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Městská kompostárna – další krok
k lepšímu životnímu prostředí

Město Domažlice se připravuje na zvládnutí dalšího kroku v likvidaci odpadů, který
má za cíl uchránit životní prostředí a využít energetický potenciál surovin. Do roku 2016
ukládá nová legislativa povinnost separace biologicky rozložitelného odpadu.
„Proto jsme požádali z fondu životního prostředí Evropské unie o dotaci na výstavbu
kompostárny. Získali jsme šest milionů korun,“ říká starosta Domažlic Ing. Miroslav
Mach a vysvětluje, že významnou část tohoto odpadu bude tvořit kal z čistírny odpadních vod. „V kalu již biologický proces proběhl. Přesto je sám o sobě chápán jako odpad
a musel by být ukládán na skládky. Samozřejmě, že by to nebylo zadarmo a náklady by
se promítly do ceny stočného,“ vysvětluje starosta a nastiňuje řešení, „odpad z ČOV zpracovaný v kompostárně s masou z městské zeleně se změní v surovinu, kterou lze využít
například při terénních úpravách.“ Proces v kompostárně je urychlen provzdušňováním
a tak je kompost hotový zhruba za dva měsíce.
V současnosti se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení, jejíž součástí bude
i pachová studie, aby bylo zřejmé, co a v jakém poměru smí v kompostárně být. „Vážíme
si, že nám CHVaK v celé záležitosti vyšel vstříc,“ říká starosta. Kompostárna totiž bude
na vodárenském pozemku na samém okraji města. Tvořit ji bude velká asfaltová plocha
a technika na úpravu masy. Součástí stavby bude i odvodnění, které zajistí, aby se zachycená voda vrátila do čistírny odpadních vod. Celá přípravná fáze bude trvat přibližně dva
roky. „Zároveň budou po městě na místech, kde jsou nádoby na tříděný odpad, umístěny
hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Vyváženy budou každé dva dny,“ vysvětluje M. Mach a za příklad uvádí slupky od banánů, zbytky jídel apod. Zmínit je ještě
třeba i svoz zeleně ze zahrádek, jako jsou větve, listí či tráva. Tyto posledně jmenované
zbytky však občané nejlépe zlikvidují ve vlastních kompostérech na zahradě, čímž získají
vlastní kvalitní kompost a nezatíží město další zbytečnou dopravou odpadu z jednoho
konce na druhý.
Nejdůležitější ze všeho bude odpovědnost každé domácnosti, aby její členové důsledně
třídili odpad. Takovýto přístup napomůže udržení cen za svoz a likvidaci komunálního
odpadu na nízké úrovni bez nutnosti radikálního zdražení a prodlouží využití skládky
v Lazcích, která by podle předpokladů měla být v provozu do roku 2025.
Stanislav Antoš

50. CENA CHODSKA V JÍZDĚ NA KONI

Ve dnech 25.–26. května 2013 pořádá TJ Start Domažlice – jezdecký oddíl – 50. ročník
Ceny Chodska. V rámci závodů se pojede i Memoriál MVDr. Jiřího Rojta a Oblastní mistrovství v parkurovém skákání v kategoriích děti, junioři, mladí jezdci a senioři. Začátek
je po oba dny v devět hodin.
(ap)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 27. 5. 2013
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 22. 5. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Kulturní léto

Městské kulturní středisko v Domažlicích připravilo i na letošní rok brožuru
Kulturní léto. V této oblíbené publikaci,
která bude k dispozici v druhé polovině
května, najdete souhrnný seznam všech
kulturních akcí až do září.
Čtyřicetistránková brožura bude k dispozici zdarma v městském informačním
centru a u vstupu na všech akcích pořádaných MKS. Přespolní si ji budou moci
vyzvednout ve většině informačních centrech Plzeňského kraje, zahraniční hosté
v bavorské příhraniční oblasti v tamních
obdobných zařízeních. Ostatně základní
informace jsou tradičně uváděny v angličtině a němčině.
Čtenáři v publikaci také získají informace o službách, které nabízejí naši
parneři, kteří svojí inzercí pomáhají kulturnímu životu v našem městě.
(toš)

Rozhledna Kurzova věž
na Čerchově v roce 2013

Na prahu turistické sezony se také
ocitá Kurzova věž na Čerchově, o kterou
se starají členové Klubu českých turistů.
Navštívit ji můžete v květnu a v červnu
o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin.
Přes prázdniny, v červenci a srpnu, je věž
otevřena denně mimo pondělí od 10 do 17
hodin. Ani pak však život na nejvyšší hoře
Českého lesa neustane, protože v září a říjnu je zde provoz jako na jaře, tedy v sobotu
a v neděli od 10 do 17 hodin.
(kct)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 65. schůzi
dne 19. 3. 2013:
- schválila pronájem části pozemkové
parcely č. 4779/13, k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem, za účelem
umístění dočasné stavby zařízení pro
poskytování služeb – předzahrádky
společnosti JK invest, s.r.o., Tovární 75,
Domažlice a uzavření nájemní smlouvy
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
sběrných nádob mezi společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4 a městem Domažlice, náměstí
Míru 1, 344 20 Domažlice
- souhlasila s pokácením 3 kusů bříz
a 1 kusu vrby na zahradě mateřské školy
na Palackého sídlišti na pozemkové parcele č. 2586/37 v k. ú. Domažlice
- nesouhlasila s pokácením 2 kusů lip
v Chrastavické ulici na pozemkových
parcelách č. 4841/4 a 4841/10 v k.ú.
Domažlice
- nesouhlasila s pokácením 2 kusů bříz
a 1 kusu borovice u domu č.p. 200 v Palackého ul., Domažlice na pozemkové
parcele č. 2586/29 v k.ú. Domažlice
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu stříbrného smrku u domu č.p. 255 v ul. Kovařovicova, Domažlice, na pozemkové
parcele č. 2423/5 v k.ú. Domažlice
- souhlasila s pokácením 1 kusu višně
u domu č.p. 528 v Michlově ul., Domažlice na pozemkové parcele č. 2294/
3 v k.ú. Domažlice

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: antos@idomazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR
E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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- uložila odboru správy majetku zajistit
odborný posudek na možné řešení záchrany 4 ks lip na Chodském náměstí
v Domažlicích na pozemkové parcele
č. 4779/8, k.ú. Domažlice
- souhlasila s povolením výjimky z místní
úpravy provozu na místních komunikacích - náměstí Míru, ul. Msgre B. Staška
a do ulice B. Němcové v Domažlicích
– týkající se zákazu vjezdu nákladních
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje stanovené dopravní značení,
pro vozidla – nákladní vůz valníkový
VOLVO SPZ 1P8 8955, autojeřáb IFA
ADK70 SPZ DO 34-00, traktor ZETOR
6718 SPZ DO 22-67, přívěs traktorový
T3,5P SZP DO12-29, a to na dobu od
20. 4. 2013 do 20. 5. 2013
- schválila změnu otevírací doby plaveckého bazénu pro veřejnost od 1. 4. 2013
- schválila Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce
město Domažlice za rok 2012
- schválila použití investičního fondu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, ve výši
191.850,– Kč na dofinancování fotovoltaické výrobny
- schválila poskytnutí peněžitých darů
ve výši 28.000,– Kč na akci „Sportovec roku 2012“ takto: jednotlivci
mládež 500,– Kč (4x), jednotlivci
dospělí 1000,– Kč (3x), kolektivy mládež 2000,– Kč (4x), kolektivy dospělí
3000,– Kč (5x)
- vzala na vědomí zprávu o činnosti MP
Domažlice za měsíc únor 2013
- souhlasila s kácením dvojkmenu břízy
bradavičnaté a trojkmenu javoru klenu nacházející se na parcele č. 5141/
3 z důvodu zajištění vybudování propojení dvora starých kasáren Kozinova č.p.
297, Domažlice stavební par. č. st. 450/
3 se zahradou domku 28. října č.p. 296
pozemkové parcely č. 2406/6 a 5141/3,
vše v k.ú. Domažlice v rozsahu dle
předložené žádosti o povolení kácení
stromů rostoucích mimo les
Rada města na své 66. schůzi
dne 2. 4. 2013:
- schválila zadání zakázky na dodání
a montáž vzduchové trampolíny do
sportovního areálu Na Střelnici v Domažlicích společnosti Tomovy parky,
s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01
Turnov, v rozsahu dle předložené cenové
nabídky za předpokladu uzavření příslušné smlouvy o dílo
- schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Mateřskou školou
Domažlice, příspěvková organizace, Zahradní 471, Domažlice dne 31. 3. 2006,
kterým se rozšiřuje předmět nájmu

