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Tento kronikářský zápis za rok 2004 je psán oboustranně na papíru formátu
A 4. Má celkem 187 stran (slovy jedno sto osmdesát sedm stran) z toho 181
stran číslovaných a 6 stran nečíslovaných (slovy jedno sto osmdesát jedna
číslovaných a šest stran nečíslovaných).
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ÚVODEM
Rok 2004, rok našeho vstupu do Evropské unie, jsme očekávali
s nadějemi i s

obavami. Optimisté ujišťovali, ţe jen co do Unie

vstoupíme, všechno se změní k lepšímu – vymizí korupce, občan se
snadněji dovolá svých práv, poroste ţivotní úroveň, budeme se konečně
opravdu mít „tak jako na tom západě, kdyţ budeme mít ty evropský platy
a evropský důchody“, jak prohlásil jeden místní občan. Pesimisté
varovali, ţe ono všechno nebude tak růţové, ba ani slabounce růţové, té
černě v růţi ţe bude víc neţ dost. A skutečnost? Nějak jsme ani
nepoznali, ţe uţ členy EU jsme. Očekávané prudké zdraţení se
nekonalo, pozitiva našeho členství zatím příliš vidět nejsou, a tak vše
zůstává téměř při starém. Na hodnocení našeho ţivota v EU je ještě
brzy, musíme si počkat, co přinese další rok či další roky.
Snad jedinou citelnou změnou bylo vyrovnání naší daně z přidané
hodnoty s předpisy, platnými v EU, tedy většinou její růst z 5 na 19%. To
přineslo u některého zboţí a sluţeb mírné zdraţení. Ceny potravin, aţ
na sezónní výkyvy, téměř stagnují. Zato citelně rostou ceny energií. Tím
se zvyšují náklady na bydlení, které se u některých skupin obyvatel,
především u důchodců, dostávají za únosnou mez. Ani v našem městě
nejsou vzácností případy, kdy důchodce zaplatí za bydlení ve skrovném
bytě a za poplatky s tím spojené (topení, elektřina, voda, odvoz odpadu
a podobné) přes 50% svého důchodu. A pokud se energií týká, bude prý
ještě hůř. Zejména překvapily rostoucí ceny plynu, které se uţ pomalu
vyrovnávají cenám elektřiny. Lidé se díky tomu vracejí k tuhým palivům,
a tedy k většímu znečišťování ovzduší.
Příroda nám letos opět ukázala svoji sílu. Podmořské zemětřesení
v Jihovýchodní Asii o letošních vánočních svátcích (26. prosince),
největší za posledních 40 let, způsobené posunem zemských ker,
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vyvolalo obrovskou vlnu tsunami, která zpustošila stovky kilometrů
pobřeţí a vyţádala si v této oblasti přes čtvrt milionu lidských ţivotů.
Zahynuly i stovky turistů, kteří přijeli strávit vánoce a nový rok
v exotickém turistickém ráji.
Druhý rok trvají nepokoje v Iráku. Zbraně hromadného ničení se
nenašly a uţ je nikdo ani nehledá. Sami Američané přiznali, ţe pravým
důvodem jejich příchodu do Iráku bylo získání přístupu k tamnímu
přírodnímu bohatství – k ropě. Tedy nikoli záchrana světa, ale
petrodolary způsobily válku a následný rozvrat země, které ať chceme či
ne, zasahují i nás. Politicky rostoucí hrozbou terorizmu, ekonomicky
vysokými cenami benzinu, ropných výrobků a nepřímo i oněmi
rostoucími cenami energií.
16. listopadu uplynulo 15 let od pádu předchozího reţimu a
událostí, kterým říkáme „sametová revoluce“. Kdo by čekal nějaké velké
vzpomínkové akce, celostátně nebo i jen v našem městě, byl by
zklamán. Lidé mají jiné starosti. Kouzlem nechtěného to velice pěkně
vyjádřily Lidové noviny, deník s výrazně pravicovou orientací, který věru
nelze podezírat ze sympatií k reţimu předchozímu. 15. listopadu 2004
nacházíme za mimořádnou přílohou listu, věnovanou listopadu 1989,
nazvanou „Patnáct let poté“, pravidelnou přílohu Ekonomika s těmito
hlavními titulky: „Ţivnostníci zaplatí tisíce navíc“, „Češi pracují nejdéle
v Evropské unii“, „Bývalé manaţery KB (Komerční banky - vysvětlivka
kronikářky)

