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TIPY MKS NA VÁNOČNÍ DÁREK

Stalo se již tradicí, že Městské kulturní
středisko v Domažlicích připravuje sérii
pořadů, které umocňují blížící se vánoční
atmosféru. O tom, na jaké akce se můžeme
těšit nyní i na začátku příštího roku a které
by se mohly stát dárkem pod stromeček,
jsme hovořili s ředitelem MKS, Mgr. Kamilem Jindřichem.
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Vážení spoluobčané,

stojíme před největšími svátky roku - Vánocemi.
Svátky, v nichž nejvíce ožívá rodinná atmosféra.
Při této příležitosti město Domažlice pro Vás zajistilo bohatý
program i náležitou výzdobu, která prozáří naše ulice a náměstí v čase nejdelších nocí. Zřejmě nejvíce z nás se setká
pod stromečkem na náměstí, kam Vás všechny srdečně zvu na
popovídání, poslech hudebních vystoupení i na, v mrazivém
čase, oblíbený svařák.
Po svátcích a po silvestrovském veselí bude z náměstí odpálen slavnostní ohňostroj, při kterém si popřejeme hodně zdaru v novém roce. Ať je alespoň stejně
dobrý, jako byl ten letošní.
Starosta Domažlic, ing. Miroslav Mach

Diamantovou svatbu oslavili v obřadní síni radnice s rodinnými příslušníky a členy Sboru pro občanské záležitosti v čele s předsedkyní Libuší Matějkovou manželé Marie a Josef Hádlovi z Bezděkovského předměstí. Jednalo se o letos vůbec první událost tohoto
druhu.
Foto S. Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 17. 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 12. 12. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Co připravuje MKS v předvánočním
čase?
Musím konstatovat, že pracovníci MKS,
a zejména ti z programového oddělení
mají během podzimních měsíců skutečně
napilno. Sotva skončí projekt „Kulturní
léto“ připravujeme kompletní vánoční program a během září a října musí být zpracována dramaturgie abonentních koncertů
a divadelních představení pro rok 2013.
MKS v Domažlicích připravuje pro toto
období více než deset samostatných akcí
a k tomu ještě pětidenní cyklus „Hudba
u stromečku“ v rámci vánočních trhů.
Na jaké vystoupení se těšíte
Vy osobně?
Volbu konkrétního programu bych
přenechal našim občanům, snažili jsme
se udělat takovou nabídku, ze které si snad
každý něco vybere. Rád bych upozornil
na náš web www.idomazlice.cz, kde jsou
všechny akce uvedené, a také na speciální
vánoční programový leták, v němž jsme
uvedli také akce našich kolegů z jiných
městských organizací, aby zájemci získali
ucelený přehled o akcích v Domažlicích
právě v předvánočním čase.
Jaká je nabídka po Novém roce?
Rád bych upozornil zejména na tzv.
„Vánoční balíček“, který jsme speciálně
pro tento čas připravili a jež zahrnuje akce
pořádané v prvním čtvrtletí roku 2013.
Lidé tak mohou jako vánoční dárek zakoupit svým blízkým vstupenky ve speciálním
vánočním balení. Mezi připravovanými
akcemi bych rád zmínil např. koncert
vokálního souboru 4TET, dechové hudby
Babouci, koncert bratrů Jana a Františka
Nedvědových s kapelou aj. Své příbuzné,
přátele a kolegy mohou zájemci potěšit
také zakoupením celoročního předplatného na abonentní koncerty KPH nebo
na cyklus abonentních divadelních představení, kde se divákům během 8 večerů
představí velikáni českého herectví, jako
např. Jiří Bartoška, Eva Holubová, Zuzana Bydžovská, Eliška Balzerová a mnoho
dalších.
O jaké kulturní pořady, které vám mohou pomoci s nákupem vánočních dárků,
se jedná, najdete na straně sedm. S. Antoš
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 51. schůzi
dne 23. 10. 2012:
- schválila uzavření dohody o ukončení
účinnosti příkazní smlouvy na provoz
veřejného WC v objektu hotelu Koruna,
ul. Msgre B. Staška 69, Domažlice ke
dni 31. 12. 2012
- souhlasila s pokácením 1 kusu vzrostlé
borovice rostoucích na p.p.č. 2423/
5 v k.ú. Domažlice u domu čp. Kovařovicova 255, souhlasila s pokácením
1 kusu túje rostoucí na p.p.č. 2435/
5 v k.ú. Domažlice u domu čp. Kovařovicova 256 a souhlasila s pokácením
1 kusu smrku stříbrného před vchodem
domu Kunešova čp. 497 v k.ú. Domažlice, p.p.č. 2311/18
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu jalovce
před vchodem domu čp. Mánesova 537,
v k.ú. Domažlice na p.p.č. 2311/11
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu lípy na
p.p.č. 890/2 v k.ú. Domažlice – na městském hřbitově v Domažlicích u hrobu
č. 13, 14, 15 v oddělení 7 – z důvodu
poškození cizího majetku a nesouhlasila s pokácením 1 kusu lípy na p.p.č.
890/2 v k.ú. Domažlice – na městském
hřbitově v Domažlicích v oddělení
8 – z bezpečnostních důvodů
- schválila udělení výjimky z dopravního
omezení 7,5 t pro vjezd vozidel TATRA - 2P8 9312, TATRA - DO 61-29,
TATRA - DO 63-18, TATRA - DO
63-90, TATRA - DO 65-38, TATRA