v

květen 2013

- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o technickém stavu studny
nacházející se na pozemku č. 2543/1,
k.ú. Domažlice v areálu dětského dopravního hřiště v Domažlicích
- schválila uzavření provozu Prádelna, Palackého 223, Domažlice k 31. 5. 2013
- schválila Plán kontrolní činnosti města
Domažlice na rok 2013
- schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova
ČSOB) k čp. 48 za účelem konání akce
„Oslavy osvobození“ v neděli 5. 5. 2013
od 6.30 do 15.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců
občerstvení, města Domažlice a MKS
Domažlice
Zastupitelstvo města na svém
27. zasedání dne 27. 3. 2013:
- schválilo rozpočet města Domažlice
na rok 2013 s celkovými příjmy ve
výši 296.340.600,– Kč, výdaji ve výši
310.875.970,– Kč, financováním dočerpání již schváleného úvěru ze dne 12.
12. 2012 ve výši 14.535.370,– Kč, s výší
investiční rezervy 119.641.450,– Kč dle
upraveného návrhu včetně závazných
ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí
č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice
- schválilo čerpání investiční rezervy
rozpočtu ve výši 111.308.640,– Kč na
financování investičních akcí
- schválilo příděl do sociálního fondu ve
výši 976.059,– Kč
- schválilo uzavření Dodatku č. 1/2013
ke Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje veřejnou vnitrostátní dopravou,
uzavřené dne 22. 11. 2005 s Plzeňským
krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň, kterým se poskytuje příspěvek
ve výši 330.930,– Kč

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

Svátek matek

I v letošním roce se v refektáři domažlického kláštera uskuteční oslava Svátku matek.
Akci, na které vystoupí žáci zdejší Základní umělecké školy J. Jindřicha, pěveckého
sboru a další, se koná v pátek 17. května od
17 hodin. Srdečně zvou pořadatelé z KDU-ČSL a TJ Orel Domažlice.
(red)

Domažlický zpravodaj - str. 3

Výzva pořadatelů akcí
o Chodských slavnostech

Vyzýváme všechny podnikatele, kteří
mají zájem o uvedení svých doplňkových
kulturních akcí v době konání Chodských
slavností a Vavřinecké pouti 2013 (hudební produkce, výstavy atd.) na propagačních
materiálech vydávaných městem Domažlice, nechť se neprodleně obrátí na programové oddělení Městského kulturního
střediska Domažlice, telefon 379 722 631.
Uzávěrka sběru podkladů pro vydání propagačních materiálů na Chodské slavnosti
2013 je 10. května 2013.
(měú)

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

Nabídka občanům

DTS Domažlice, p.o., (technické
služby) nabízejí pomoc a spolupráci těm
občanům města, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijí, a aktivně se podílejí
na zvelebování okolí svého bydliště. Tak
jako v předchozích letech naše organizace
ráda dodá okrasné keře a odborně poradí
při jejich výsadbě na veřejná prostranství.
Děkujeme tímto všem za jejich aktivní přístup a spolupráci při zlepšování prostředí,
ve kterém společně žijeme. Kontaktní tel.
č.: 379 722 394.
(dts)

Oprava

Minulý měsíc jsme v pravidelné rubrice
O čem se jednalo na radnici uveřejnili
seznam organizací, které obdržely příspěvek od zastupitelstva města Domažlice.
Omylem zde byla zařadena i Obchodní
akademie (VOŠ, OA a SZŠ Domažlice).
Správně má být uvedeno, že příspěvek
250.000,– Kč na vybudování další počítačové učebny škola nedostala.
(red)
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí
vás zvou na 22. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Sraz účastníků je dne 5. 5. 2013 v 5.30 hod
v areálu městského parku u bývalé nemocnice v Domažlicích před sochou Petra Hany.
Akce se koná za každého počasí, je vhodné se teple obléci a vzít si s sebou dalekohled.
Účastníci obdrží i propagační materiály s tematikou ochrany ptactva a dozví se několik
zajímavostí o břehuli říční, která je v letošním roce vyhlášena ptákem roku.
První ročník této mezinárodní akce proběhl v anglickém Birminghamu v roce 1984.
Vznikla tak tradice, která se postupně ujala v celém světě. Jejím cílem je seznámit veřejnost se zajímavým světem ptactva, jeho životními projevy, zvláště zpěvem.
Těšíme se na vaši účast.
ČSO a MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí

Konec soutěže „O největší alobalovou kouli“ se blíží

Město Domažlice zaštítilo již XX. ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“. V letošním roce budou moci pilní sběrači z Domažlicka v týdnu od 13. do 17. května 2013
svůj sebraný čistý obalový hliník odevzdávat na Městském úřadě Domažlice, pracoviště
U Nemocnice (budova Komerční banky). Vše musí být při předání označeno u jednotlivců těmito údaji: jméno, příjmení, věk, adresa, u školou povinných škola a třída a u kolektivů těmito údaji: název, adresa, počet sběratelů.
Veškeré dotazy k podmínkám a průběhu této soutěže na Domažlicku směrujte
na pana Petra Sladkého, pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice, tel. 379719267,
mail: sladky@mesto-domazlice.cz. Vyhodnocení proběhne do konce školního roku
v obřadní síni radnice města Domažlice. Osobně pozváni budou nejlepší jednotlivci
i kolektivy. Všichni účastníci budou odměněni diplomem a nejpilnější sběrači pěknými
cenami. Výsledky soutěže budou zveřejněny v místním tisku a na internetové stránce
města Domažlic www.domazlice.info
MěÚ Domažlice, odbor ŽP