čeká obţaloba“, „Cena elektřiny brzy výrazně poroste“……..

Jaký byl tedy ten letošní rok? Pro nás v našem městě ani tragický,
ani vynikající. Zkrátka takový obyčejný, normální. A nebude-li ten příští
lepší, tedy ať je alespoň takový jako ten letošní.
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I. OBYVATELSTVO

MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2004 se v Domaţlicích narodilo 378 dětí, z toho 194
chlapců a 184 děvčat.
Domaţlickým občankám se v domaţlické porodnici narodilo
70 dětí, z toho 36 chlapců a 34 děvčat.
Snoubenci uzavřeli 112 sňatků, z toho 15 církevních.
V Domaţlicích zemřelo 335 osob, z toho 165 muţů a 170 ţen.
Samo město Domaţlice se rozloučilo s 87 svými občany, s 50 muţi a
37 ţenami.
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POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2002 v Domaţlicích trvale ţilo

10 742 osob

Z toho muţů

5 131

ţen

5 611

Počty obyvatel jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí

4 501 osob

Hořejší předměstí

2 692

Bezděkovské předměstí

2 240

Dolejší předměstí

645

Město (historická část)

510

Havlovice

154

Ve srovnání s předchozím rokem 2003 zaznamenaly Domaţlice úbytek 185
osob. Počet obyvatel našeho města tedy mírně klesá.
V roce 1999 ţilo v Domaţlicích 11 090 osob. Za posledních 5 let tedy
Domaţlicím ubylo 348 obyvatel.

Prŧměrný věk Domaţličanŧ je

40,90 let

z toho ţen

42,57 let

muţů

39,10 let
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Srovnání prŧměrného věku obyvatel města v posledních pěti létech:
Rok:
1999
2000
2001
2002
2003
2004

obyvatelé celkem:

ţeny:

38,98 let
40,44 let
39,43
41
39,91
41,47
40,28
41,84
nezjišťovalo se
40,90
42,57

muţi:
37,42 let
37,73
38,23
38,60
39,10

Jak ukazuje přehled Domaţlice nám, pomalu sice, ale přece jen trochu stárnou.
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. 1. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Ţádost STATIS o.p.s. o poskytnutí půjčky
9. Draţební řád
10. Draţební vyhláška - prodej pozemkových parcel v k.ú. Havlovice
11. Odkoupení pozemků městem Domaţlice
12. Volba předsedy kontrolního výboru
13. Strategie rozvoje města Domaţlice
14. Různé
15. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města:
-

Schválilo pŧjčku obecně prospěšné společnosti STATIS na činnost
ve výši 250 tisíc Kč. Statis je obecně prospěšná společnost, která
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provozuje terapeutickou protidrogovou komunitu Medvědí kámen,
sídlící v objektu bývalé roty pohraniční stráţe v Rybníku. Město je
jedním ze zakladatelů STATISu. Činnost této protidrogové komunity je
plně hrazena státem formou příspěvku na činnost. Příspěvek ale přichází
vţdy aţ v dubnu – květnu a STATIS se díky tomu dostává pravidelně
v prvních měsících roku do finanční nouze, kterou mu město pomáhá
překlenout překlenovací půjčkou.
-

Vzalo na vědomí rezignaci paní Vlasty Panošové a pana JUDr. Leoše
Vaníka na funkci člena kontrolního výboru. Členkou kontrolního výboru
zvolilo paní ing. Jitku Peterovou, kterou dále zvolilo za předsedkyni
kontrolního výboru.