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. Odpovědný redaktor 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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- 2P8 9310, IVECO - 5P3 5177, IVECO
- 4P3 1764, LIAZ - DO 61-00 a LIAZ
- 1P1 0539 společnosti Silnice Horšovský Týn, se sídlem nad Rybníčkem 40,
346 01 Horšovský Týn ve dnech od 19.
10. 2012 do 31. 12. 2012
- souhlasila s přijetím daru – schodolezu
- od dárce: František Šteffl, Horšovský
Týn, pro příspěvkovou organizaci města
Domažlice Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb – domov pro
seniory
- schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova
radnice) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Vánoční zpívání koled
s Českým rozhlasem Plzeň“ ve středu
12. 12. 2012 od 13.00 hodin do 20.00
hodin, s výjimkou vozidel účinkujících,
pořadatelů, prodejců občerstvení, města
Domažlice a MKS Domažlice
- schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova
radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za
účelem konání cyklu „Hudba u stromečku“ takto:
středa 19. 12. 2012 13.00 – 19.30 hod
čtvrtek 20. 12. 2012 13.00 – 18.00 hod
pátek
21. 12. 2012 10.00 – 20.00 hod
sobota 22. 12. 2012 12.30 – 18.00 hod
neděle 23. 12. 2012 12.30 – 18.00 hod
s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice
a MKS Domažlice
- 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. 2013 od
13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou
vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS
Domažlice
- schválila konání akce „Město dětem
2013“ dne 31. 5. 2013 od 14.00 hodin
(pátek)
Rada města na své 52. schůzi
dne 6. 11. 2012:
- schválila sbližování nájemného v městských bytech v budově č.p. 65 v obci
Třebnice s tím, že částka cílového nájemného uvedených bytech činí
40,42 Kč/m2
- schválila
uzavření Smlouvy
o
provozování
sběrného dvora
nebezpečného
odpadu a o zajištění zpětného
odběru elektro-
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zařízení mezi městem Domažlice a AVE
CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., se
sídlem Praha 10, Pražská 1321/38
- souhlasila s povolením výjimky z místní
úpravy provozu na místních komunikacích, do ulice Elišky Krásnohorské
a Hruškova v Domažlicích, týkající
se zákazu vjezdu nákladních vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez s uvedeným údajem
7,5 t a místních komunikacích - ulice Na
Ostrůvku a Npor. Bartoška v Domažlicích, týkající se zákazu vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez s uvedeným údajem
5 t pro vozidla MERCEDES BENZ typ
ATEGO, RZ: 4B7 8431, 4B2 3332, 5B0
6092, 6B2 6596, 7B1 3227, 5B7 4814
vlastníka společnosti Plzeňský Prazdroj
a.s., Plzeň, z důvodu zajištění zásobování pro plnění tankové technologie ke
stáčení piva pro restauraci v objektu
náměstí Míru čp. 101, Domažlice od
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
- schválila uzavření smlouvy o dílo, jejíž
předmětem je zpracování projektu bezbariérové město Domažlice, se společností BS – CENTRAL s.r.o., Děkanská
vinice I 823/13, 140 00 Praha 4 (cena:
24.000,– Kč bez DPH), a schválila uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je
součinnost při zpracování projektu bezbariérové město Domažlice, se společností Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, 301 00 Plzeň (cena: 30.000,– Kč
bez DPH)
- schválila zadání zakázky „Kolumbárium
v Domažlicích“ fyzické osobě podnikající pod označením Karel Poláček,
s místem podnikání Chrastavická 111,
(pokračování na str. 3)

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
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O čem se jednalo na radnici

(dokončení ze str. 2)
Domažlice, za cenu 56.400,– Kč bez
DPH
- schválila uzavření smlouvy o budoucí
darovací smlouvě se společností Agrowest a.s., se sídlem Plzeň, Božkovská
397/15, PSČ 30541, jejímž předmětem
je bezplatný převod bývalého areálového
vodovodu „Strojírny Holý“ o délce 128
bm nacházejícího se na pozemkových
parcelách č. 4458/2 4841/7, 4841/9 k.ú.
Domažlice, do vlastnictví města
- schválila změnu otevírací doby na
plaveckém bazénu od 24. 12. 2012 do
1. 1. 2013
- vzala na vědomí zprávu o činnosti MP
Domažlice za měsíc září 2012
- schválila uzavření smlouvy o dílo na
realizaci zakázky „Hydrogeologický

průzkumný vrt HV 01 v katastru města
Domažlic“ se společností Stavební geologie – Geosan, s.r.o., Karlovotýnská
49, Nučice

Zastupitelstvo města na svém
22. zasedání dne 17. 10. 2012:
- schválilo záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 154/6, spoluvlastnický
podíl na společných prostorech domu
č. p. 154 a č. p. 155 ve výši 6336/87716,
a spoluvlastnický podíl na stavebních
parcelách č. st. 1626 a p. č. st. 1627 ve
výši 6336/87716 v Domažlicích, Hořejší
- Předměstí, dle předloženého návrhu
s minimální kupní cenou 522.000,– Kč
- schválilo Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace
Domažlice pro roky 2013 až 2017, zpracované Městem Domažlice

Tříkrálová sbírka

Rádi byste strávili čas adventní a vánoční zapojením se do užitečné činnosti? V tom
případě vás zveme, abyste se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2013. Mohou se zúčastnit děti
i dospělí, jen je potřeba, abyste se s námi zkontaktovali na čísle 731 433 092 (020), nebo
napsali e-mail: havlickova@dchp.cz, vyplnili přihlášku a rezervovali si sobotu 5. ledna,
kdy bude letošní sbírka zahájena ve 13 hodin v arciděkanském kostele v Domažlicích.
Vaši účast uvítáme také 6., 7. a 8. ledna, kdy bude Tříkrálová sbírka pokračovat. Obleky
k zapůjčení máme, vy, rodiče, můžete vzít své děti a jít koledovat třeba jen ve vaší ulici
či domě. Těšíme se zvláště na vás, kteří máte možná trochu ostych, ale chcete zažít něco
nového!
PhDr. Ladislav Lešický, Charita Domažlice

JAK ZÍSKÁTE MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 23. zasedání, které se konalo dne 14. 11. 2012
schválilo Výzvu k podání žádostí o mimořádný příspěvek v roce 2012 podle vnitřní směrnice 9/2005 (pravidla pro poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města
Domažlice) organizacím majícím sídlo v Domažlicích pod podmínkou, že žadatel neobdržel v požadované výši v roce 2012 příspěvek z odvodů výtěžku z loterií a jiných podobných her (doložení dokladu o poskytnutí příspěvku), termín podání do 31. 12. 2012.
Výzva k podání žádostí o mimořádný příspěvek v roce 2012 je zveřejněna na webových stránkách města Domažlice - www.domazlice.info
(měú)