Poštovní změny v Domažlicích a okolí

Od 1. května 2013 zahajuje svoji činnost nová provozovna České pošty Depo Domažlice 70, která
prostřednictvím svých doručovatelů zajistí doručení balíkových i listovních zásilek pro celý domažlický
okres. Přesto doručovatelé nebudou ve všech případech vycházet a vyjíždět z budovy depa v Cihlářské
ulici. Ve Staňkově, Poběžovicích a Horšovském Týně budou mít doručovatelé zázemí stále v místní budově pošty. Veřejnosti, tedy adresátů, se změna způsobu doručování v podstatě nedotkne, v některých
oblastech se však může změnit doba, kdy je doručováno. Adresáti, kteří se budou chtít obrátit přímo na
dodací poštu - depo např. z důvodu žádosti o opakované doručení zásilky, mohou využít nová telefonní
čísla:
Vedoucí Depa Domažlice 70 954 391 601, vedoucí oddělení balíkového dodání 954 391 603, vedoucí oddělení listovního dodání 954 391 604
Centralizace doručování má kromě důvodů běžným uživatelům poštovních služeb skrytým též důvody
zákaznicky zajímavé. Provozovna depo může díky své personální i technické kapacitě nabízet v doručování služby, které malá dodací pošta zajistit nemůže. V současné době je to například doručování Balíků
do ruky, jejichž váha se pohybuje mezi 30 a 50 kilogramy.
Do nové provozovny depa se transformuje pošta Domažlice 2 (u nádraží, Masarykova ul. 235). Tato
pošta bude z provozních důvodů uzavřena od 29. 4. 2013. Volné prostory v Masarykově ulici nabídne
Česká pošta k pronájmu.
V oblasti podací služby lze od května využívat pošty Domažlice 1 (Msgre. B. Staška71) a Domažlice
3 (Mánesova 569).
(čp)
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Přednáška: Jan Krůta - křest románu Sextenze

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

V sále MKS se představil muzikant Xindl X, na kteréjo se přišli podívat diváci v rámci Klubové scény.
Foto S. Antoš

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

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

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

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

Přijímací talentové zkoušky pro šk. rok 2013/14
HUDEBNÍ OBOR – Domažlice
1. termín: 20. 5. 2013, 15.00–18.00, budova ZUŠ v Domažlicích,
Koncertní sál č. 8 – I. patro
2. termín (náhradní): 30. 5. 2013, 15.30–18.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, Koncertní sál č. 8 – I. patro
HUDEBNÍ OBOR – Klenčí pod Čerchovem
termín: 22. 5. 2013, 15.00–18.00, budova ZUŠ v Klenčí p. Č., I. patro
VÝTVARNÝ OBOR – Domažlice
termín: 13. 5. 2013, 13.00–17.00, budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 28,
29 – přízemí
VÝTVARNÝ OBOR – Klenčí pod Čerchovem
termín: 22. 5. 2013, 13.00–18.00, budova ZUŠ v Klenčí p. Č., přízemí
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
termín – mladší děti (1.–4. třída): 14. 5. 2013, společný začátek 13.30,
budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 10 – I. patro
termín – starší děti (5.–6. třída): 15. 5. 2013, společný začátek 14.30,
budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 10 – I. patro
TANEČNÍ OBOR
1. termín: 2. 5. 2013, 15.00–18.00, budova ZUŠ v Domažlicích, třída
č. 14 – I. patro
termín (náhradní): 29. 5. 2013, 15.00–17.30, budova ZUŠ v Domažlicích,
třída č. 14 – I. patro

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

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

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá tradičně v úterý 14. 5. 2013
školení

Začínáme s internetem

- určeno začátečníkům
Samostatné tříhodinové školení určené
začátečníkům je již obsazeno. Je možná
rezervace místa náhradníků.

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

Výstavy:
Dagmar Karlíková – Mexiko

Autor Jan Krůta, spisovatel (24 knih), scenárista (celovečerní film Vyhrávat potichu, TV příběhy ze soudní síně Podle práva, scénáře pro rozhlas), textař (autor 1300 písňových textů pro Dalibora Jandu, Karla Gotta, Petra Jandu a celou špičku interpretů), publicista (časopis Mladý svět, Sluníčko, tvůrce portálů Peprnet, Vanilka a brejle.net), spoluautor muzikálu Kladivo na čarodějnice a autor muzikálu Box o druhé
zuby, spoluzakladatel firmy Bonton (celovečerní filmy Tankový prapor a Nesmrtelná
teta), majitel Arcadia Art Agency, člen Obce spisovatelů, Akademie literatury české,
Ochranného svazu autorského, pro kterého je psaní knih natolik velkým koníčkem,
že si je dokonce za ušetřené peníze sám vydává.
O svém románu prozradil: „Název Sextenze mě napadl hned na začátku psaní.
Mám hodně zkušeností se slogany z psaní asi tisíce tří set písňových textů. Ač by
tomu název napovídal, nejde v žádném případě o „erotickou lovestory“ typu Padesát
odstínů šedi, i když má podobné pasáže, Sextenze je generační milostný román o životě, lásce, erotice, sexu a smrti. Kniha pojednává o milostném vztahu mladší ženy
se starším mužem, kteří spolu zároveň konfrontují pojmy jako je sex, láska, nevěra
a podobně. Samozřejmě se v nich nemohou shodnout, protože každá generace na
tyto věci pohlíží z jiného úhlu. V románu se zrcadlí také vliv internetu a sociálních
sítí na společnost a na mezilidské vztahy. Sextenze je o osamění, touze po vztahu,
o virtuálních i nevirtuálních náhražkách a neobvyklých, ale rychle se rozšiřujících
erotických praktikách. Není to kratochvilné čtení, je temné, zoufalé, vzrušující a drsné. Bez vlastních prožitků je psaní tlacháním, pro psaní románu musíte mít nažito.
Zručný psavec nadrtí svých erotických představ, kolik budete chtít. Při psaní jsem
na toto téma studoval spoustu publikací a výzkumů. V knize je hodně autentických
záznamů z erotických a tzv. úchylných portálů.“
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně zvou na zajímavé setkání s Janem Krůtou ve čtvrtek 16. května
2013 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.
Bc. Lenka Schirová

Autorka fotografií z cesty po Mexiku
chce návštěvníky výstavy seznámit s památkami této podivuhodné země. Mísí
se zde kultury Olméků, Toltéků, Mayů
a Aztéků. Potomci těchto dávných civilizací stále udržují tradice svých předků
a jsou na svou minulost náležitě pyšní.
Na každém kroku je co obdivovat. Mexiko
navštívila autorka v roce 2009 a jak říká,
tři týdny, které tam strávila, byly rozhodně
málo.
Domažlická knihovna a Dagmar Karlíková vás srdečně zvou na další z pravidelných výstav ve vestibulu knihovny od
2. května do 31. května 2013.

Koncert Evy Henychové
ve sborovém domě

Eva Henychová je mladou zpěvačkou,
kytaristkou, skladatelkou i textařkou
v jedné osobě. Vydala již čtyři alba svých
písní, odehrála přes 50 koncertů pro odsouzené ve věznicích. Další z jejích více
než 1 500 samostatných recitálů můžeme
vyslechnout v pátek 3. května od 18
hodin v modlitebně Českobratrské církve
evangelické, Tyršova 690. Vstupné je dobrovolné. Všechny srdečně zveme.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Na letošním ročníku Venkovského Expa v plzeňském Světovaru reprezentoval Chodsko
Karel Šmirkl, který též působí jako regionální koordinátor pro Chodsko a okolí za Plzeň
2015 Evropské hlavní město kultury. „Venkovské Expo je přehlídkou života na venkově,
tradic a zajímavostí daných regionů. Akci organizují Místní akční skupiny z Plzeňska ve
spolupráci s Plzní 2015 EHMK. Náš stánek měl nejen díky chodským koláčům největší
úspěch. Rozdal jsem všechny informační materiály a mluvil s lidmi. Návštěvníky zajímal
zejména aktuální život na Chodsku, termín následujících Chodských slavností a fakt, kde
mám svého věrného, chodského psa. Na to jsem měl jasnou odpověď: hlídá u sousedního
stánku, kde právě grilují vepříka. Ne každý dal přednost chodskému koláči,“ s úsměvem
dodává Karel Šmirkl.
FOTO Archív
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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%

V úterý devátého dubna jsme se naposledy rozloučili s naším dobrým kamarádem,
muzikantem a zpěvákem Pepou Šimákem. Celý život zasvětil dechové muzice - hrál
v několika známých kapelách - Čerchovance, Dubince, Horalce, a pokud ho některá
kapela potřebovala na výpomoc, tak s ochotou vždy pomohl. Pepa si rád také zazpíval
s kamarády v Koutské pivnici při harmonice (odkud je tento vzpomínkový snímek, na
kterém je první vlevo). Stále bude žít v našich vzpomínkách.
(V. T.)