-

Neschválilo strategii rozvoje města Domaţlic. Strategie rozvoje, která
má stanovit hlavní priority rozvoje města v dlouhodobější perspektivě, je
jednou z nedůleţitějších podmínek pro jeho budoucí vývoj. Je to velmi
významný dokument, který bude nemalou měrou ovlivňovat podobu
vyuţívání finančních prostředků, určených na rozvoj, ať uţ ze zdrojů
jednotlivých ministerstev nebo z fondů rozvojové pomoci Evropské unie
(EU). V obou případech je strategie rozvoje nedílnou podmínkou
přidělení finančních prostředků na konkrétně stanovené projekty.
Dokument, předloţený pracovníky radnice, vzbudil v zastupitelstvu
poměrně bohatou diskusi. Zastupitelé poukazovali na to, ţe dokument je
nevyváţený, některé věci se v něm opakují, jiné, důleţité, chybí. Také po
formální stránce se na předloţený materiál snesla řada připomínek pro
stylistické a hrubé pravopisné chyby. Aţ úsměvně působí například
spojení „nabízený sortiment sluţeb je dostačující – je dostačující
kapacita volných míst na hřbitově a v urnovém háji“. Po kratším
dohadování zastupitelé poměrem hlasů 9:4:4 strategii neschválili a vrátili
ji k přepracování.
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16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. 2. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
7. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
8. Návrh jednacího řádu kontrolního výboru
9. Zpráva o plnění kontrol za rok 2003
10. Návrh plánu kontrol KV na rok 2004
11. Volba člena kontrolního výboru
12. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, zástavě nemovitosti
13. Zimní stadion
14. Geologický průzkum – hasičská zbrojnice
15. Vyuţití areálu bývalého domaţlického pivovaru
16. Areál pivovaru – kupní smlouva, demoliční smlouva
17. Změna č. 3 územního plánu města Domaţlic
18. Poţární řád
19. Ţádost o prodej pozemku
20. Majetkoprávní vypořádání s ŘSD
21. Topný kanál z pivovaru do ZŠ Komenského
22. Prodej spoluvlastnických podílů pod bytovými domy SBD Domaţlice
23. Plnění rozpočtu investičních akcí za rok 2003
24. Směna pozemkové parcely k. ú. Havlovice
25. Ţádost o půjčku
26. Znovuzvolení přísedících okresního soudu
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27. Průmyslová a obytná zóna „Za kasárny“
28. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. 3/1796/96 poskytnuté z Fondu
rozvoje bydlení
29. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. 5/2003/fin poskytnuté z Fondu
rozvoje bydlení
30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. 3/2003/fin poskytnuté z Fondu
rozvoje bydlení
31. Změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2003/fin o vytvoření a pouţití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domaţlic
32. Různé
33. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města:
-

Zvolilo členem kontrolní komise ing. Františka Budku

-

Neschválilo návrh zastupitele p. Hrubého na pozastavení usnesení č.
210 c ze dne 27. 8. 2003 a na zváţení moţnosti vyhlášení celoměstského
referenda o vyuţití bývalého pivovaru

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. 3. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města
(ZM)
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7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Znovuzvolení přísedících okresního soudu
9. Prodej majetkového podílu města – nemovitost čp. 75 v Tovární ulici
10. Změna usnesení ZM č. 222/2003
11. Ţádost o převod movitého majetku SSP z Městského úřadu
Domaţlice na úřad práce v Domaţlicích
12. Zimní stadion
13. Dotace pro TJ Jiskra Domaţlice na údrţbu městského stadionu
Střelnice
14. Dotace pro Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni s buňkou
domu napůl cesty v Havlovicích
15. Finanční příspěvky z rozpočtu města Domaţlice
16. Návrh rozpočtu města Domaţlice na rok 2004
17. Různé
18. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města:
- Zvolilo přísedící okresního soudu počtem hlasů:
MUDr. Václava Havlíčka, Švabinského 547

