní složení je třináctičlenné, může se však
rozšířit a provádět i projekty s více jak sedmdesáti členy, včetně sboru. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování anonymní a lidové hudby. V této kategorii vznikají programy různého tematického
zaměření, například vánoční a velikonoční koncerty, koncerty pro mládež (výchovné koncerty) a jiné. Významnou aktivitou souboru je ovšem také nahrávání
repertoáru na nosiče CD. Soubor natočil 38 titulů CD a hudbu k několika filmům. Musica Bohemica je častým hostem v zemích celé Evropy.
Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček. Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho
hudebních nástrojů, zpívá, a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Od studijních let se zajímá o folklor a spolu s ním o anonymní hudební projevy
české kultury. To je hudební odvětví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl
a od prostých úprav se výrazně odlišují vysokým stupněm stylizace. Veškerá tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby ve svých posluchačích vzbudil
náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Proto se ji snaží podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, jež k tomuto umění patří,
a současně předkládá svému publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka.
pondělí 12. prosince 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

VÁNOČNÍ KONCERT

ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ

Program tohoto koncertního show bude sestaven převážně z českých písní, jež jsou vskutku mimořádně
krásné v upřímném i ironickém slova smyslu: Kombiné něžné, Hrály dudy, Život je krásný...
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
středa 14. prosince 2011 od 17.15 hodin na pódiu u stromečku na náměstí

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM PLZEŇ
Pořadatelé: město Domažlice, MKS Domažlice a DDM DOMINO Domažlice
středa 21. prosince 2011 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele

XIX. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
NÁRODOPISNÝ SOUBOR MRÁKOV

čtvrtek 22. prosince 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
Vánoční klubová scéna

CHRISTMAS BRASS BAND

Christmas Brass, žesťový kvintet, vznikl v roce 2006 pod názvem Europera Brass při stejnojmenném projektu Europera Jugendorchester.
Kvintet zaplnil mnoho koncertních sálů a pódií nejen v Čechách, ale i na řadě míst v Evropě, například v Bonnu, Paříži, Davosu i ve
Florencii. Dále v Görlitz, Lipsku, Žitavě, Praze, Liberci, v Jablonci nad Nisou, kde také zahajovali koncert pro partnerská města Euroregionu Nisa. Na Lara Open v Čeladné spoluúčinkoval s kapelou Buty a jazzovou zpěvačkou Joyce Hurley.
Od prosince 2008 se těleso vydalo jinou cestou, rozšířilo sestavu o nové tváře a nástroje. Kapela tak získala specifický zvuk pod novým
názvem CHRISTMAS BRASS BAND. Skládá se z osmi členů a často zve na své koncerty zpěvačky Sáru Vondráškovou a Martu Kloučkovou. Má rozmanitý repertoár, v němž nabízí mnoho skladeb českých i zahraničních interpretů, filmových i seriálových melodií.

KAŠPÁREK ČARUJE

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro, jednotné vstupné 25,– Kč
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice, od pondělí 28. listopadu 2011 na oba prosincové termíny.
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
V úterý 13. prosince 2011 bude zahájen předprodej vstupenek na koncert LUCIE BÍLÉ s klavírním doprovodem PETRA MALÁSKA,
který se uskuteční v MKS Domažlice v pondělí 27. února 2012 od 19.30 hodin
sobota 17. prosince – pátek 23. prosince 2011

HUDBA U STROMEČKU V RÁMCI VÁNOČNÍCH TRHŮ
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ

VSTUP ZDARMA
SOBOTA 17. 12. 2011
15.00
VYSOKÁ TRÁVA – bluegrassové kapela z Horšovského Týna
16.00
LOUTKY – mladá domažlická kapela
17.00
PONOCNÝ
NEDĚLE 18. 12. 2011
15.00
PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK – pěvecký sbor při ZŠ Komenského 17 v Domažlicích
16.00
CANZONETTA – ženský pěvecký sbor pod vedením Marie Hanáčíkové
17.00
PONOCNÝ
ÚTERÝ 20. 12. 2011
15.00
PĚVECKÝ KROUŽEK při ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice
16.00
SINGTET – vokální skupina
17.00
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
18.00
PONOCNÝ
ČTVRTEK 22. 12. 2011
16.00
PURPURA a VESELÁ KVARTA – studenti Gymnázia J. Š. Baara Domažlice
17.00
PONOCNÝ
17.05
TRUBAČI OMS a hosté – setkání u krmelce
PÁTEK 23. 12. 2011
16.00
HLASOPLET – mužský vokální kvintet
17.00
PONOCNÝ
17.05
Vánoční zpěvohra – VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelnický spolek KAREL, Canzonetta, sólisté. Hudba: Josef Kuneš.
VSTUP ZDARMA