Život Jiřiny Paroubkové se uzavřel

V požehnaných 95. letech věku se uzavřel život paní učitelky Jiřiny Paroubkové. Jmenovaná se po celý život aktivně zasazovala
o výchovu mládeže a uchovávání základních hodnot humanismu
a svobody. Od mládí se angažovala - bylo-li to přes nepřízeň totalitních režimů minulého století možné - ve skautském hnutí. Pilně
publikovala články v místním tisku o významných osobnostech
a událostech zejména ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého
století. Ještě nedávno ji mohli vidět diváci České televize v publicistickém pořadu věnovaném Janu Smudkovi, kdy na tohoto odbojáře jako jeden z mála
žijících pamětníků vzpomínala. Vyrostla v rodině výtvarníka Jana Paroubka, což ji
zřejmě přivedlo ke sbírání exlibris. Svoji cennou sbírku před časem věnovala Národní
knihovně v Praze.
Za její celoživotní práci ji ocenilo zastupitelstvo města Domažlice udělením stříbrné
pamětní medaile, kterou za „národopisnou a publikační činnost a společenskou angažovanost“ přijala z rukou starosty v roce 2008.
S. Antoš
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Zastupitelstvo města na svém
23. zasedání dne 14. 11. 2012:
- schválilo poskytnutí půjčky Základní
škole a mateřské škole Domažlice,
Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice, IČ 75005743
ve výši 1.041.300,– Kč na zřízení fotovoltaické výrobny a uzavření smlouvy
o půjčce
- schválilo zařazení dofinancování akce
„Kulturní centrum Pivovar Domažlice“
do rozpočtu na rok 2013
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
- nevyhlásilo 4. mimořádné kolo grantu
„Reprezentace města“
- schválilo zřízení příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice,
příspěvková organizace s účinností od
1. 7. 2013

OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo města Domažlice na
svém 23. zasedání dne 14. 11. 2012 vyhlásilo pro rok 2013 tyto granty:
Podpora činnosti dospělých – sport
a tělovýchova
Podpora činnosti mládeže – sport
a tělovýchova
Podpora činnosti dospělých – sport
a tělovýchova – reprezentace
města v dlouhodobých
mistrovských soutěžích
Podpora významných počinů
Reprezentace města
Jednorázové akce pro mládež
Podpora činnosti dospělých – sociální
oblast
Podpora činnosti dětí a mládeže
– sociální oblast
Podpora činnosti dospělých – kultura
a ostatní zájmové činnosti
Podpora činnosti mládeže – kultura
a ostatní zájmové činnosti
Termín vyhlášení grantů je 30. 11.
2012
Termín uzávěrky příjmu grantových
projektů je 15. 1. 2013
Formulář žádosti o přidělení grantů
z rozpočtu města Domažlice a úplné
znění „Zásad a pravidel pro poskytování
podpor z rozpočtu města Domažlice“
jsou zveřejněné na webových stránkách
města Domažlice www.domazlice.info,
v sekci Granty a dotace – Granty města
2013.
(měú)
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na jarní taneční kurz od 23. 1. 2013, a

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ,
který začne ve čtvrtek 10. 1. 2013.
Bližší informace na www.idomazlice.cz
tel.: 379 722 631
e-mail: pincova@idomazlice.cz

KAČABY
káva, čaj, byliny
DUKELSKÁ 30
DOMAŽLICE

Adventní a vánoční program v evangelickém sborovém domě

Pondělí 10. 12. - 17:00 hodin
Sobota 15. 12. - 17:00 hodin
Neděle 16. 12. - 9:00 hodin
-13:00 hodin
Neděle 23. 12. - 9:00 hodin
- 13:00 hodin
Pondělí 24. 12. -15:00 hodin
- 22:00 hodin
Úterý 25. 12. - 9:00 hodin
Středa 26. 12. - 10:30 hodin
Neděle 30. 12. - 9:00 hodin
Úterý 1. 1. - 16:00 hodin

Filosofický kroužek s PhDr. Z. Vyšohlídem
Adventní koncert křesťanské skupiny Exusia
3. adventní neděle – evangelické bohoslužby
Bohoslužby Křesťanského sboru Domažlice
Ev. adventní bohoslužby spojené s dětskou divadelní hrou
Bohoslužby Křesťanského sboru Domažlice
Evangelické štědrovečerní bohoslužby
Štědrovečerní bohoslužby Křesťanského sboru
Domažlice
1. svátek vánoční – ev. bohoslužby s vysluhováním
sv. Večeře Páně
2. svátek vánoční – bohoslužby Církve čs. husitské
1. neděle po vánocích – evangelické bohoslužby
Nový rok – ev. bohoslužby s vysluhováním
sv. Večeře Páně

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

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

OTVÍRACÍ DOBA:
PO–PÁ 10–12 13–16,40, SO 9–12
Stříbrná + Zlatá neděle 9–12.
Po telefonické domluvě je možné otevření
obchodu i mimo stanovenou pracovní
dobu - tel. číslo: 379 720 001.
Těšíme se na vaší návštěvu.

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V DOMAŽLICÍCH

TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Městské kulturní středisko v Domažlicích
přijímá přihlášky

v

VYPISUJE PŘEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ A KONCERTNÍ SEZONU 2013

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 11. 12. 2012 školení

Začínáme s internetem

Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům (zdarma).
Začátek v 8.00 v internetové studovně.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Výstavy:

Volnočasový klub Duha – práce klientů
Výstava členů klubu DUHA plzeňské
diecézní charity ve vestibulu knihovny
potrvá od 1. do 21. prosince 2012 a přístupná bude v provozní době knihovny.

Upozornění návštěvníkům
knihovny:

Uzavření knihovny 27. až 31. prosince
2012
Městská knihovna Boženy Němcové
oznamuje, že z provozních důvodů (dovolená, každoroční hloubkové čištění
koberců v celé budově) bude knihovna
pro veřejnost od čtvrtka 27. prosince
do pondělí 31. prosince pro veřejnost
uzavřena. Běžný provoz knihovny bude
zahájen ve středu 2. ledna 2013. Výpůjční doba půjčených knih a časopisů bude
automaticky o tyto dny prodloužena
a od čtenářů nebudou vybírány sankční
poplatky za pozdní vrácení. Prosíme
čtenáře, aby s uzavřením knihovny počítali a včas se zásobili knížkami i časopisy. Děkujeme za pochopení.