19:0:1

Darinu Lišaníkovou, 17. listopadu 248

19:0:1

Jaroslavu Váchalovou, Švabinského 554

20:0:0

Lubomíra Minaříka, 28. října 167

19:0:1

Alenu Houškovou, Máchova 139

20:0:0

nezvolilo:
ing. Josefa Duchka, Šumavská 447

3:0:17

-

schválilo dotaci pro havlovický Domov sv. Zdislavy ve výši 100.000 Kč

-

schválilo finanční příspěvky z rozpočtu města
Pěveckému sboru Čerchovan na koncert Stabat Mater
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50.000 Kč

Automotoklubu Domaţlice na úpravu trati v jeho areálu 50.000 Kč
AC Domaţlice na mistrovství ČR v půlmaratónu

60.000 Kč

AC Domaţlice na provoz

40.000 Kč

oddílu basketbalu TJ Jiskra Domaţlice na provoz

130.000 Kč

oddílu kopané TJ Jiskra Domaţlice na provoz
-

100.000 Kč

schválilo rozpočet města Domaţlic pro rok 2004

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. 4. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdruţení, uzavřené mezi městem Domaţlice a
Nájemním druţstvem Domaţlice
9. Majetkové vypořádání pozemků s Plzeňským krajem
10. Majetkové vypořádání pozemků s SÚS
11. Ţádost o zřízení předkupního práva
12. Poskytnutí finančních prostředků podle Zásad Ministerstva kultury ČR
pro uţití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
13. Informace o provedených draţbách
14. Ţádost o prodej parcely č. 260/12, k.ú. Havlovice
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15. Vymáhání pohledávky proti obchodní společnosti Carsell s.r.o.
16. Odkoupení pozemku od 1. Chodské stavební společnosti
17. Výkup pozemků pro průmyslovou a obytnou zónu za kasárny
v Domaţlicích
18. Rozpočtová opatření – dotace
19. Rozpočtová opatření – příspěvky obcí
20. Rozpočtová opatření – daň z příjmu
21. Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku
22. Stíţnost
23. Informace o připomínkách Sdruţení zdravotně postiţených
24. Různé
25. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města:
-

schválilo podíly města pro Program regenerace městských
památkových rezervací a zón na opravy nemovitých a movitých
kulturních památek v městské památkové rezervaci takto:
Marie Maňasová

8.000 Kč

JUDr. Jan Syka, MUDr. A. Brezak-Spence

100.000 Kč

LUKR INGEERING

61.500 Kč

Mgr. Daniela Krýslová

94.000 Kč

Česká provincie řádu sv. Augustina

215.400 Kč

Schváleno jednohlasně.

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 26. 5. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 17 členů zastupitelstva.

Program:
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1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Odvolání a schválení zástupce města Domaţlice v Nájemním druţstvu
Domaţlice
9. Odkoupení pozemku od 1. Chodské stavební společnosti
10. Ţádost o odprodej městského pozemku
11. Majetkoprávní vypořádání s ŘSD
12. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
13. Strategie rozvoje města Domaţlice
14. Informace o přijatých opatřeních
15. Kuţelník v Havlovicích
16. Rozpočtové opatření – příspěvky obcí
17. Různé
18. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města:
-