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ V NOVÉ OBYTNÉ ZÓNĚ
NA NEVOLICKÉM VRCHU. CENA 1850,–/m2.
Bližší informace na tel. 724 028 529
nebo na e-mailu POZEMKY.DOMAZLICE@CENTRUM.CZ

OBSAZENÍ PROSTOR MKS
4. 5. Oslava svátku Sv. Floriana, 6. 5. Divadlo Járy Cimrmana ČESKÉ NEBE,
10. 5. Taneční akademie, 13. 5. Školení, 13. 5. Žákovský koncert ZUŠ, 16. 5. Divadlo
v rámci předplatného MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ, 20. - 21. 5. Prodej, 22. 5. Zasedání zastupitelstva města, 23. 5. IV. abonentní koncert – John Upperton – tenor, Joan Taylor
– klavír, 28. 5. Školení.
(mks)

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!

HODINOVÝ „MANŽEL“

Opravy a údržba v bytě, domě,
na chalupě...
Když něco nefunguje, jak má, když
potřebujete sestavit nový nábytek, posekat
zahradu, natřít plot, pověsit obraz,
nebo poradit...
Jsme tu pro Vás za cenu 180,– Kč za
hodinu (0,5 hod 90,– Kč) s jednosměrnou dopravou do 10 km za 80,– Kč, plus
dodaný materiál
Na telefonním čísle 724 213 978
Karel Šmirkl

Farní sbor ČCE v Domažlicích
Vás všechny zve na:

JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE:
Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
KDY:
SOBOTA 11. 5. 2013 9–18 HOD
NEDĚLE 12. 5. 2013 9–18 HOD
PONDĚLÍ 13. 5. 2013 9–16 HOD
Nabízíme oblečení dětské, dámské
i pánské, obuv, bytový textil, hračky,
domácí potřeby, bytové doplňky aj.

PRONÁJEM

Pronajmu kompletně zařízený byt 2+1
na sídlišti Kavkaz. Stáří vybavení 15 let.
Cena 5000 + energie a poplatky. Volný
od června. Informace na tel. 603 859 388
jen po 19 hodině nebo o víkendu.
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čtvrtek 23. května 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS Domažlice
koncert v rámci předplatného

JOHN UPPERTON – TENOR JOAN TAYLOR – KLAVÍR
neděle 5. května 2013 náměstí Míru

OSLAVY OSVOBOZENÍ V DOMAŽLICÍCH
Pietní akty:
10.00 hodin – položení kytic u hrobu „V Dáli“ na centrálním hřbitově,
10.30 hodin – položení kytic na židovském hřbitově,
10.45 hodin – položení kytic u pomníku Obětem nacismu na Chodském náměstí,
11.00 hodin – položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí Míru,
14.00 hodin – položení kytic u pomníku obětem světových válek v Havlovicích.
Kulturní program na náměstí Míru před radnicí:
10.30 hodin – dechový orchestr LIDUŠKA při ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice pod vedením Jiřího Huřťáka
11.00 hodin – Oficiální část programu – pietní akt – položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí Míru
– Dětské pěvecké sbory VRABČÁCI, SKŘIVÁNCI a DUHA při ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice pod vedením
Jitky Svobodové
11.45 hodin – dechová hudba Domažličanka
pondělí 6. května 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS Domažlice
divadlo mimo předplatné

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Cimrmanův divadelní kšaft
VYPRODÁNO!!

ČESKÉ NEBE

pátek 10. května 2013 ve velkém sále MKS Domažlice
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a MKS v Domažlicích

TANEČNÍ AKADEMIE VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ
Slovem provází: Tereza Mašlová
v dopoledních hodinách dvě uzavřená představení pro žáky ZŠ Domažlice
2 představení pro veřejnost: od 15.30 a 17.30 hodin
Představení od 17.30 hodin VYPRODÁNO!

John Upperton se narodil ve Velké Británii. Studoval hudbu na univerzitě v Liverpoolu a poté absolvoval postgraduální studium zpěvu
na hudební akademii Royal College of Music. Vystupoval ve většině slavných londýnských koncertních síní, mimo jiné v St. John´s, Smith
Square. Vedle standardního repertoáru, který zahrnuje oratoria a mše, účinkuje rovněž na koncertech. V rámci svých vystoupení prezentuje například Janáčkova díla: Zápisky zmizelého, Glagolskou mši, Věčné evangelium, Otče náš, kvůli nimž se věnoval i studiu češtiny, dále
Verdiho Requiem, Beethovenův Krista na hoře Olivetské, Missa Solemnis aj. Účinkoval ve světové premiéře Fallen Idols (Simon Milton)
– triptychu napsaném speciálně pro něj a Midsummer Opera Symphony Orchestra. V souvislosti s recitály se specializuje na cykly dramatických skladeb, např. Lisztovy Tre sonetti di Petrarca,
Dvořákovy skladby nebo na standardní repertoár písní a melodií se zvláštním zaměřením na skladby od Strausse. V Holandsku zpívá s Arcato Lingua. John často účinkuje v operách ve Velké
Británii a jinde v Evropě. Je hlavním tenorem v Midsummer Opera a úzce spolupracuje s dirigentem Davidem Roblou. Zpíval hlavní role mimo jiné v Royal Opera House, English National Opera,
Birmingham Opera a rovněž na mnoha koncertních turné. V Evropě vystupoval např. v Itálii a v Provence. K jeho operním rolím patří mezi jinými Rodrigo v Rossiniho La Donna del Lago, Don
Carlo, Macduff, Werther, Tristan, Lohengrin, Siegmund, Tannhäuser, Gregor (Věc Makropulos).
Joan Taylor získala cenu hudební školy v Birminghamu ve věku patnácti let a během působení na St. Hilda´s College Oxford byla členkou souboru Schola Cantorum. Po studiu klavíru v Londýně
byla pozvána na mistrovké kurzy s Geraldem Moorem. Joan zahájila kariéru jako klavírní doprovod v různých koncertních sálech a v rozhlasových vysíláních Radio 3. Učila na Morley College,
kde rovněž působila jako klavírní doprovod i vystupovala individuálně. Své moderní metody výuky představila v dokumentárních pořadech na BBC1, CNN a v kanadské televizi, publikovala
články v Británii a v Německu. Jako poradce se podílela na pořadu BBC1 „The Can´t Sing Singers” a získala cenu za charitativní práci. Joan vystupuje jako sólistka i členka souboru v Anglii
i v Evropě. Spolupracuje s Johnem Uppertonem – např. při premiéře cyklu písní Karla Janovického (A Bed of Roses), v představení Janáčkovy skladby Zápisky zmizelého na českém velvyslanectví
aj. Vystupovala s Midsummer Orchestra, pracuje jako repetitor pro různé soubory. Její vystoupení zahrnují rovněž jazzovou a populární hudbu.
pátek 31. května 2013 od 14.00 do 18.00 hodin Letní kino Domažlice