Městská knihovna Boženy
Němcové Domažlice přeje
svým čtenářům a všem občanům města radostné prožití
vánočních svátků a klidný
a ve zdraví prožitý rok 2013
Vaše knihovna

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 9 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: antosova@idomazlice.cz, www.idomazlice.cz

Městské kulturní středisko v Domažlicích 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:
PØEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ A KONCERTNÍ
SEZONU 2013 VE VÁNOÈNÍM BALENÍ

Letos dokončené investiční akce

Na sklonku roku lidé většinou bilancují, co se v minulých 365 dnech podařilo.
V rozhovoru se starostou města Domažlice ing. Miroslavem Machem jsme se rovněž
ohlédli za tím, co vše je v investičních akcích města nového.
„Rozšířili jsme kapacitu mateřské školy sídlící v Základní škole Msgre B. Staška.
V našem městě tak mají děti nad tři roky věku zajištěné místo v předškolním zařízení,“ říká starosta města a dodává, že kromě interiérů byla upravena i zahrada pro
malé caparty. Ostatně u této školy se toho odehrálo letos více. Žáci získali v areálu
školy hřiště pro atletiku a rozsáhlá budova byla opatřena novou kompletně izolovanou střechou.
„Vybudovali jsme kruhový objezd na křižovatce pod Chodským hradem, po ukončení akce čistá Berounka byly kompletně upraveny ulice Vrbova, Hruškova, Žižkova
či ulice na Kavkaze. V centru pak ulice Vodní a Fastrova,“ vypočítává Miroslav
Mach alespoň ty nejdelší úseky. Ostatně v obdobných opravách, které navazují na
rekonstrukci vodovodu a kanalizace, bude město pokračovat i v příštím roce.
Pokud se využití volného času týká, radnice nechala upravit cestu pro pěší a cyklisty do Petrovic a akvadukt na Hadrovci byl napojen cestou na Valchu. Upravena je
i cesta na Nevolický vrch. V městském kulturním středisku mohou diváci sledovat
pořady ve větším pohodlí, protože město koupilo nové židle.
„Do konce roku přibydou parkovací místa na sídlišti 17. listopadu, kde probíhá revitalizace této části města,“ říká starosta M. Mach. Co se parkovišť týká, další přibylo
za Heldovnou (v Baldovské ulici).
„Podařilo se dokončit opravy střech panelových domů ve vlastnictví města. Tato
akce navázala na loňskou výměnu oken bytů,“ říká starosta.
Velká změna se odehrála v jediné obci spadající pod město, v Havlovicích. Kromě
výstavby kanalizace a vodovodu mají obyvatelé nové chodníky, místní komunikace
a dětské hřiště ve středu návsi u kuželníku.
Velký posun zaznamenalo naše město v nové výpočetní technologii. Na radnici
přibylo nejmodernější úložiště dat pro celý region. Pokrok zaznamenala dlouhodobě
systematicky plánovaná výstavba metropolitní sítě, na kterou jsou napojeny školy
a městské organizace.
Nebezpečí povodně v místě Na Ostrůvku i v celé Hruškově a Havlíčkově ulici
znatelně po letošním roce pokleslo, protože bylo koryto Zubřiny v jeho nejužším
místě pod hradem rozšířeno v rámci protipovodňové akce.
Co se nové lokality pro bytovou výstavbu Na Bábě týká, i zde se práce nezastavily.
„K dalšímu rozvoji této čtvrti napomůže nově vybudovaná asfaltová komunikace,
která napojuje oblast na kasárna,“ zmiňuje na závěr starosta Miroslav Mach další
významnou akci napomáhající rozvoji města.
Stanislav Antoš

v
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J. J. Ryba: Česká mše vánoční

středa 26. 12. 2012 v 19.30 hodin v arciděkanském kostele v Domažlicích
Účinkují:

Eva Müllerová - soprán
Lucie Bínová - alt
Petr Strnad - tenor
Kamil Jindřich - bas
Pěvecký sbor Čerchovan, Komorní orchestr Musica Tusta
dirigent Marek Vorlíček
Předprodej vstupenek od 3. 12. 2012 v MIC Domažlice

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 12. Koncert VLASTY REDLA s kapelou, 3. 12. Školení, 3. 12. Vánoční žákovský koncert ZUŠ, 4. 12. Divadlo pro MŠ a ZŠ, 5. 12. Prezentace, 6. 12. Seniorské
odpoledne, 7. 12. Maturitní ples, 8. 12. Maturitní ples, 9. 12. Divadlo pro děti,
10.–11. 12. Prodej knih, 12. 12. Zasedání zastupitelstva města, 13. 12. Koncert VĚRY
ŠPINAROVÉ, 14. 12. Maturitní ples, 15. 12. Maturitní ples, 17. 12. Koncert PATROLA – ŠLAPETO, 18. - 19. 12. Prodej, 19. 12. Prodej drogerie, 21. 12. Maturitní
ples, 22. 12. Vánoční klubová scéna CHRISTMAS BRASS BAND, 25. 12. Taneční
zábava.
Svoz směsného komunálního odpadu na Vánoce 2012 a Nový rok 2013
Ve čtvrtek 27. 12. 2012 bude proveden svoz za pondělí 24. 12. 2012 a úterý 25. 12. 2012.
V pátek 28. 12. 2012 bude proveden svoz za středu 26. 12. 2012, čtvrtek 27. 12. 2012, pátek 28. 12.
2012 a obec Chrastavice.
Ve středu 2. 1. 2013 bude proveden svoz za úterý 1. 1. 2013 a pravidelný středeční svoz.

Omezení provozu sběrného dvora
Pozor: otevírací doba sběrného dvora DTS Domažlice p.o. v Chrastavické ulici č.p. 170 v prosinci a lednu
od 9.00 do 16.00.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro vánoční stromky od 3. 1. 2013 do 16. 1. 2013
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.
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Inzerujte u nás
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(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm ) 2 970 Kč
2

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

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

v
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK - SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ BALÍČEK POD STROMEČEK!