schválilo jednohlasně přepracovaný dokument Strategie rozvoje města
Domaţlic

-

vzalo na vědomí odstoupení starosty města pana Jana Látky z funkce
předsedy Nájemního druţstva Domaţlice a jmenovalo zástupcem města
Domaţlic v Nájemním druţstvu Domaţlice pana Antonína Pittnera
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20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. 6. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zvolení přísedících okresního soudu
7. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
8. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
9. Odkoupení chodníku od firmy ZENNER – COOP s. r. o.
10. Převod pozemků do vlastnictví města
11. Rozpočtové opatření – úhrada za sluţby poskytované DTS spol. s.r.o.
12. Rozpočtové opatření – úhrada výdajů na poštovné v souvislosti
s výplatou dávek SSP
13. Rozpočtové opatření – dotace ze státního rozpočtu na provoz škol
14. Rozpočtové opatření – dotace na zpracování lesních hospodářských
osnov
15. Rozpočtové opatření – dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven
v Plzeňském kraji
16. Rozpočtové opatření – dotace na činnost odborného lesního hospodáře
17. Dodatek ke zřizovací listině Dům Penzion – byty s pečovatelskou
sluţbou
18. Schválení oprav chodníků v Baarově ulici
19. Majetkové řešení areálu skládky u Havlovic
20. Koupě st. parcely č. 1087, k. ú. Domaţlice
21. Prodej nemovitostí – STAFIKO
22. Prodej pozemku č. 2585/35, k.ú. Domaţlice
18

23. Odkoupení pozemku – 1. Chodská stavební společnost
24. Delegování na valnou hromadu CHVaK a.s.
25. Návrh na udělování pamětních medailí města Domaţlice
26. Závěrečný účet města Domaţlice za rok 2003
27. Rozpočtové opatření
28. Informace o přijatých opatřeních
29. Různé
30. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města:
- Zvolilo přísedícími okresního soudu poměrem hlasů:
Ctibora Vlčko, 28. října 142

11:0:1

Jana Hodana, Palackého 218

8:0:4

Rudolfa Vančuru, 17. listopadu 250

12:0:2

Nezvolilo přísedícími
Marii Šindelářovou a Bohumilu Bilíkovou

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
pondělí 19. 7. 2004, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ
Přítomno 21 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Průmyslová a obytná zóna – připojení k odběru elektrické energie
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9. Dofinancování stavby kruhové křiţovatky – průmyslová zóna – za
kasárny Domaţlice
10. Souhlas s dofinancováním projektu – „rekonstrukce Husova ulice ,
Domaţlice“
11. Souhlas s dofinancováním projektu – „připojení MK na silniční tah
k hraničním přechodům Lísková a Folmava“
12. Souhlas s dofinancováním projektu – „průmyslová zóna Domaţlice-za
kasárny- páteřní infrastruktura“
13. Nabídka prodeje pozemků
14. Různé
15. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města:
souhlasilo s dofinancováním všech uvedených projektů

22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. 8. 2004, 16 hodin, zasedací místnost MěÚ
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Ţádost o přehodnocení usnesení zastupitelstva města Domaţlic ke změně
č. 3 ÚPN-SÚ Domaţlice
9. Bezplatné převzetí podzemní stavby – bývalý kryt CO
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10. Prodej stavební parcely
11. Odkoupení parcel
12. Ţádost o souhlas s převodem bytové jednotky
13. Prodej pozemku obálkovou metodou
14. Odkoupení pozemku
15. Prodej pozemkové parcely
16. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Knihovna Boţeny
Němcové Domaţlice
17. Souhlas s dofinancováním projektu – Domaţlice, Komenského ul.rekonstrukce odlehčení kanalizace
18. Ţádost o zrušení předkupního práva na byt, jednotka Michlova 554/11
19. Návrh draţební vyhlášky
20. Územní plán obce Babylon
21. Návrh na zrušení usnesení
22. Rušení ceníku parkovného a parkovacích karet
23. Plnění rozpočtu k 30. 6. 2004
24. Různé
25. Závěr