MĚSTO DĚTEM

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI pořádané městem Domažlice ve spolupráci s MKS
PROGRAM: KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA, BABY LAND, SKÁKADLO, BALONKY...
Soutěže pořádá: DDM DOMINO Domažlice, sdružení Pionýr, Baseballový club Wolfs Domažlice, BESIP,
Charita Domažlice ve spolupráci s římsko-katolickou farností
14.30 hodin – vyhlášení soutěže „MÁ OBLÍBENÁ POSTAVIČKA Z VEČERNÍČKU”
15.00 a 16.00 hodin – vystoupení - klaun Fíla
Dětská diskotéka do 18.00 hodin.
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@idomazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

čtvrtek 16. května 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS Domažlice
neděle 2. června 2013 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí

divadlo v rámci předplatného

Agentura Harlekýn

Jiří Just MANŽELSKÉ

HUDBA NA NÁMĚSTÍ

ŠTĚSTÍ

Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa, režie: Ondřej Kepka
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury Manželské
štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není
něco v pořádku, a začne dávat rozklíženou dvojici: Dianu, marketingovou ředitelku, a Huga, bohémského
umělce na volné noze, dohromady. O veškerý chod domácnosti se stará on, ona vydělává. Ale nefunguje to.
S vražednou otevřeností a se slovy:“Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: váš sexuální život nestojí za
nic!”, začne Vilemína řešit manželské soužití, a to s bezednou zásobou lety prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky.
pátek 17. května 2013 od 20.00 hodin Letní kino Domažlice
koncert

ABBA WORLD REVIVAL

ABBA World Revival vám nabízí originální provedení repertoáru slavné hudební formace. Vystoupení je 100%
živá show-produkce deseti hudebníků. Repertoár zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské legendární
mega-skupiny 70. let, které byly nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle audio a video
nahrávek živých vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé
vystižení nálady a atmosféry každé jednotlivé skladby.
Předprodej vstupenek do 16. 5. 200,– Kč, na místě 250,– Kč.

Promenádní koncert dechové duby

HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka.

pondělí 3. června 2013 od 19.30 hodin – refektář kláštera augustiniánů (budova ZUŠ)
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Domažlicích

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ

Jako sólisté a členové komorních souborů účinkují učitelé ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky
pátek 21. června 2013 od 20.00 hodin Letní kino Domažlice
koncert

OLYMPIC 50 – MODRÁ PYRAMIDA TOUR 50
...UŽ JINÝ NEBUDEM
KONCERT K PADESÁTÉMU VÝROČÍ SKUPINY OLYMPIC
Předprodej vstupenek: 370,– Kč do 20. 5. 2013,
390,– Kč do 20. 6. 2013, na místě v den koncertu 450,– Kč

pátek 28. června 2013 od 14.00 hodin Letní kino Domažlice

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncert regionálních kapel s hostem Koblížc!

VSTUP ZDARMA!

VSTUP ZDARMA!
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TURISTICKÉ AKCE V KVĚTNU ČČK DOMAŽLICE
společně s Transfúzní

Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost

Středa 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi (35.
ročník). Start od ZŠ Msgre B. Staška od
13.30 do 14.30 hod. Trasa: Svatá Anna,
rozcestí pod Vavřincem, vodárna pod
Vavřincem (4 km). V cíli diplom a možnost opékat donesené uzeniny. Akce
KČT „Za toulavým náprstkem“ se koná
s finanční podporou města Domažlice a ve
spolupráci s Junákem Domažlice.
Středa 8. 5.
Účast na pochodu Plzeňský senior
puchýř a Duhová cesta. Odjezd z nádraží ČD v 6.06 hod do Plzně. Start od
8 do 11 hod v Plzni – Bolevci na Ranči
Šídlovák. Trasy 6, 10, 15 a 20 km. Vede
M. Senohrábková. Informace J. Valach,
tel. 774 944 370.
Sobota 11. 5.
Účast na pochodu Za Kdyni štíhlejší.
Odjezd z nádraží ČD v 11.48 hod do
Kdyně. Start od 12 do 13 hod u restaurace
Škarmanka. Trasy 12 a 15 km. Cíl od 15
do 19 hod v Brnířově. Informace J. Jančík,
tel. 379 734 110.
Sobota 18. 5.
Účast na pochodu Chodská bůta.
Odjezd buď autobusem v 11.30 hod do
Hluboké, nebo vlakem v 11.48 hod do
Chodské Lhoty.
Účast na pochodu Klatovský karafiát.
Odjezd z nádraží ČD buď v 6.09 hod, nebo
v 7.48 hod do Klatov. Start od 7.30 hod. do

TANEČNÍ KURZ

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Městské kulturní středisko v Domažlicích
přijímá přihlášky na

podzimní taneční kurz,
který začne 11. 9. 2013
Zveme všechny mladé zájemce
Bližší informace na www.idomazlice.cz
tel.: 379 722 631
e-mail: pincova@idomazlice.cz

Kosmetické studio RELAX - Jana
V. Pauli
u příležitosti 20 letého trvání děkuje za
důvěru všem svým zákaznicím a těší se
na další spolupráci.

Objednávky a poradenství
na tel.: 379 725 389
mobil.: 775 322 620
nebo osobně na poliklinice proti
bývalé nemocnici

10 hod v Sokolovně. Trasy: 15, 25 a 40 km.
Informace: T. Baierl, tel. 721 608 687.
Sobota 25. 5.
Účast na pochodu Staňkovský nezmar.
Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod do Staňkova. Start od 7.30 hod v Sokolovně. Trasy
15, 25 a 30 km. Informace J. Navrátil, tel.
723 237 675.
Neděle 26. 5.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 13.05 hod do Klenčí pod Čerchovem.
Trasa: Klenčí, Draženovská hora, Hrádek,
Trhanov (8 km). Návrat do Domažlic vlakem. Vede H. Šimovičová.

Připravujeme
Sobota 1. 6.
Zájezd do SRN „Na stezku nad koruny
stromů“. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 6 hodin. Zastávky:
Velký křemenný val, Maibrun (zde stezka nad korunami stromů, vstupné 5 euro
a velké zábavní centrum), St. Englmar
(vzdušné lázně), Kollnburg (výstup na
hrad), Hölenstein (Pekelný kámen – přehrada). Možnost občerstvení na všech zastávkách. Pěšky do 3 km, vede K. Bílek.
Návrat okolo 19. hod. Cena: pro děti a členy KČT 210 Kč, ostatní 260 Kč. Přihlášky
a peníze přijímá p. Marie Senohrábková,
tel. 379 724 113 nebo 723 331 714.

Máte problémy s váhou
– pozvěte si ZDARMA
výživového poradce 603 449 629

Pro začínající umělce

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)

stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 27. 5. 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.

EZO RELAX v Chorvatsku
21.–30. června 2013 Baška Voda
è ubytování + doprava 5.390 Kč
è rezervace do 10. května!