Hledáte vhodný dárek pro vaše příbuzné, známé nebo kolegy z práce?
Máme pro vás balíček vstupenek na pořady, které tímto vhodným dárkem jsou:

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

v

PŘEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ SEZONU 2013

PŘEDPLATNÉ NA 8 DIVADELNÍCH HER
1. – 8. řada
9. – 16. řada

1.320,– Kč
1.280,– Kč

17. – 23. řada
balkón

1.240,– Kč
1.320,– Kč

PŘEDPLATNÉ NA KONCERTNÍ SEZONU 2013

PŘEDPLATNÉ NA 9 KONCERTŮ KPH
1. – 10. řada

11. – 23. řada

640,– Kč
560,– Kč

balkón

640,– Kč

vstupenka na koncert nejstarší jihočeské dechovky

BABOUCI

úterý 22. ledna 2013 od 19.30 hodin velký sál MKS Domažlice
cena vstupenky 100,– Kč
vstupenka na travesti show

HANKY PANKY - DISKOHRÁTKY

úterý 29. ledna 2013 od 19.30 hodin velký sál MKS Domažlice
cena vstupenky 230,– Kč
vstupenka na koncert

BRATŘI NEDVĚDI - JAN A FRANTIŠEK s kapelou

úterý 19. února 2013 od 19.30 hodin velký sál MKS Domažlice
cena vstupenky 270,– Kč, 300,– Kč a 350,– Kč
vstupenka na přednášku

JIŘÍ KOLBABA - FOTOGRAF NA CESTÁCH
úterý 19. března 2013 od 19.30 hodin velký sál MKS nebo kino Čakan

cena vstupenky 150,– Kč
vstupenka na diashow

MARTIN LOEW - MADAGASKAR

středa 27. března 2013 od 19.00 hodin velký sál MKS nebo kino Čakan

cena vstupenky 100,– Kč
vstupenka na koncert

4 TET

čtvrtek 11. dubna 2013 od 19.00 hodin velký sál MKS Domažlice
cena vstupenky 490,– Kč a 550,– Kč

...............................................................................................................................................................................................................

Domažlický zpravodaj - str. 6

Předprodej vstupenek: od 1. 12. 2012 – Městské informační centrum, náměstí Míru 51, Domažlice,
tel: 379 725 852 www.idomazlice.cz
Na vyžádání připravíme vstupenky do vánoční dárkové obálky ...

Udělejte radost všem, koho máte rádi vstupenkou z MKS v Domažlicích!

Domažlický zpravodaj - str. 8
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sobota 1. prosince 2012 od 16.00 hodin pódium u stromečku na náměstí v Domažlicích

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Účinkují: sbory a sólisté ZUŠ Domažice

neděle 2. prosince 2012 a neděle 9. prosince 2012
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
Vstupenky pouze v předprodeji a to od 12. 11. 2012 v informačním centru.
neděle 2. prosince 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

VLASTA REDL S KAPELOU

Vlasta Redl, vynikající folk-rockový písničkář, zpěvák, textař, producent, skladatel, aranžér a multiinstrumentalista, se vrátil na pódia po několikaleté rockové koncertní pauze se svou novou skupinou
v sestavě Marcel Buntaj-Martin Gašpar-Petr Vavřík-Michal Žáček-Borek Nedorost-Matěj Morávek.
Společně představí album s názvem Koncert, který se nekonal, jež vyšlo na podzim loňského roku.
Zazní největší hity Husličky, Bože muj, Sbohem, galánečko, Dohrála hudba...
neděle 9. prosince 2012 od 19.30 hodin v augustiniánském kostele

Adventní koncert učitelů ZUŠ v Domažlicích
čtvrtek 13. prosince 2012 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS
VYPRODÁNO
vánoční koncert

VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA
pondělí 17. prosince 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
vánoční koncert

PATROLA – ŠLAPETO STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE

Domažlický zpravodaj - str. 9
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16.00
Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie Hanáčíkové
17.00
PONOCNÝ
neděle 23. 12. 2012
14.00
Strašlivá podívaná – plzeňská folková skupina
14.30
Hvězdička betlémská aneb Co se všechno přihodilo, než se nám narodil Ježíšek
- Pohádkové divadlo tety Terezy
15.30
Strašlivá podívaná – plzeňská folková skupina
16.00
Pohádka tříkrálová – Pohádkové divadlo tety Terezy
16.30
TRUBAČI OMS a hosté – setkání u krmelce
čtvrtek 20. prosince 2012 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele

XX. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
účinkuje Národopisný soubor Postřekov

sobota 22. prosince 2012 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
vánoční klubová scéna

CHRISTMAS BRASS BAND

Christmas Brass, žesťový kvintet, vznikl v roce 2006. Zaplnil mnoho koncertních sálů a pódií nejen v Čechách, ale i na řadě míst v Evropě, například v Bonnu, Paříži, Davosu i ve Florencii. 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.
pondělí 24. prosince 2012 od 13 a od 15 hodin v kině Čakan
vánoční promítání dětského filmového představení

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA

Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí je existence Santovy provozní základny ukryté pod
Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky.
úterý 1. ledna 2013 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@idomazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

Pro adventní čas máme pro vás připravenou obnovenou premiéru pořadu Staropražské Vánoce, ve kterém
zazní romantické staropražské písně Karla Hašlera i speciálně upravené staročeské a staropražské koledy.
středa 19. prosince až neděle 23. prosince 2012