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOMAŽLICE

VYPISUJE PŘEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ A KONCERTNÍ SEZONU 2012
CENA PŘEDPLATNÉHO NA 8 DIVADELNÍCH HER
1. – 8. řada 1.320,– Kč 9. – 16. řada 1.280,– Kč 17. – 23. řada 1.240,– Kč balkón 1.320,– Kč
CENA PŘEDPLATNÉHO NA 8 KONCERTŮ
1. – 10. řada 640,– Kč 11. – 23. řada 560,– Kč balkón 640,– Kč
BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM SDĚLÍ V PROGRAMOVÉM ODDĚLENÍ MKS DOMAŽLICE
č. tel.: 379 722 631, e-mail: mks@mesto-domazlice.cz

Městské kulturní středisko Domažlice přeje klidné prožití vánočních svátků a mnoho příjemných kulturních zážitků
...A pokud ještě nejste rozhodnuti, jaký vánoční dárek dáte pod stromeček svým blízkým, máme pro vás tip:

PŘEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ A KONCERTNÍ SEZONU 2012 VE VÁNOČNÍM BALENÍ
neděle 1. ledna 2012 od 18.00 hodin na domažlickém náměstí

NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ
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
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Turistické akce v PROSINCI
pondělí 23. ledna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

Divadelní společnost Julie Jurištové

Emil Artur Longen: DEZERTÉR Z VOLŠAN

V titulní roli Oldřich Návrátil. Dále hrají: Kamila Špráchalová, Dana Bartůňková / Dagmar Čárová, Adéla Zejfartová, Zdeněk Hruška
/ Ernesto Čekan, Petr Oliva / Milan Duchek, Libor Jeník / Jiří Hána / Jiří Krejčí. Režie: Milan Schejbal
neděle 22. ledna 2012
neděle 29. ledna 2012

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice

Tóny koled se ponesou éterem

Přijďte si zopakovat úžasnou atmosféru
a pomozte nám dosáhnout minimálně stejné účasti, jako tomu bylo v loňském roce.
Tehdy se sešlo na domažlickém náměstí
1066 dětí a dospělých.
Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň se uskuteční ve středu 14.
prosince od 17.15 hodin před pódiem
u stromečku. Domažlice se letos počtvrté

připojí k dalším dvanácti zúčastněným
městům a obcím v Plzeňském kraji.
Po oficiálním programu, ve kterém
vystoupí pěvecký sbor Perníček zpěvníček ZŠ Komenského 17 a sólisté Hynek
a Patrik Hradeckých, Frank Bartoš a Jakub
Ošmera, bude následovat společné zpívání koled Nesem vám noviny a Narodil
se Kristus Pán v přímém přenosu, který
ohlásí ponocný. Pořadatelé zajistili prodej
svařeného vína.
Jan Hrabačka

Město Domažlice vyhlašuje již XIX. ročník soutěže

O největší alobalovou kouli

Opět se rozbíhá soutěž ve sběru alobalu O největší alobalovou kouli, a to již XIX.
ročník.
Proč je dobré sbírat alobal ? Alobal je hliník, který se vyrábí z horniny bauxitu pomocí
ohromného množství elektrické energie. Ložiska bauxitu se však na území České republiky nevyskytují, veškerá výroba hliníku je kryta dovozem ze zahraničí a využíváním druhotných surovin z tuzemska. Při výrobě hliníku z druhotných surovin se ušetří až 95 %
energie, a to se projevuje nejen v ceně výrobků, které si kupujeme, ale hlavně v menším
znečištění životního prostředí. Při výrobě hliníku z bauxitu vzniká totiž nejenom hliník,
ale i jedovaté odpady, které poškozují všechny živé organismy včetně člověka. Příkladem je nedávná havárie hliníkárny v Maďarsku. Proto bychom měli alobal sbírat, a tím
alespoň malým dílem přispět ke zlepšení stavu naší planety. Naplnit tak základní heslo
ekologických hnutí: „Mysli globálně, jednej lokálně“.
Zkuste i vy sbírat alobal a budete překvapeni, kolik alobalu jinak skončí v každé domácnosti každoročně v odpadkovém koši. Sbírat je možno alobal z obalů potravin a jiných výrobků, které doma používáte. Odevzdaný alobal musí být čistý (bez zbytků másla,
sýra, tuků,..) a bez nalepených papírů, jinak sběratel může být ze soutěže vyloučen. A jak
poznáte, že se jedná opravdu o alobal a ne o folii s hliníkových povrchem? Z alobalu vám
půjde udělat kulička, která bude držet tvar a nerozbalí se třeba jako obal od kávy, instantní polévky či tyčinek. Soutěžící mohou z alobalu vytvářet i nejrůznější výtvory, fantazii
se meze nekladou.
Účastníci soutěže budou rozděleni do kategorie - jednotlivci, sourozenci, rodiny a kategorie - kolektivy. Uzávěrka soutěže se předpokládá koncem dubna 2012, bližší podmínky pro ukončení soutěže budou zveřejněny včas před jejím koncem. Všichni sběratelé
již tradičně obdrží diplom a ti nejlepší hodnotné ceny. Veškeré dotazy k podmínkám
a průběhu této soutěže směřujte na pana Petra Sladkého, pracoviště U Nemocnice 579,
Domažlice, tel. 379 719 267, mail petr.sladky@mesto-domazlice.cz.
Přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se podaří překonat výsledky z posledního rekordního ročníku, který byl co do množství nejúspěšnější, bylo nashromážděno o 190,2 kg
více než v předchozích letech. Celkem bylo sebráno 846 kg.
MÚ Domažlice, odbor životního prostředí