Info: tel. 606 287 769
program na:
www.otevrenedvere.wz.cz

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

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
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc KVĚTEN
čtvrtek 2. května – O bublinkové víle divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v kině Čakan
úterý 7. května – zájezd pro třetí třídy ZŠ Msgre B. Staška do Divadla Alfa v Plzni na představení Křesadlo
14., 15., 16., 21. a 22. května – výukový program pro žáky pátých tříd ZŠ Výtvarné techniky a postupy ve spolupráci
s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10.00 hodin v galerii
sobota 18. května - Výlet na koňskou farmu, projížďky na koních, hry, soutěže
Týden otevřených dveří v DDM Domino – v týdnu od 27. 5. do 31. 5. zvou pracovníci DDM Domino všechny děti a jejich rodiče
na návštěvu do Domina a na navštívení kroužku, který je zajímá a který by chtěli ve školním roce 2013/14 navštěvovat.
Kompletní seznam stávajících kroužků s časovým rozvrhem je k dispozici na webových stránkách www.ddmdomazlice.cz
Změřte si své IQ – od pondělí 27. 5. do čtvrtka 30. 5. od 10.00 do 16.00 hodin v DDM
během 30-ti minutového testu si mohou nechat jak děti, tak dospělí anonymně změřit
své IQ
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Má oblíbená postavička z Večerníčku“
l Hledáme ke koupi starý domek nebo
pátek 31. 5. od 14.00 hodin v letním kině na akci Město dětem
chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
stav nevadí, tel. 737 457 649
čtvrtek
9. 5. Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a speciálních Horšovský Týn
l Prodám RD-chalupu u Blížejova na
úterý
14. 5. Pythagoriáda Z 6–8
ZŠ Komenského 17
Domažlicku, 2+1, chlév, dvě stodoly,
pěkný uzavřený dvůr a zahrada se
úterý
21. 5. Pythagoriáda Z 5
ZŠ Komenského 17
stromy, cena 495 tis, tel. 721 004 299
LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více informací naleznete
l Koupím byt, domek nebo
na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
pozemek v této lokalitě a okolí
8. 7.–14. 7.
letní tábor Mrákov Hvězdná brána
tel.: 722 690 245
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ VČET8. 7.–12. 7.
příměstský tábor Soustředění pro mažoretky
NĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY ŽIVÝCH
22. 7.–26. 7.
příměstský tábor Svět zvířat
PLOTŮ A JINÉ ZAHRADNICKÉ
29. 7.–2. 8.
příměstský tábor Veselé hrátky s angličtinou
PRÁCE. Tel. 607 731 346
12. 8.–16. 8.
příměstský tábor Prázdninová štafeta
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Koupím - odvezu šrot, motory, pračky,
sporáky, myčky, boilery, plechovky od
nápojů, kabely aj. 606 122 345
Odeberu - odvezu noviny, časopisy,
Žáci Základní umělecké školy Jindři- 10.–12. května ve Velkých Losinách.
katalogy, knihy apod. 606 122 345.
cha Jindřicha Domažlice se zúčastnili Všechny tyto úspěšné zpěváky učí paní
l Prodám byt 2+1 v Domažlicích
v posledních týdnech nejrůznějších sou- Lucie Bínová, které patří jistě velký obna Kozinově poli. Tel: 602 464 514.
těží, ze kterých si přivezli hezká ocenění div a zpěvákům upřímná gratulace.
Cena dohodou.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Úspěchy ZUŠ J. Jindřicha

a úspěchy, o které bychom se s vámi rádi
podělili. Asi nejvíce nejvyšších ocenění
získali žáci ze třídy paní učitelky Lucie
Bínové. 21. února obsadil Hynek Hradecký 1. místo v krajském kole pěvecké
soutěže Karlovarský skřivánek a Jakub
Ošmera se umístil na místě třetím. Oba
postoupili do celostátního kola, kde si
umístění „vyměnili“. Jakub Ošmera získal 1. místo a Hynek Hradecký 3. Další
pěvecká soutěž, kterou absolvovali žáci
naší školy, proběhla 23. března v Rokycanech. Jednalo se o 21. ročník soutěže
v lidovém zpěvu s názvem „Lidová
píseň“. V ní obsadili první místa Markéta Jurníková, Hynek Hradecký, Patrik
Hradecký a Jakub Ošmera. Posledně
dva jmenovaní dokonce postoupili do
celostátního kola, které se uskuteční

Na konci března se výběrový sbor
Duha zúčastnil krajského kola soutěže
dětských pěveckých sborů, které se konalo taktéž v Rokycanech. Pod vedením
paní učitelky Jitky Svobodové si odtud
náš sbor odvezl Zlaté pásmo, čili ocenění nejvyšší. Sbor na soutěži doprovázela
ještě paní učitelka Jiřina Eretová na klavír a na violoncello pan učitel Aleš Terš.
Ze třídy komorní hry, kterou vede
pan Aleš Terš se flétnistky Veronika
Brodská, Johana Strenková a klavíristka
Kristýna Císlerová zúčastnily krajského
kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů v Plzni. Odtud si
hudebnice přivezly stříbrné druhé místo.
Tak to je výčet úspěchů, které utržili žáci naší školy. Na konec bych rád
pogratuloval Jakubu Ošmerovi, který

úspěšně složil přijímací talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř. Zařadí se
tak do dlouhé řady našich žáků, kteří se
po absolvování naší školy nadále věnují
umění.
Závěrem ještě připojuji pozvánku pro
širokou veřejnost na Jarní koncert ve velkém sále MKS Domažlice. Tentokrát se
koncert uskuteční v pondělí 13. května
od 17:30. Tradičně se představí sólisté,
komorní seskupení, sbory, dechový orchestr a proběhne i premiéra miniopery
Červená Karkulka, kterou naše škola
v současné době nacvičuje. Více ale
prozrazovat nebudu. Věřím, že když přijmete naše pozvání, rozhodně nebudete
litovat.
Josef Kuneš, ředitel ZUŠ
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„MÁ OBLÍBENÁ POSTAVIČKA Z VEČERNÍČKU“

ÚTERNÍ STAVBA MÁJKY
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ

Posledního dubna postaví členové Sboru dobrovolných hasičů
Domažlice májku na náměstí Míru nedaleko kašny proti radnici.
Tento symbol májových dnů se tak po roce vrátí na své tradiční
místo.
Celou akci pořádá město Domažlice ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Domažlice a Základní uměleckou školou
Jindřicha Jindřicha Domažlice. Program bude zahájen v 17 hodin,
kdy s půlhodinovým programem vystoupí dechový orchestr Liduška při ZUŠ pod vedením učitele Jiřího Huřťáka. V 17.30 hodin

V polovině dubna sejmuli pracovníci technických
služeb ochrannou střechu kašny. Odborníci
následně ošetřili kámen a zprovoznili čerpadlo,
aby se fontána mohla po zimní přestávce opět
rozeběhnout.
Foto S. Antoš

začnou přítomné děti zdobit vrchol májky barevnými pentlemi.
V 18.00 hodin vezmou hasiči do rukou háky, ženkruty a žebřík,
aby májku postavili.
Zvána je široká veřejnost, která jistě uvítá i možnost využít připraveného občerstvení, aby alespoň z večera pomohla symbolicky
májku „hlídat“.
(toš)

22. COUNTRY SHOW

Ve Svržně se v sobotu 18. května od 13.30 hodin koná
22. Country show pořádaná zdejšími chovateli koní. K vidění
budou ukázky anglického i westernového ježdění, country
tance, jízda na elektrickém býku atd. V podvečer v půl sedmé
hraje Lenka a K. Band a po setmění následuje show s ohněm.
(red)
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Stará nemocnice definitivně zmizela

Minulý měsíc dokončili dělníci bourání staré nemocnice.
Všechny objekty byly strženy, suť odevezena a volná plocha
zasypána zeminou. Chátrající objekty tak nahradila upravená,
zarovnaná plocha, která se brzy zazelená.
(toš)
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TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

U Nemocnice 358 (za poliklinikou) nabízí prodej čistých účtenek za výhodné ceny
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Akce (nejen) pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,

Baldovská 638
9. 5. od 14 hodin programové pásmo taneční skupiny Hanka
ke Dni matek,
15. 5. od 14 hodin přednášku MUDr. Zemana na téma neurologie, 22. 5. od 14 hodin besedu s p. Bendou s názvem Čerchov,
29. 5. od 14 hodin přednáška p. Černého – O léčivých bylinkách
podle Marie Treben.