LEDEN 2013

HUDBA U STROMEČKU v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí

úterý 22. ledna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert nejstarší mužské jihočeské dechovky BABOUCI

středa 19. 12. 2012
15.00
Já malý přicházím koledovat – děti z Domu dětí a mládeže DOMINO
16.00
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
17.00
PONOCNÝ
čtvrtek 20. 12. 2012
15.00
PĚVECKÝ KROUŽEK při ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška Domažlice
16.00
SIRÉNY a VESELÁ KVINTA – studenti Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích
17.00
PONOCNÝ
pátek 21. 12. 2012
14. 00 HOLBA – středověká hudba
15. 00 PÊLE – MÊLE QUINTET Mariánské Lázně
16. 00 HOLBA – středověká hudba
17. 00 PONOCNÝ
17. 05 Vánoční zpěvohra – VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelnický spolek KAREL, Canzonetta a sólisté. Hudba: Josef Kuneš.
sobota 22. 12. 2012
14.00
Vysoká tráva
15.00
Pěvecký sbor „PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK“ při ZŠ Komenského 17

jednotná cena vstupenek 100,– Kč

pondělí 28. ledna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadlo v rámci předplatného
Imtimní divadlo Dáši Bláhové Peta Murray MOUCHA NA ZDI
hrají: Dáša Bláhová a Vladimír Kratina společně s profesionálními tanečníky společenského tance, Alicí Stodůlkovou a Michalem
Kurtišem. Režie: Irena Žantovská.
úterý 29. ledna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
travesti show skupina HANKY PANKY uvádí nový

pořad ,,Diskohrátky“

čtvrtek 31. ledna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
bonusový abonentní koncert PÓDIUM MLADÝCH

TALENTŮ

Předprodej zahájen od 1. 12. 2012

ÚNOR 2013
úterý 19. února 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert BRATŘI

NEDVĚDI – HONZA A FRANTIŠEK S KAPELOU

cena vstupenek 270,– 300,– a 350,– Kč

úterý 26. února 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
I. abonentní koncert VEČER KOMORNÍ HUDBY
Martina Bačová – housle, Dalibor Karvay – housle, Jiří Žigmund – viola, Hana Baboráková – violoncello
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc PROSINEC

sobota 1. prosince – MIKULÁŠSKÁ DÍLNA – od 9.00 do 12.00 hodin v domě dětí – výroba mikulášů, čertů
a andělů, ozdob na stromeček z keramiky, čertí rej
úterý 4. prosince – Na kouzelném paloučku divadelní představení pro školy od 9.00 a od 10.15 hodin v městském
kulturním středisku
6., 14., 18. a 19. prosince – vánoční dílna pro třetí a čtvrté třídy ZŠ výroba zvykoslovných předmětů
předvánočního období ve spolupráci s Muzeem Chodska v Domažlicích od 10.00 hodin v galerii
sobota 8. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA od 9.00 do 12.00 hodin v domě dětí - děti si vyrobí svícny, vánoční přání, ozdoby a jmenovky
na dárky a zahrají si spoustu her
úterý 11. prosince – „Já malý přicházím koledovat“ vánoční vystoupení pro obyvatele Domu pro seniory v Baldovské ulici
od 14.00 hodin
úterý 11. prosince – zájezd pro druhé třídy ZŠ Msgre Staška do Divadla Alfa v Plzni na představení O rytíři Wyndovi a zakleté
Markétce
středa 12. prosince – Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň od 17.00 hodin pódium u stromečku na náměstí
po oficiálním programu, ve kterém vystoupí pěvecké sbory domažlických ZŠ, Hynek a Patrik Hradeckých
a sólisté privátní školy populárního zpěvu Lídy Nopové, bude následovat společné zpívání koled NESEM VÁM
NOVINY a NARODIL SE KRISTUS PÁN v přímém přenosu, které ohlásí ponocný
od 15.00 hodin se uskuteční vánoční jarmark výrobků dětí z DDM
prodej svařeného vína
ve spolupráci s Městem Domažlice a Městským kulturním střediskem v Domažlicích
čtvrtek 13. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA pro školní družinu ZŠ Msgre Staška ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích
od 13.30 hodin v galerii
sobota 15. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA – kominíček a prasátko pro štěstí, vánoční dekorace od 9.00 do 12.00 hodin v domě dětí
středa 19. prosince - vystoupení u stromečku na náměstí od 15.00 do 15.30 hodin
„Já malý přicházím koledovat“ pásmo vánočních koled, hrají a zpívají děti z DDM pod vedením Mgr. Pivoňkové
Otevírá se nám nový rok 2013. Nechť je Vám nakloněn ve všech oblastech a obzvláště neúprosnost času, ať je přívětivá a opět navrátí
možnost více jeho hodnoty trávit rodičům s dětmi a dětem s rodiči.
Pracovníci Domu dětí a mládeže Domino v Domažlicích

MAGICKÉ DATUM ROZEZNÍ KOLEDY

Magické datum 12. 12. 2012 rozezní koledy na domažlickém náměstí. Přijďte si zopakovat úžasnou atmosféru a pomozte nám dosáhnout minimálně stejné účasti, jako tomu bylo v loňském roce. Tehdy se sešlo 498 dětí a dospělých. V letošním roce bychom rádi
vytvořili rekord v počtu registrovaných zpívajících.
Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň se uskuteční ve středu 12. prosince od 17.00 hodin před pódiem u stromečku. Domažlice se letos popáté připojí k dalším dvanácti zúčastněným městům a obcím v Plzeňském kraji.
Po oficiálním programu, ve kterém vystoupí pěvecké sbory domažlických ZŠ, Hynek a Patrik Hradeckých a sólisté privátní školy
populárního zpěvu Lídy Nopové, bude následovat společné zpívání koled Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán v přímém přenosu, které ohlásí ponocný. Pořadatelé zajistili prodej svařeného vína. Od 15.00 hodin se uskuteční vánoční jarmark výrobků dětí z DDM
Domino.
Jan Hrabačka

TURISTICKÉ AKCE V PROSINCI
Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost
Neděle 2. 12.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD ve 12.32 hodin na Babylon.
Trasa: Babylon, akvadukt, po cyklostezce přes Havlovice do Domažlic (7 km).
Vede P. Matějka.
Neděle 9. 12.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hodin
u Golema. Trasa: Domažlice, Újezd, Trhanov (návštěva výstavy betlémů), 6 km.
Vede M. Janutková.
Neděle 16. 12.
Turistická vycházka – loučení se starým
rokem. Sraz ve 13 hod. u Sokolovny.
Trasa: Luženičky a zpět (6 km). Vede
K. Bílek.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí
domažličtí turisté.
Připravujeme
Úterý 1. 1.
Novoroční setkání turistů na Vavřinci
v 0.30 hodin –1.30 hodin (40. ročník). Na
památku novoročenka. Vede M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov (15. ročník, 8 km). Sraz v 10 hodin na parkovišti
v Caparticích. Na památku novoročenka.
Vede J. Kuželka. V průběhu akce proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“ ve
prospěch výstavby turistické trasy pro
handicapované turisty.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd ze
zastávky ČD ve 13.05 hodin do Klenčí pod
Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov
(8 km). Vede M. Senohrábková.