Seniorské odpoledne

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní
organizace Domažlice, zve na seniorské
odpoledne, které se tentokráte koná ve
čtvrtek 8. prosince od 14 hodin v sále
Městského kulturního střediska v Domažlicích. K tanci a poslechu hraje Malá
česká dechovka Pepy Vinklárka.
(MO a OkO STP)
l Hledáme ke koupi starý domek nebo
chaloupku na venkově do 200 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 721375326
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
( 607 731 346
l www.extravydelky.cz z domu
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Koupím a odvezu vyřazené boilery,
pračky, sporáky, myčky a jakýkoliv
kovový odpad. Tel. 606 122 345
l Poradenství v oblasti životního
prostředí zdarma (odpady, energie,
dotace...) - ENVIC Domažlice,
tel: 603 868 267,
ic.domazlice@envic.cz,
ww.csoplibosvary.ecn.cz
l Ráda bych se seznámila s mužem
klidné povahy mladšího vzhledu kolem
70 let. Mně je 71, výška 165 cm, váha
60 kg, jsem veselé povahy, pracovitá.
Zájmy čtení a cestování, prosím ozvěte
se včas na naši schůzku. Odpovědi do
redakce.
l Prodám byt 3+1 v Domažlicích.
Cena 990 000,– Kč. Tel. 777 627 881.
l Prodám 4 ks plechových disků
s puklicemi na Fabii. Tel. 775 298 033

Neděle 4. 12.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD ve 13.04 hod do Havlovic. Trasa:
akvadukt, Zelenov, Domažlice (5–7 km,
podle počasí). Vede P. Matějka.
Pondělí 5. 12.
Mikulášská vycházka. Sraz v 18 hod.
u sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky
a zpět (5 km). Vede K. Bílek.
Čtvrtek 8. 12.
Společné předvánoční posezení v restauraci „U Veselých“ ve Školní ulici od
18 hod.
Neděle 11. 12.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod.
u Golema. Trasa: Domažlice, Hrádek, Pila
(8 km). Vede A. Léblová.
Neděle 18. 12.
Turistická vycházka. Odjezd buď autobusem z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod. do Hluboké (ved.
Bílek), nebo vlakem z nádraží ČD v 11.48
hod. do Chodské Lhoty (ved. Senohrábková). Trasa pro obě skupiny: Štefle a zpět.
Vede K. Bílek.
Připravujeme
Neděle 1. 1. 2012
Novoroční setkání turistů na Vavřinci
v 0.30–1.30 hod (39. ročník). Na památku
novoročenka. Vede M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov (14.
ročník). Sraz v 10 hod na parkovišti
v Caparticích (8 km). Na památku novoročenka. Vede J. Kuželka. V průběhu akce
proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“ na
výstavbu trasy pro handicapované turisty.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd ze
zastávky ČD ve 13.04 hod do Klenčí pod
Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov
(8 km). Vede M. Senohrábková.

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531, 344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

Sebeobrana pro ženy

Ve školní tělocvičně Komenského 17
probíhá kurz sebeobrany pro ženy. Ženy,
které se chtějí postarat samy o svoji
bezpečnost, se pod vedením zkušených
trenérů scházejí od 19 do 20 hodin každou
středu.
(toš)
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc PROSINEC

čtvrtek 1. prosince – Mikulášská dílna pro školní družinu ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích
od 13.30 hodin v galerii
sobota 3. prosince – MIKULÁŠSKÁ DÍLNA - šití punčochy a mikulášské dekorace od 9 do 12 hodin v domě dětí
úterý 6. prosince – projekce a prezentace filmové pohádky Čertova nevěsta s hostem režisérem Zdeňkem Troškou
pro I. stupeň ZŠ od 8 a od 10.45 hodin v kině Čakan
9., 16. a 20. prosince – Ježíškova cesta - interaktivní projekt pro žáky 3. tříd ZŠ od 10 hodin v domě dětí
sobota 10. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA - zdobení perníčků, vánoční dekorace od 9 do 12 hodin v domě dětí
úterý 13. prosince – zájezd pro první třídy ZŠ Komenského 17 do divadla Alfa v Plzni na představení Perníková chaloupka
středa 14. prosince – podíl na akci Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň od 17.15 hodin pódiu u stromečku na náměstí.
čtvrtek 15. prosince – zájezd pro první a druhé třídy ZŠ Msgre Staška do divadla Alfa v Plzni na představení Perníková chaloupka
sobota 17. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA - Betlém – prostorový objekt, Santa – figurka od 9 do 12 hodin v domě dětí
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
pohybové hry – pondělí 16–17 hodin
angličtina pro předškoláky – úterý 14–15 hodin
keramika – středa 13–14 hodin
výtvarný kroužek pro předškoláky Šikovné tlapky – čtvrtek 15–16 hodin
výtvarný kroužek pro první a druhou třídu Topík – čtvrtek 15–16.30 hodin
Přejeme Vám lásku od milovaných, přátelství od přátel a úctu
od těch, kterých si vážíte. Ať se Vám podaří vykouzlit jedinečnou vánoční atmosféru a Vašimi průvodci po celý rok 2012 jsou
zdraví, štěstí a spokojenost.
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Pracovníci Domu dětí a mládeže Domino v Domažlicích.