23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. 9. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
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8. Ţádost o souhlas s převodem bytové jednotky
9. Odbahnění rybníka Babylon – směna pozemků
10. Vyuţití pivovaru
11. Připomínky Svazu tělesně postiţených
12. Rozpočtové opatření – rekonstrukce ulice Vavřinecká
13. Rozpočtové opatření – oprava části plochy před vjezdem do garáţí
v areálu DTS, s.r.o
14. Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky
15. Prodej hájenky Pasečnice – Stará Huť
16. Informace k jednání s TJ Sokol
17. Opravy chodníků, komunikace
18. Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku
19. Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku
20. Různé
21. Závěr

24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 20. 10. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 21 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Rozpočtové opatření
9. Areál skládky u Havlovic
10. Vyřazení majetku v uţívání CHVaK a.s.
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11. Odkoupení bytu
12. Rozpočtové opatření
13. Rozpočtové opatření – opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací
v majetku města Domaţlice
14. Rozpočtové opatření – dotace na volby do Evropského parlamentu
15. Rozpočtové opatření – dotace na „Zajištění regionálních funkcí knihoven
v Plzeňském kraji“
16. Rozpočtové opatření – dotace na činnost odborného lesního hospodáře
17. Zrušení organizační sloţky Plavecký bazén, zřízení příspěvkové
organizace Plavecký bazén
18. Návrh dopisu pro Parlament ČR – potírání pouliční prostituce
19. Zimní stadion -. dodatek č. 1
20. Různé
21. Závěr

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. 11. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Vysvětlení odvolání vedoucího plaveckého bazénu
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Směna pozemků
9. Prodej movitého majetku – ubytovna Kozinova čp. 177
10. Rozpočtové opatření
11. Ţádost o finanční příspěvek
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12. Ţádost o finanční příspěvek
13. Zrušení příspěvkové organizace města Domaţlice – Správa nemovitostí
města Domaţlice
14. Rozpočtové opatření
15. Převod bytové jednotky
16. Odkoupení pozemku – průmyslová zóna
17. Návrh na odkoupení pozemků – obytná zóna
18. Informace o provedené draţbě
19. Prodej hájenky Pasečnice
20. Majetkoprávní vypořádání k pozemkům ve Vosmíkově ulici
21. Doplnění ţádosti o bezúplatný převod
22. Odkoupení pozemků
23. Veřejné osvětlení – Masarykova ulice
24. Projednání ţádosti občanů o zřízení parkoviště v ulici Hruškově
25. Rozpočtová opatření – dotace
26. Zřizovací listina příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna
Domaţlice
27. Zpráva představenstva CHVaK a.s. k dlouhodobému rozvoji společnosti
a nutné restrukturalizaci společnosti CHVaK a.s.
28. Různé
29. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města
nesouhlasilo se zřízením parkoviště v Hruškově ulici. Parkoviště s asi 20
parkovacími místy mělo podle ţádosti některých obyvatel ulice vzniknout na
místě zelené plochy (záhonu růţí) proti dopravnímu inspektorátu. Názory
samotných obyvatel ulice se ovšem různily – zatímco někteří byli pro
parkoviště, jiní protestovali proti podle jejich názoru zbytečnému ničení
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městské zeleně. Zastupitelstvo města zámysl řešit výstavbu parkoviště
v těchto místech neschválilo.

Mimořádné 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
čtvrtek 2. 12. 2004, 17 hodin, zasedací místnost MěÚ
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Rozpočtové opatření
9. Různé
10. Závěr