Pro rybáře

Upozorňujeme členy místní organizace Českého rybářského svazu na povinnost na termíny
odevzdání povolenek – sumářů úlovků na pstruhovou vodu nejpozději do 15. 12. 2012. Odevzdání
povolenek – sumářů úlovků na mimopstruhovou
vodu nejpozději do 15. 1. 2012. Neodevzdá-li člen
povolenku v tomto termínu, nesmí mu být vydána
povolenka pro příští rok!
Výbor organizace

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

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

Vhodné dárky z MIC
pod stromeček

Pokud chcete obdarovat své blízké o Vánocích, věnujte
pozornost těmto řádkům. V městském informačním centru lze koupit zajímavé knihy mající vztah k našemu kraji
- Chodský slovník, Antonín Konrády, Domažlické mlýny
a mlynáři, Putování po zaniklých místech Českého lesa,
Evropan z Domažlic, Chodské kroje a řadu dalších.
(MIC)

Zahrádkáři zvou

ZO Českého svazu zahrádkářů Domažlice zve členy na
slavnostní členskou schůzi s pohoštěním, zábavou a tombolou,
která se koná 10. prosince od 18 hodin v budově zahrádkáře.
Věci do tomboly možno předat v prodejně zahrádkáře nebo
před začátkem schůze.
(ZO ČZS)

Akce (nejen) pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

Baldovská 638
5. 12. od 14. hodin Mikulášskou zábavu,
11. 12. od 14. hodin vystoupení dětí z Domina,
13. 12. 14.30 hodin vystoupení dětí z DD Staňkov,
17. 12. 10.30 hodin zdobení vánočních perníčků

V Břetislavově 84
13. 12. od 14. hodin přednáška p. Palkovičové – Detoxikace
medem

V novém penzionu v ulici
Prokopa Velikého 689
4. 12. od 15. hodin mše svatá,
8. 12 14. hodin vánoční koncert sboru HLAS,
10. 12. 14. hodin vystoupení dětského sboru Mráček,
12. 12. 14. hodin vystoupení ZŠ Komenského,
15. 12. 15. hodin vánoční koncert Domažlické dudácké
muziky,
19. 12. 16. hodin vystoupení dětí ze ZUŠ, 28. 12. 16. hodin
vánoční koncert p. Suchánkové, p. Matějkové
a p. Hrubého s doprovodem.
(ap)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledáme ke koupi starý domek nebo

Jediná noční kavárna v Domažlicích

Mánesova 569 (bývalý Tuzex)

l

( 603 810 089
OTEVŘENO: PO–NE 16–04

prosinec 2012

l

U NÁS TO ŽIJE KAŽDÝ DEN ...
PO–NE 16–04

l

NAROZENINOVÉ OSLAVY
PODNIKOVÉ VEČÍRKY
TŘÍDNÍ SRAZY
Těšíme se na Vaši návštěvu!

l
l
l
l

l

chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám RD-chalupu u Blížejova na
Domažlicku, 2+1, chlév, dvě stodoly,
pěkný uzavřený dvůr a zahrada se
stromy, cena 495 tis, tel. 721 004 299.
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Tel. 607 731 346
www.extravydelky.cz z domu
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Koupím a odvezu vyřazené boilery,
pračky, sporáky, myčky a jakýkoliv
kovový odpad. Tel. 606 122 345
Hledám pronájem kancelářských
a skladových prostor (garáž, stodola,
atd). Domažlice a okolí.
Mobil: 731 014 334,
e-mail: panekdavidcze@seznam.cz
Řez stromů, rizikové kácení
603 450 275

Pozvánka na bohoslužbu

Zveme Vás na vánoční bohoslužbu
Křesťanského sboru Domažlice, a to na
Štědrý večer 24. prosince od 22.00 hodin
v evangelickém kostele, Tyršova 690 Domažlice (nad Hanovým parkem). Na programu je zpívání současných moderních
křesťanských písní a vánoční slovo. (pf)

Prodej kaprů a pstruhů

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

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

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

Pokud máte chuť na rybu, tak byste měli
vědět, že před domažlickou radnicí prodávají Městské lesy kapry a pstruhy každou
středu (vždy od 10 hodin) do konce roku.
V rybárně v Hanově parku pak každý pátek od 13.00 do 16.00 hodin.
Vánoční prodej se bude konat 21.–23.
prosince od 9.00 do 15.00 hodin (náměstí
i park).

Domažlické městské lesy nabízejí
prodej palivového dříví. Podrobnosti
tel.: 602 249 341.
(dml)
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Komunitní centrum FAZOLE uvádí TÉMA NA PROSINEC:

JAK Z DLUHOVÉ PASTI
V dnešní době na nás ze všech stran útočí reklama s tím, co vše prostě musíme mít. Pokud na to nemáme dostatek finančních
prostředků, není důvod koupi odkládat, můžeme si přece vzít půjčku. Zní to velmi jednoduše, ale důsledky tohoto jednání
mohou být přímo fatální. Zadluženost Čechů roste každým rokem o desítky procent a situace se stále rychleji mění k horšímu.
Nejjednodušší radou je vůbec se nezadlužovat, což je samozřejmě v dnešní době velmi obtížné. Zadlužování nemusí být vždy
špatné, pokud je promyšlené a má smysluplné využití, jako např. hypotéka na pořízení vlastního bydlení. Pokud si již člověk bere
půjčku, měl by nejdříve zvážit, zda ji opravdu potřebuje, uvědomit si případná rizika, a především si spočítat, zda na splácení
půjček vůbec má. Pokud se pro nějaký úvěr rozhodne, je nezbytné, aby rozuměl všem nástrahám, do kterých se může v případě
problémů se splácením dostat. Není to vůbec snadné, pochyby mají často i renomovaní právníci. Ne každý se do potíží ale
dostane vlastní vinou, velké komplikace mohou přinést i zděděné dluhy či ručení za úvěr kamaráda nebo někoho blízkého.
Důležité je proto věnovat maximální pozornost smluvním
podmínkám, poradit se a nepodepisovat nic v časové tísni.
Pokud se ale přes veškerou opatrnost dostanu do dluhové
pasti, co potom, jak postupovat? Nejdůležitější je začít
jednat, nedělat mrtvého brouka. Čím dříve začnete jednat, tím
je vyšší vaše šance na vyřešení problému. Nepropadejte panice.
Pokud si nevíte rady, vyhledejte pomoc odborníků, kteří vám
pomohou vaši situaci řešit. Sepište si seznam svých věřitelů
a výši závazků, které u nich máte. Jakou část dluhu jste již
splatili a kolik vám zbývá k úhradě. Zjistěte si stav svého
dluhu, především pokud jste již nějakou dobu v prodlení
a ztratili jste přehled. Je nutné zjistit, v jakém stavu se váš dluh
nachází a jaké kroky věřitel již podnikl. Nepřestávejte jednat
s věřiteli!
Obsah semináře Jak z dluhové pasti:
▪ Co dělat, pokud nemohu splácet své dluhy?
▪ Mimosoudní řešení dluhů
▪ Exekuce – jak probíhá a jak ji odvrátit
▪ Oddlužení – kdy o něj mohu požádat a co musím splnit
▪ Pasti na lidi – na co si dát pozor
Základní pravidla pro jednání s věřiteli: 1) Jednejte
s věřiteli, informujte je o změně vaší finanční situace, zkuste
s nimi nalézt řešení, třeba snížit splátky, nebo je odložit.
2) Informujte věřitele včas, nechte si vše ústně i písemně
domluvené odsouhlasit a doklady si pečlivě zakládejte.
3) Nenechte se dotlačit ke splátkám, jejichž výše je pro vás
nereálná. 4) Pokud jste si s věřitelem dojednali splátkový
kalendář, pečlivě jej dodržujte. 5) Pokud vám věřitel odmítne
upravit výši splátek, plaťte alespoň tolik, kolik reálně můžete,
aby váš dluh a úroky z něj narůstaly co nejméně. 6) Rozhodně

si nyní nepůjčujte, vaše situace by se mohla ještě vice
zkomplikovat. 7) Vyhněte se používání kreditních karet, je
to vlastně typ úvěru. 8) Vyhledejte odbornou pomoc a začněte
situaci řešit. Přestože se vaše situace může zdát kritická a hrozí
vám exekuce, existují možnosti, jak ji odvrátit. Vždy se vyplatí
jednat s věřitelem a věc vyřešit smírčí cestou. Dostane-li se věc
k soudu a následně dojde na exekuci, dlužná částka se navyšuje
o desítky procent, platíte soudní výlohy i odměnu exekutora
a další náklady.
Jak se vyhnout dluhové pasti:
▪ Pečlivě zvážit, zda půjčku opravdu potřebuji.
▪ Spočítat si, zda mám na splátky.
▪ Důkladně si před podpisem přečíst podmínky smlouvy.
▪ Nikdy nesouhlasit s rozhodčí doložkou.
▪ Nepodepsat bianco směnku či smlouvu s bílými místy.
▪ Nesplácet půjčku dalším úvěrem, nepoužívat kreditní
karty.
▪ Pečlivě zvážit přijetí dědictví, chtít znát výši dluhů.
Kde najdu pomoc?

▪ Poradna při finanční tísni o. p. s., tel. 222 922 240, Americká 11,
120 00 Praha 2 (pobočka i v Plzni)
▪ Občanská poradna, o. s. – tel. 377 456 468, Koterovská 41,
326 00 Plzeň
▪ Člověk v tísni (tel.: Domažlice: 777 787 782,
H. Týn: 739 320 770), Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň

Téma zpracovala: Bc. Eva Kollerová
Na leden připravujeme téma Domácí násilí a dlouhodobé,
systematické pronásledování a obtěžování (stalking).

Chcete se dozvědět více? Přihlaste se na semináře! II. cyklus 8 seminářů na vybraná témata z každodenního života

proběhne od 26. 2. do 26. 3. 2013, vždy v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Semináře jsou určeny především ženám
ohroženým na pracovním trhu. Přihlášky do druhého cyklu seminářů přijímáme do 21. února 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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Vydávání letáku je jednou z aktivit projektu „Podpora
udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních
služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice“,
který realizuje Centrum pro komunitní práci západní
Čechy a jehož partnerem je město Domažlice. Tato
operace je financována z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
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KOMUNITNÍ CENTRUM FAZOLE PŘIPRAVUJE
PO NOVÉM ROCE DALŠÍ KURZY

14. ledna 2012 začíná poslední běh Motivačního kurzu
v rámci projektu „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče
s dětmi a ženy 50+ vítáme“ pro matky s dětmi do 15 let,
rodiče samoživitele a ženy ve věku nad 50 let. Po Motivačním
kurzu budou mít klientky/klienti možnost absolvovat neprofesní
rekvalifikaci Obsluha osobního počítače v Domažlicích a profesní rekvalifikaci podle vlastní volby.
Od prosince 2012 zahajujeme nový projekt „Zaměstnejme
se samy“ určený tvořivým ženám, které chtějí zahájit
samostatnou výdělečnou činnost. Připravovaný vzdělávací
program zajistí zejména metodickou a informační podporu při
zahájení živnosti. Připravované kurzy jsou založeny na velmi
individuální práci s klientkami vedoucí ke zpracování vlastního
podnikatelského plánu. 1. běh pro max. 12 klientek zahajujeme 7. 2. 2012. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Hlídání dětí
předškolního věku od 2 let bude zajištěno.
Přihlášky do obou kurzů přijímáme na adrese Ústav pro
ekopolitiku, o. p. s., Komunitní centrum FAZOLE, Branská 1,
Domažlice, tel. 379 428 320, 773 381 139, 775 358 402,
e-mail: martina.pribylova@ekopolitika.cz.
ZÁROVEŇ PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOC A VŠE DOBRÉ V ROCE 2013!
Oba uvedené projekty jsou spolufinancovány z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