Břetislavově 84
9. 5. od 13 hodin vystoupení mateřské školky ke Dni matek,
15. 5. od 14 hodin přednáška p. Pittrové – Toulky po kraji.
V novém penzionu v ulici Prokopa Velikého 689
7. 5. od 15 hodin bude sloužena mše svatá
7. 5. od 10. hodin se koná otevření hřiště pro seniory s programem.
(ap)
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Ani po desetiletích se nesmí zapomínat!

Dům dětí a mládeže DOMINO, Hradská 94, Domažlice
vyhlašuje výtvarnou soutěž o ceny
Kresby, malby i díla vytvořená jinými technikami přineste do DDM Domino
od 15. 4. nejdéle do 20. 5. 2013
Nezapomeňte uvést jméno, věk, telefonní či e-mailový kontakt.
Tři hlavní ceny v každé kategorii budou předány
v letním kině na akci Město dětem
dne 31. 5. 2013 od 14 hod.
(O výhře budete telefonicky informováni.)
Věkové kategorie:
4– 6 let
7–10 let
11–14 let
15–18 let
Bližší informace o soutěži v DDM Domino nebo na e-mailu pavleova@centrum.cz.
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Domažlická agentura Resonance spolu s Foto a grafickými
studii Reproba a RB Print připravily zajímavý a velmi poučný
projekt nazvaný „Po stopách Armády USA při osvobozování
západních Čech v roce 1945“ s podtitulkem „I po téměř 70
létech zůstává tato historie naléhavě aktuální!“
Cílem projektu je pro současnost i pro další budoucnost v jednom komplexu shromáždit a zachovat dostupné a zpřístupnit
doposud neznámé informace o osvobození západní a jihozápadní
části tehdejší ČSR armádou USA v dubnu a květnu 1945. Projekt
je časově naplánován tak, aby do 70. výročí osvobození západních
Čech americkou armádou všechny informace, které nabízí, dospěly k co největšímu počtu zájemců a aby byly i nadále snadno
dostupné a tedy kdykoliv k dispozici.
Projekt má samozřejmě i svůj ideologický záměr, který lze
stručně vyjádřit takto:
Dvakrát ve 20. století pomoha Armáda USA zachránit Evro-

pu od německého militaristického zotročení. Podruhé, v období
1944–45, pomohla zničit nacistickou diktaturu, která přinesla
holocaust a další hrůzy. I po téměř 70 letech je tato historie stále
živá a je třeba ji připomínat, protože neonacismus existuje a dává
o sobě stále více vědět.
2. světová válka v Evropě skončila na území ČR a podíl Armády USA na jejím osvobození zasluhuje, aby v této souvislosti
byl stále připomínán a uchován i pro další generace. Jenom velmi
málo lidí je informováno o tom, že jednotky US Army sváděly
i na území ČSR, zvláště v těsné blízkosti německo-české hranice,
v dubnu a květnu 1945 těžké boje, při nichž přinesly nejvyšší oběti
v podobě ztracených životů, a že se nejednalo o pouhou „zahradní
slavnost“, jak to tvrdila do roku 1989 oficiální propaganda.
Přáním autorů projektu je, aby bojová cesta 12 amerických jednotek (9 divizí, 2 průzkumných obrněných skupin a jedné jednotky Rangers) z Normandie západní Evropou až do Československa
i jejich celá historie ode dne jejich vzniku zůstala v české paměti
navždy zachována.
DIA-VIDEO-SHOW
V rámci projektu vyjdou některé publikace a jiné tiskové
artefakty, připravují se zajímavé trasy pro zahraniční zájemce
o historii bojů amerických jednotek v česko-bavorském pohraničí
a „vlajkovou lodí“ projektu bude velká putovní Dia-video-show
s desítkami dobových fotografií a filmových záběrů doprovázených zasvěceným komentářem.
Tato show odstartuje 7. května 2013 v Domažlicích v rámci
oslav osvobození města a celého Chodska. Poté se uskuteční kdykoliv a kdekoliv jinde podle zájmu tamějších organizátorů.
Autoři projektu zvou tedy všechny zájemce na zahajovací představení do Domažlic.
(bb)
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Nabídka pronájmu nemovitostí města

Město Domažlice v současné době nabízí k pronájmu tyto bytové jednotky, na které se nevztahují Zásady pro uzavírání smluv o nájmu
bytů v majetku města Domažlice, tedy nejsou přidělovány žadatelům evidovaným v seznamu nejpotřebnějších, ale budou nabízeny
k pronájmu veřejnosti na úřední desce MěÚ Domažlice:
- bytovou jednotku č. 3 o velikosti 3 +1 o užitné ploše 133,53 m2, nacházející se v 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 připočítává
částka za užívání vybavení bytu ve výši 127,36 Kč/měsíc a zálohy na služby,
- bytovou jednotku č. 12 o velikosti 3+1 o užitné ploše 91,40 m2 nacházející se ve 3. podlaží budovy č. p. 115 v ulici Vojtěchova
v Domažlicích - Hořejší Předměstí; podlahová plocha činí 90,10 m2, sazba nájemného 64,65 Kč/m2/měsíc, k sazbě nájemného se
připočítává částka za užívání vybavení bytu ve výši 248,70 Kč/měsíc a zálohy na služby.
Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města Domažlice www.domazlice.info. Ohledně prohlídky bytových jednotek se můžete obrátit na Domažlickou správu nemovitostí, spol. s r. o., tel. 379 722 757.
Město Domažlice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 223 v ulici Palackého v Domažlicích - Hořejší
Předměstí. Jedná se o prostory stávající prádelny o výměře 211,24 m2. Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku
MěÚ Domažlice, tel. 379 719 172, 174, 151.
Město Domažlice nabízí k pronájmu nebytové prostory - kanceláře nacházející se v budově č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích
- Město. Jedná se o kanceláře nacházející se v přízemí o přibližných výměrách 20–30 m2 (jižní část budovy) a kancelář
nacházející se ve 3. nadzemním podlaží o výměře 24,70 m2 (jižní část budovy). V souvislosti s pronájmem těchto nebytových
prostor schválila rada města záměr pronajmout část dvora tohoto objektu za účelem parkování osobních automobilů za cenu min.
1000,– Kč/měsíc/1 parkovací místo. Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku MěÚ Domažlice, tel. 379 719 172,
174, 151.
Město Domažlice nabízí k pronájmu nebytové prostory nacházející se v 1. patře a podkroví objektu Branky, č. p. 1 v Branské ul.,
Domažlice - Bezděkovské Předměstí o výměře 94,89 m2. V současné době jsou nebytové prostory užívány mateřské centrum
a budou k dispozici od 1. 6. 2013.
Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku MěÚ Domažlice, tel. 379 719 172, 174, 151.
Město Domažlice nabízí k pronájmu objekt bývalého PDA č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice - Hořejší Předměstí včetně přilehlého
pozemku - části pozemkové parcely č. 5704, k.ú. Domažlice. Bližší informace lze získat na Odboru správy majetku MěÚ
Domažlice, tel. 379 719 172, 174, 151.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice.
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Komunitní centrum FAZOLE uvádí TÉMA NA KVĚTEN:

ZAPOJOVÁNÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO DĚNÍ
Základní podmínkou kvalitního fungování každé demokratické společnosti jsou aktivní občané, kteří se přímo podílejí na
rozhodovacích procesech na místní, krajské i celostátní úrovni. Zapojování občanů do veřejného dění ani ve společnosti založené na
principu zastupitelské demokracie nemůže spočívat pouze v účasti při volbách do místních a krajských zastupitelstev, do Poslanecké
sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky. Rozhodovacími procesy, kterých by se občané měli aktivně zúčastňovat, je mimo
jiné strategické plánování dalšího rozvoje obce, kraje i státu, kdy se rozhoduje o výběru nejvýznamnějších problémů, jež negativně
ovlivňují kvalitu života lidí, o pořadí řešení těchto problémů i o efektivním využívání finančních prostředků z veřejných rozpočtů.
Mezi nejdůležitější rozhodovací procesy patří také územní plánování, při němž se závazně určuje, k jakým účelům budou využívány
plochy v zastavěném území i ve volné krajině. Tím, že se občané budou podílet na rozhodování, stanou se zároveň spoluodpovědnými
za to, na co a jakým způsobem se využijí finanční prostředky z rozpočtů obcí a případně i z ostatních veřejných rozpočtů, i za to, jak
moc se obce, kraje i stát zadluží v případě realizace velmi nákladných projektů. Občané mají také právo podílet se na kontrole plnění
společně stanovených strategických cílů i na kontrole efektivity realizovaných opatření, tj. na hodnocení, zda veřejný prospěch
odpovídá množství vydaných peněz. Tím se stávají partnery politiků – volených zástupců na všech úrovních samosprávy, a zároveň
oprávněnými subjekty průběžně kontrolujícími kvalitu jejich práce, kterou mají vykonávat ve veřejném zájmu. V obou případech
musí občané od zástupců samosprávy vyžadovat zveřejnění podrobných informací o předmětu kontroly. Pokud se jedná o výdaje
z veřejných rozpočtů, nesmí zástupci samosprávy odmítnout takové informace občanům poskytovat. Volení zástupci na všech
úrovních si musí začít zvykat, že nebyli zvoleni proto, aby po celé funkční období sami a bez účinné kontroly za občany rozhodovali
o dalším vývoji obcí, krajů a státu i o nakládání s finančními prostředky z veřejných rozpočtů, ale že tato rozhodnutí budou dělat
transparentně v přímé spolupráci s občany.
Další možnosti zapojování občanů do veřejného dění:
jimi nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo
omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro
Právo shromažďovací
Občané ČR mají právo pokojně se shromažďovat k využívání jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšsvobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně lení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování
informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo
společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za hrubé neslušnosti. Právo je zaručeno článkem 18 LZPS a upraveno
shromáždění se považují i pouliční průvody a manifestace. Právo zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním a zákonem č. 349/1999
je zaručeno článkem 19 Listiny základních práv a svobod (LZPS) Sb., o Veřejném ochránci práv. Například petici proti výstavbě
rychlostní silnice R43 v nevhodné trase prosazované brněnským
a upraveno zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
magistrátem a Jihomoravským krajem podepsalo téměř 37 tisíc
Právo sdružovací
Občané ČR mají zaručeno právo zakládat spolky, společnosti, lidí.
svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové
organizace a sdružovat se v nich. Občané mají rovněž právo
zakládat politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich.
Politické strany a hnutí i jiná sdružení jsou odděleny od státu.
Ke sdružování, ke členství ve sdruženích ani k účasti na jejich
činnosti nesmí být nikdo nucen a zároveň může každý ze sdružení
svobodně vystoupit. Nikomu také nesmí být občansky na újmu,
že je členem sdružení, účastní se jeho činnosti nebo jej podporuje.
Právo je zaručeno článkem 20 LZPS a upraveno zákonem
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Právo občanů podílet se na správě věcí veřejných
Každý občan ČR má právo podílet se přímo nebo svobodnou
volbou svých zástupců na správě věcí veřejných. Volební právo
je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Občané
mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným
funkcím. Občané mají zároveň právo spolurozhodovat o významných záležitostech, které patří do samostatné působnosti obcí/měst
i krajů prostřednictvím místních nebo krajských referend. Právo
je zaručeno článkem 21 LZPS a upraveno zákonem č. 22/2004
Sb., o místním referendu a zákonem č. 118/2010 Sb., o krajském
referendu. Zákon o obecném (celostátním) referendu nebyl dosud
ODBORNÉ PORADENSTVÍ:
Parlamentem ČR schválen. První místní referendum v ČR se usku▪ Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. – tel. 224 826 593
tečnilo 12. listopadu 2000 proti výstavbě silnice přes botanickou
▪ Ekologický právní servis – tel. 545 575 229
zahradu v Táboře. Dosud největšího místního referenda proti vý▪ Nesehnutí – tel. 543 245 342
stavbě megacentra Aréna/Corso na Americké třídě v Plzni se 11.
a 12. ledna 2013 zúčastnilo 54 490 občanů města a z nich 35 543
Právo petiční, podávání podnětů a stížností
Každý občan ČR má zaručeno právo sám nebo s jinými se ob- (tj. 65,2 %) tento megalomanský záměr odmítlo.
Téma zpracoval: Tomáš Gremlica
racet ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu na státní
orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stíž- Připravované téma: Vztah k regionu a k obci.
nostmi. Peticemi se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů, ani se
Chcete se dozvědět více? Přihlaste se na semináře! III. cyklus 8 seminářů na vybraná témata z každodenního života proběhne od
21. 5. do 20. 6. 2013, většinou v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Semináře jsou určeny především ženám ohroženým na
pracovním trhu. Přihlášky do třetího cyklu seminářů přijímáme do 15. května 2013 na adrese Komunitní centrum Fazole, Branská 1,
344 01 Domažlice, e-mail: iva.kejvalova@ekopolitika.cz, tel. 379 428 320, příp. 724 083 150. Otvírací doba Po a St od 8 do 12 a od
13 do 17 hodin, jindy po telefonické domluvě. Účast je zdarma, hlídání dětí od 2 let bude zajištěno.
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HERNA BAR
LAS VEGAS (bývalý 777)
v Poděbradově ulici nad bowlingem

AKCE: 1.–10. května 2013
pivo Braník: 12,– Kč, Gambrinus 15,– Kč,
kulečník: 1 hod - 40,– Kč
cafe, cola, čaj + internet a hudba

ZDARMA

tel. 724 682 650
Nová kolekce her automatů
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