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 15. 12. 2004, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
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8. Petice
9. Schválení změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Domaţlice
10. Odkoupení garáţí
11. Odměny pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva měšěsta, za
výkon funkce členů ve výborech.
12. Obecně závazná vyhláška města Domaţlice, kterou se stanovuje systém
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
13. Odprodej části pozemku
14. Odprodej části pozemku
15. Odprodej pozemku
16. Odkup akcií obchodní společnosti CHVaK, a.s.
17. Dodatky ke zřizovacím listinám
18. Zřizovaí listina příspěvkové organizace
19. Obecně závazná vyhláška
20. Rozpočtové provizórium
21. Delegování zástupce města na valnou hromadu a do představenstva
CHVaK a.s.
22. Rozpočtová opatření
23. Přehodnocení CRA Ratingu města Domaţlice
24. Dodatek č. 3 ke smlouvě o sdruţení
25. Další odměny členům zastupitelstev dle nařízení vlády
26. Informace o nenahrání celého záznamu mimořádného 26. zasedání ZM
27. Prodej pozemkové parcely
28. Volba člena KV
29. Různé
30. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo města
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schválilo jako zástupce města do představenstva vodárenské společnosti
CHVaK a.s. starostu města pana Jana Látku.
Zápisy ze zasedání městského zastupitelstva jsou součástí tohoto kronikářského
záznamu a jsou uloţeny v přílohách ke kronice.

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA DOMAŢLIC
Schválený dokument Strategie rozvoje města

Strategické cíle do roku 2008
Označení

Strategické cíle

C1

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

C2

ROZVOJ INFRASTRUKTURY

C3

ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ

C4

PÉČE O ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ROZVOJ ZEMEDĚLSTVÍ A
LESNICTVÍ

C5

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

C6

ROZVOJ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

C1 Rozvoj lidských zdrojů

1.1 Rozvoj bytové výstavby (nájemní bydlení)
1.1.1 výstavba dostupného bydlení
o výběr vhodných lokalit a objektů pro výstavu příp.
rekonstrukci
o zakreslení těchto lokalit do ÚP města
o vykoupení pozemků
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včasná příprava projektové dokumentace pro zahájení
stavebního řízení
o vyuţití bývalých kasárenských objektů
o výstavba startovacích a sociálních bytů pro mladé rodiny
a sociálně slabé občany
1.1.2 podpora jiných forem bydlení (druţstevní, individuální,
komerční)
o (dtto 1.1.1)
1.1.3 regenerace domovního fondu a bytového fondu
o odstraňování zanedbanosti bytového fondu ve vlastnictví
města
o dosaţení parametrů bytového fondu odpovídajících
normám Evropské unie
o energetický audit
o

1.2 Rozvoj školství, vzdělanost
1.2.1 podpora rozvoje odborného a učňovského vzdělávání,
rekvalifikace ve spolupráci s Úřadem práce
1.2.2 podílet se na oborové optimalizaci učňovského a středního
školství (dle potřeb Úřadu práce, podnikatelských subjektů)
1.2.3 vývoj potřeby školských zařízení do roku 2008
o zpracování vývoje počtu dětí do r. 2008
1.2.4 podpora města při získávání partnerů škol v zahraničí

1.3 Rozvoj zdravotnických a sociálních sluţeb
1.3.1 rozšíření dostupnosti sluţeb první pomoci (nosní, ušní,
krční) a ambulantní péče
o spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje při
zajištění dostupnosti zdravotní péče
o podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému
1.3.2 vyuţití objektu stávající nemocnice po dokončení výstavby
nové
o ve spolupráci s KÚ
1.3.3 rozvoj sociálních sluţeb pro seniory
o podpora soukromých ošetřovatelských sluţeb
o zřízení domovinky pro staré lidi („jesle pro seniory“)
o podpora při zřízení funkčního Klubu důchodců
o podpora vzdělávání seniorů
1.3.4 rozvoj sluţeb pro zdravotně postiţené a handicapované
občany
o podpora činnosti REHA – centra pro zdravotně postiţené
občany
o poradenská činnost
o podpora činnosti půjčovny kompenzačních pomůcek
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zřízení chráněných dílen a pracovišť
1.3.5 řešení bezbariérových přístupů do veřejných , kulturních
budov a veřejných prostranství
1.3.6 zajištění péče o ohroţené sociální skupiny a jednotlivce
o výstavba domů na půl cesty
o výstavba azylových domů
o zřízení holobytů
o