Rozpis svozu PDO Vánoce 2011
a Nový rok 2012
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro
vánoční stromky od 2. 1. 2012 do 13. 1. 2012
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Elektronické občanské průkazy

Vážení občané, s účinností od 1. ledna 2012 bude zavedeno vydávání
nových typů občanských průkazů, takzvaných elektronických občanských
průkazů.
V žádné případě nepůjde o plošnou výměnu občanských průkazů. Stávající
typy občanských průkazů jsou platné do data, které je na nich vyznačeno.
Od ledna 2012 při prvním vydání občanského průkazu nebo běžné výměně
dostanou občané nově na výběr. Buď si vyberou standardní verzi občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji, která bude i nadále bez správního poplatku, nebo si zvolí lepší variantu, a to občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem za správní poplatek 500,– Kč, kam
bude možné nahrát elektronický podpis. Domníváme se, že druhá varianta nebude občany hromadně využívána. Do občanského průkazu nebude již možno
zapisovat nepovinné údaje (děti, manžel, manželka).
Pokud občan rovněž sdělí, že si nepřeje zapsat údaj o rodinném stavu,
tento údaj se nezapíše.
Nový typ občanského průkazu bude plastová karta, doklad o velikosti
kreditní karty. Bude obsahovat digitální zpracování podoby občana a jeho
podpisu.
K vydání nového průkazu si už občané tudíž
nemusí přinést fotografii a vyplňovat žádost. Tyto
úkony zajistí přímo úřednice pomocí speciální
aplikace a technického vybavení podobně jako
už nyní u cestovních pasů. Občané se ale budou
muset dostavit osobně jak k podání žádosti, tak k
vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu.
Pro občany s omezenou pohyblivostí to znamená, že budou kontaktovat správní odbor, úřednice
na občanských průkazech, které dohodnou osobní návštěvu a zajistí fotografování a naskenování
podpisu na žádosti přímo v jeho bydlišti nebo
místě, kde se občan zdržuje. Rovněž stejným
způsobem bude probíhat předání vyhotoveného
občanského průkazu. Z tohoto důvodu upozorňu-

� ���������������������

� �������������������

������������������
Internetový obchod s vybavením
pro trekking, outdoor a horolezectví.
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www.bivaksport.cz
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DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS

Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Den otevřených dveří 7. prosince 2011
od 8.00 do 16.30 hodin
Pivovarská 323
k03-90x125_personal_CB.indd 1

DSD škola, fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK,
garant Univerzity III. věku
tel.: 379 414 211, fax: 379 725 957
e-mail: gjsb@gymdom.cz, http://www.gymdom.cz

v

Pro školní rok 2012/2013 nabízíme:
Čtyřleté studium 79-41-K/41
šestileté studium 79-41-K/61
osmileté studium 79-41-K/81
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jeme občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit na přepážku
úřadu a platnost jejich občanského průkazu bude končit během prvního pololetí roku 2012, že mají možnost ještě požádat o výměnu občanského průkazu
dle stávající právní úpravy, tzn. vyplnění žádosti, doložení 1ks fotografie, ale
nejpozději do 14. 12. 2011.
V souvislosti s touto změnou budou nutné odstávky centrálního informačního systému. Žádosti o stávající typ občanského průkazu je možné podávat
do 30. listopadu 2011 na matrikách a do 14. prosince 2011 na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností dle trvalého pobytu občana. Od 2. ledna
2012 bude možné zažádat již jen o nový typ elektronického občanského průkazu, a to jen na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, nikoliv již na
matričních úřadech, což je další zásadní změna pro občana. V praxi to znamená, že žádosti o elektronické občanské průkazy a jejich vydávání bude na stejných pracovištích jako cestovní pasy s biometrickými údaji. Veškeré změny
vedou k celkové elektronizaci státní správy, která je jednou z deklarovaných
priorit a měla by občanům usnadnit komunikaci s úřady. Od 1. července roku
2012 by měly být zprovozněny základní registry. Systém základních registrů
má především zrychlit správní procesy a odstranit zbytečnou byrokracii při
styku občana s úřady. Občané by již neměli opakovaně dokládat své osobní
údaje a dokumenty různým úřadům.
(MěÚ)

AKCE ZUŠ

V úterý 27. 12. 2011 bude proveden pondělní pravidelný svoz.
Ve středu 28. 12. 2011 bude proveden úterní pravidelný svoz. Ve
čtvrtek 29. 12. 2011 bude proveden středeční pravidelný svoz.
V pátek 30. 12. 2011 bude proveden pravidelný čtvrteční a páteční svoz. Od pondělí 2. 1. 2012 pravidelný svoz.

DTS Domažlice, p.o. Jako každý rok rozmisťují velkoobjemové kontejnery pro sběr vánočních stromků. Do kontejnerů
patří výhradně vánoční stromky a je zakázáno do nich ukládat
jakýkoliv jiný odpad.
Seznam stanovišť:
- ul. Petrovická – parkoviště, ul. 28. října - horní část sídliště,
ul. Kosmonautů - u kontejnerů (pod Policií ČR), ul. Kosmonautů - u spodních garáží, ul. Palackého - u garáží (rozvodna), ul.
Dvořákova - parkoviště, ul. Mánesova - pod Penny Marketem, ul.
Mánesova - u pošty č. 3, ul. Ladova - velké parkoviště.
(DTS)
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zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce

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

Na 4. 12. je připraven ve spolupráci s MKS Vánoční koncert
učitelů ZUŠ. Začátek v 19.00. Výtvarný obor vystavuje v Knihovně B. Němcové po celý prosinec s názvem Kdo se nám to tady
vloudil - krajkové zimní štěstí. V sále ZUŠ se konají Vánoční
besídky: 5. 12. – klavír ze třídy uč. M. Svobodové, 7. 12. v 17.00
– klavír, klarinet, dudy, flétna ze tříd uč. J. Eretové, V. Konrádyho, J. Hajdukové, 12. 12. v 17.30 – zpěv, klavír, housle ze tříd
uč. L. Bínové a A. Holoubkové, 13. 12. v 17.00 klavír ze třídy
M. Tipplové, 19. 12. v 16.00 – klavír, housle ze tříd J. Fránové
a M. Schubertové a v 17.30 – housle, klavír ze tříd J. Lucáka
a A. Svobodové. Naše pobočka v Klenčí pořádá v ZUŠ Zimní
koncert 14. 12. od 17.00, pro MŠ Klenčí, Postřekov, Trhanov 19.
12. dopoledne.
(je)
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Nábor krasobruslařů

Pro seniory

ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBU
Křesťanský sbor Domažlice pořádá na Štědrý
večer 24. prosince od 22.00 hodin setkání v evangelickém kostele v Tyršově ulici 690 (nad Hanovým parkem). Na programu je zpívání současných
moderních křesťanských písní a vánoční slovo.

prosinec 2011

KAČABY

TJ Jiskra Domažlice, oddíl krasobruslení,
pořádá nábor dětí od 3 do 10 let. Nábor se koná
každou sobotu a neděli do 17. 12.
Obdobný nábor je zaměřen na děti od
6 do 10 let a od 11 do 15 let, které umějí
bruslit na synchronizované bruslení. Trénink se koná každou neděli do 17. 12.
Bližší informace tel. 604 922 131, 379 422 069.

Domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice pořádá 1. 12. od 14 hod vystoupení dětí
z DD Staňkov, 7. 12. od 14 hod Mikulášskou
zábavu, 13. 12. od 14 hod Vystoupení dětí ze
ZŠ Komenského a 19. 12. od 11 hod Zdobení
vánočních perníčků.
V objektu na adrese P. Velikého 689 10. 12.
od 15 hod Vánoční koncert Domažlické dudácké muziky, 14. 12. od 14.30 hod Vystoupení
dětí z folklorního souboru Mráček a 15. 12. od
17. hod Vánoční koncert kostelního sboru. (ds)

v

káva, čaj, byliny
DUKELSKÁ 30
DOMAŽLICE

KONFERENCE KFS

Pod názvem „Komplexní zajištění
primárně preventivních a intervenčních
aktivit na MŠ, ZŠ, SŠ“ zkráceně KPZ se
ukrývají služby a programy poskytované
školám našeho regionu pod záštitou pedagogicko psychologické poradny. Ta spolu
s dalšími pořádá konferenci (5. 12. od 8,30
do 11,30), na níž vystoupí s příspěvky mj.
zástupci KPZ, Pedagogicko psychologické
poradny v Domažlicích, a hlavně zástupci
domažlických ZŠ - pedagogové i děti a zástupce SOŠ a SOU Horšovský Týn.

Vám na prosinec připravily:
nové zboží v sortimentu, aromaoleje, vánoční
balíčky pro dospělé, diabetiky i děti, keramiku, přírodní kosmetiku, zvonkohry, minerály,
pyramidové čaje, speciální čajové balíčky a
další dárečky.
Při nákupu nad 1000,– Kč dostanete
dárek.

OTVÍRACÍ DOBA:
PO–PÁ 9–12 13–16,40
SO 9–12
týden před Štědrým dnem do 18 hodin,
Stříbrná + Zlatá neděle a Štědrý den
9–12.
Po telefonické domluvě je možné otevření
obchodu i mimo stanovenou pracovní
dobu - tel. číslo: 379 720 001.

Pingpongový turnaj

Desátého prosince se koná od devíti hodin v Novém Spálenci koná tradiční turnaj
ve stolním tenise. V tamní klubovně změří
svoje síly zdravotně postižení hráči. (js)
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Začátky ženského cvičení v Domažlicích
Před 110 lety 3. října 1901 byl ustanoven při domažlickém Sokole ženský odbor.

Dnes, kdy ženy a dívky sportují se samozřejmostí ve všech odvětvích, zdá se téměř směšné o tom psát. Ale zcela jinak
tomu bylo ještě na konci 19. století. Přísné matky vedly dívky k domácnosti, ručním pracem, eventuálně v intelektuálních
rodinách ke hře na klavír a učení cizí řeči. Nic jiného se neslušelo.
A není se co divit, vždyť s tělocvikem se začínalo v Domažlicích teprve v 70. letech. Dle uchovaných zápisů přišel do
Domažlic učit na obecnou školu chlapeckou učitel Jan Forejt, který mino jiné měl aprobaci „zkoušený učitel tělocviku“.
Tu získal v tělocvičném ústavu p. Malypetra v Praze. Tehdy do školní výuky tělocvik zařazen ještě nebyl. Učitel Forejt
se domluvil s několika mladými učiteli a rozhodl se požádat obecní radu a povolení tělocviku a hlavně k tomu účelu zřízení tělocvičny, a to pro obě chlapecké školy. V té době zde byly dvě, obecná sídlila v domě za arciděkanským kostelem
- později klempířství p. Rojta - a vyšší byla
umístěna v budově vedle kláštera - dnešní
knihovna.
Jak se žádostí dopadli, cituji doslovně ze
zápisu učitele Forejta: „Při slovutné obci se
tomu nejen podivili, ale se i drobet vysmáli.
Jmenovitě pan radní Šnábl prohlásil - ať nám
tu pan Forejt předvede pár kotrmelců. Odešel
jsem zklamaný, ale pak se většina pánů výboru usnesla tělocvik povoliti a ještě 200 zlatých
přidala na nejnutnější zařízení. Za tělocvičnu
jsme mohli používat obecní kramářskou

kůlnu na Týnském předměstí“. Pan Kryštof
tesař a pan Haberle provazník vyrobili nářadí dle pokynů Forejtových. A to byl počátek
tělocviku v Domažlicích. Dívek se to ovšem
netýkalo.
Když byla v Domažlicích v roce 1868 ustavena tělocvičná jednota Sokol, byla to rovněž
pouze mužská záležitost. Byl zde ale velmi
agilní Dámský spolek Boženy Němcové, který zde Němcová založila během svého pobytu
v Domažlicích. Spolek se zdárně rozvíjel,
snažil se ženy a dívky vzdělávat, vymanit se ze zakořeněných předsudků, uplatňovat se společensky.
Tento spolek velmi aktivně spolupracoval se Sokolem. Dámy ušily a vyšily Sokolu první prapor, účinkovaly při sokolských akcích pořadatelsky, prodávaly občerstvení, předávaly medaile a ceny borcům při veřejných cvičeních, účastnily
se sokolských plesů, večírků i výletů. Některé se postupně začleňovaly do Sokola, ale pouze jako členky přispívající.
Když byla v roce 1892 postavena nová chlapecká škola a k ní postavena vůbec první tělocvična, povolila obec Sokolu tuto
tělocvičnu využívat. Dámský spolek začal sondovat, zda by též nemohly dívky začít se cvičením, ale obecní rada ženám
přístup do tělocvičny nepovolila. Nový pokus učinily v roce 1896, kdy Sokol Vyšehrad jako první založil ženský odbor.
Dokonce si vyžádaly z Prahy stanovy tohoto odboru, ale obecní zastupitelstvo nepovolilo - cvičení se zkrátka pro ženy
nesluší!
Teprve roku 1901 přinesl změnu. Tehdy se konal v Praze IV. všesokolský slet a poprvé na něm předvedly své cvičení
ženy. Tím povzbuzený Dámský spolek už se nedal odradit.
3. října 1901 ve společné schůzi Sokola a Dámského spolku B. Němcové byl založen v Sokole ženský odbor. V tom
roce byla v Domažlicích postavena nová dívčí škola, ale i tehdy se s tělocvičnou nepočítalo. Byla pak vyčleněna jedna
větší třída, která za tělocvičnu sloužila. Tam bylo pak obcí povoleno sokolským ženám cvičit. Několik žen navštěvovalo cvičitelské kurzy v Praze. První náčelnicí byla
Eliška Přibylová. Poprvé se představily ženy veřejKam za sportem v prosinci
nosti se cvičením s kužely i na nářadí na okrskoBasketbal hala TJ Jiskra Domažlice
vém cvičení Sokola v Kolovči v červnu 1902, pak
v červenci na veřejném cvičení Sokola v DomažliII. liga muži
cích a v srpnu na župním sletě v Klatovech. To už
11. 12. 10.00 hodin Domažlice – Loko Plzeň
měly 47 členek a hned v následujícím roce 1903
liga U 19
zavedly cvičení žákyň. A pak už se rozvíjelo cvi03. 12. 18.00 hodin Do – Slavoj Litoměřice
čení a sportování domažlických žen bez překážek.
04. 12. 10.00 hodin Do – BK Děčín
Z archivních zápisů Sokola Alena Vaňková
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OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 12. zasedání dne 16. 11. 2011 vyhlásilo pro rok 2012 tyto granty:

Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“
Tematická skupina: „činnost dospělých“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy
dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu a tělovýchovy (např.
sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky,
oddíly, apod.)
Grant lze čerpat na:
ñ úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města
Domažlice, v odůvodněných případech
i mimo (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
ñ náklady na rozhodčí
ñ náklady na dopravu (spojené se soutěží)
ñ ubytování (spojené se soutěží)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
ñ stravné, občerstvení, potravinové doplňky
ñ soustředění
ñ nákup spotřebního materiálu (vybavení,
pomůcky k činnosti)
ñ sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
Termín vyhlášení grantu: 21. 11. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 30. 12. 2011
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek
školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu.
Při rozdělování financí bude zohledňována i výkonnostní úroveň soutěže!!!
Organizace, kterým bude přidělena finanční
podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.
Název grantu: „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“
Tematická skupina: „činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti v oblasti sportovních aktivit dětí
a mládeže
Žadatelé: sportovní organizace a organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeži do 18 let (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly, apod.)
Grant lze čerpat na:
ñ úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města
Domažlice, v odůvodněných případech
i mimo (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
ñ náklady na rozhodčí
ñ náklady na dopravu (spojené se soutěží)
ñ náklady na ubytování (spojené se soutěží)
ñ startovné na mistrovské soutěže

Z poskytnutého grantu nelze hradit:
ñ stravné, občerstvení, potravinové doplňky
ñ tábory a soustředění
ñ nákup spotřebního materiálu (vybavení,
pomůcky k činnosti)
ñ sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
Termín vyhlášení grantu: 21. 11. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 30. 12. 2011
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek
školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční
podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.
Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských
soutěžích“
Tematická skupina: „činnost dospělých“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti organizací reprezentujících město
Domažlice v oblasti sportu a tělovýchovy
dospělých v dlouhodobých mistrovských
soutěžích nadregionálního (tzn. vyššího než
krajského) charakteru
Žadatelé: organizace působící v oblasti
sportu a tělovýchovy (např. sportovní
kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly,
apod.)
Grant lze čerpat na:
ñ úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města
Domažlice, v odůvodněných případech
i mimo (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
ñ náklady na rozhodčí
ñ náklady na dopravu (spojené se soutěží)
ñ ubytování (spojené se soutěží)
ñ náklady spojené s reprezentací
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
ñ soustředění
ñ odměny hráčům a trenérům
Termín vyhlášení grantu: 21. 11. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 30. 12. 2011
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek
školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu.
Při rozdělování financí bude zohledňována masovost sportu, počet mistrovských
soutěží a výkonnostní úroveň soutěže.
Organizace, kterým bude přidělena

finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou
a schválenými „Zásadami a pravidly pro
poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“.
Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní
zájmové činnosti“
Tematická skupina: „Činnost dospělých“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti v oblasti kultury, zájmové činnosti,
podpora zdravotně postižených dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící
v oblasti kultury, zájmové činnosti, pomoci
zdravotně postiženým (např. soubory, spolky, sbory, oddíly a jiná sdružení)
Grant lze čerpat na:
ñ úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města
Domažlice, v odůvodněných případech
i mimo (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
ñ náklady na dopravu a ubytování (spojené se soutěží nebo vystoupením)
ñ spotřební materiál bezprostředně související s činností spolku, organizace
(např. kancelářské a psací potřeby,
noty)
ñ pořízení audiovizuálního záznamu
ñ poplatky OSA, Dília, kolektivní členství
v odborných spolcích apod.
Termín vyhlášení grantu: 21. 11. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 30. 12. 2011
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek
školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede
Výbor pro kulturu a cestovní ruch.
Výbor si vyhrazuje právo rozhodnout
o výši a oprávněnosti výdajů uváděných
v žádosti.
Při posuzování projektu bude zohledňována kvalita a společenská prospěšnost.
Žadatelé, kterým bude přidělena finanční
podpora, jsou povinni postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.
Název grantu: „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura a ostatní
zájmové činnosti“
Tematická skupina: „činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
činnosti v oblasti zájmových činností souvisejících s prací s dětmi a mládeží, podpora zdravotně postižených
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící
v oblasti práce s dětmi a mládeži do 18 let
(např. soubory, spolky, sbory, oddíly a jiná
sdružení)
Grant lze čerpat na:
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úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo
(např. kulturní zařízení, klubovna, školní
tělocvična, výstavní prostory)
ñ náklady na dopravu a ubytování (spojené se soutěží nebo vystoupením)
ñ spotřební materiál bezprostředně související s činností spolku, organizace
(např. kancelářské a psací potřeby,
noty)
ñ zápisné (vklad) při soutěžích, přehlídkách apod.
Termín vyhlášení grantu: 21. 11. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 30. 12. 2011
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek
školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede
Výbor pro kulturu a cestovní ruch.
Výbor si vyhrazuje právo rozhodnout
o výši a oprávněnosti výdajů uváděných
v žádosti.
Při posuzování projektu bude zohledňována kvalita a společenská prospěšnost.
Žadatelé, kterým bude přidělena finanční
podpora, jsou povinni postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.
Název grantu: „Podpora významných
počinů“
Tematická skupina: „Podpora významných počinů“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
významných akcí (festivaly, mítinky, soutěže, utkání, koncerty, sympozia, výstavy,
přehlídky, publikační a dokumentační činnost související s Domažlicemi) na území
města (výjimečně z technických důvodu
mimo území města), místního, regionálního
a nadregionálního charakteru
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu, kultury a ostatních
zájmových činností (např. sportovní kluby,
tělocvičné jednoty, soubory, spolky, sbory,
oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
ñ úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města
Domažlice, v odůvodněných případech
i mimo (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
ñ dopravu
ñ propagační materiály
ñ publikaní činnost
ñ úhrada nákladů spojených s externími
účinkujícími (pouze jednorázově na
dané akci)
ñ jednorázový spotřební materiál bezprostředně související s pořádanou
akcí (např. kancelářské a psací potřeby,
noty)
ñ autorské poplatky (OSA, Dília, případné
ozvučení akce, práce zvukaře)
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Termín vyhlášení grantu: 21. 11. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 30. 12. 2011
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek
školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu a Výbor pro kulturu a cestovní ruch.
Výbor si vyhrazuje právo rozhodnout
o výši a oprávněnosti výdajů uváděných
v žádosti.
Při posuzování projektu bude zohledňována kvalita a společenská prospěšnost.
Žadatelé, kterým bude přidělena finanční
podpora, jsou povinni postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.
Název grantu: „Reprezentace města“
Tematická skupina: „Reprezentace města“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
účasti organizací a jednotlivců reprezentující město na významných akcích mimo území města nadregionálního (tzn. vyššího než
krajského) či mezinárodního charakteru
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu, kultury a ostatních
zájmových činností (např. sportovní kluby,
tělocvičné jednoty, soubory, spolky, sbory,
oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
ñ dopravu
ñ ubytování
ñ náklady spojené s reprezentací
ñ propagační materiály
ñ jednorázový spotřební materiál bezprostředně související s pořádanou akcí
(např. kancelářské a psací potřeby,
noty)
ñ autorské poplatky (OSA, Dília, případné
ozvučení akce, práce zvukaře)
ñ úhradu nákladů spojených s externími
účinkujícími
Termín vyhlášení grantu: 21. 11. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 30. 12. 2011
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Mimořádné termíny
Termín vyhlášení grantu: 2. 4. 2012
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 16. 4. 2012
Termín vyhlášení grantu: 1. 10. 2012
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 15. 10. 2012
Grant musí být vyúčtován do 30 dnů po
ukončení akce.
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek
školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu a Výbor pro kulturu a cestovní ruch.
Výbor si vyhrazuje právo rozhodnout
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o výši a oprávněnosti výdajů uváděných
v žádosti.
Při posuzování projektu bude zohledňována kvalita a společenská prospěšnost.
Žadatelé, kterým bude přidělena finanční
podpora, jsou povinni postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.
Název grantu: „Jednorázové akce pro
mládež“
Tematická skupina: „činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora
jednorázových akcí v oblasti kultury, sportu
a ostatních zájmových a vzdělávacích činností mládeže
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící
v oblasti kultury, sportu a ostatních zájmových a vzdělávacích činností (např. soubory, spolky, sbory, oddíly apod.), které však
nečerpají peníze z grantu „Podpora činnosti
mládeže – sport a tělovýchova“
Grant lze čerpat na:
ñ jednorázovou úhradu nájmu, výdajů na
provoz a zabezpečení v zařízeních na
území města Domažlice, v odůvodněných případech i mimo (např. kulturní
zařízení, klubovna, školní tělocvična,
výstavní prostory)
ñ drobné ceny pro účastníky (medaile,
cukrovinky, diplomy)
ñ jednorázový spotřební materiál bezprostředně související s pořádanou
akcí (např. kancelářské a psací potřeby,
noty)
ñ doprava a ubytování
ñ úhrada nákladů na lektory, rozhodčí,
porotce
ñ drobný propagační materiál (plakáty,
letáky apod.)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
ñ vybavení a pomůcky k innosti trvalého
charakteru
Termín vyhlášení grantu: 21. 11. 2011
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 30. 12. 2011
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, úsek
školství a kultury
Posouzení grantových projektů provede
Výbor školství, mládeže a sportu a Výbor pro kulturu a cestovní ruch.
Výbor si vyhrazuje právo rozhodnout
o výši a oprávněnosti výdajů uváděných
v žádosti.
Při posuzování projektu bude zohledňována kvalita a společenská prospěšnost.
Žadatelé, kterým bude přidělena finanční
podpora, jsou povinni postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.
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