1.4 Památky, kultura, sport, volný čas
1.4.1 revitalizace historického centra
o rekonstrukce a obnova památek
o rekonstrukce vybraných objektů v městské památkové
rezervaci
o soustavná péče a údrţba památek
o zpracování koncepce na šetrné vyuţití památkových
objektů
1.4.2 rozvoj kulturních a občanských aktivit
o vytvoření podmínek pro obnovení tradic amatérských
divadelních souborů
o vyuţití památek ke kulturně výchovným akcím
o rozvíjení kulturního a vzdělávacího centra MKS
o podpora účasti spolků a občanských sdruţení na veřejném
ţivotě
o spolupráce všech kulturně zaměřených institucí a
školských zařízení
1.4.3 podpora akcí pro mládeţ
o spolupráce se školami, tělovýchovnými a zájmovými
organizacemi při pořádání akcí
o spolupráce města při získání vhodných ploch a objektů k
volnočasovým aktivitám mládeţe
1.4.4 rozvoj sportovně rekreačního zázemí
o vybudování nových sportovišť
o vyuţití a zkvalitnění stávajících sportovišť
1.4.5 podpora sportovních a volnočasových aktivit

1.5 Bezpečnost občanů
1.5.1 Program prevence kriminality
o program Partnerství
o kamerový systém
1.5.2 Rozvoj Integrovaného záchranného systému
o výstavba nové hasičské zbrojnice pro Sbor dobrovolných
hasičů
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C2 Rozvoj infrastruktury
2.1 Dopravní infrastruktura
2.1.1 dopravní infrastruktura města ve vztahu k celému regionu
o spolupracovat s Krajským úřadem Plzeňského kraje při
řešení obchvatu Domaţlice – Klatovy
o spolupracovat s KÚ při napojení regionu Domaţlice na
dálniční síť
2.1.2 dopravní infrastruktura na území města
o zokruţnění dopravy města
o zpracování harmonogramu postupu oprav komunikací a
chodníků
o zlepšení technického stavu komunikací
o navrţení koncepce řešení nedostatku parkovacích míst ve
městě
2.1.3 komunikační propojení Domaţlice - Havlovice

2.2 Technická infrastruktura
2.2.1 kanalizace a vodní hospodářství
o spolupráce s CHVaK při opravách a rekonstrukcích
vodovodní a kanalizační sítě
o výstavba kanalizace Domaţlice – Havlovice-Valcha
o výstavba vodovodu Domaţlice – Havlovice-Valcha
2.2.2 ostatní technická infrastruktura
o dokončení kompletní plynofikace města
o skloubení práce na budování chodníků a místních
komunikací s opravami inţenýrských sítí
o vyvíjení tlaku na malé znečišťovatele ovzduší (v souladu
s platnou legislativou) na uţívání dostupného plynu nebo
kvalitnějších paliv

2.3 Rozvoj komunikačních a informačních technologií
2.3.1 Komunikační a informační technologie ve vztahu k
občanům
o provozování a rozšiřování funkcionality informačního
systému města Domaţlic
o zlepšování přístupu obyvatel k informacím
prostřednictvím širokopásmového internetu a
informačních kiosků (infomatů)
o zřízení a provoz internetového portálu města a regionu,
umoţňujícího participaci úřadů, organizací města a
společenských organizací, popř. obcí II
o zřízení kontaktního místa pro poskytování informací
občanům
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2.3.2 Komunikační a informační technologie ve vztahu k ostatním
institucím
o budování infrastruktury a provozování metropolitní sítě,
postupné připojování organizací města a dalších subjektů
2.3.3 Komunikační informační technologie uvnitř úřadu
o zpřístupňování širokopásmového internetu
o posílení lokálních a regionálních komunikačních cest (s
ohledem na obce II)
o proškolování a motivace pracovníků úřadu v komunikaci
s občanem
o vytvoření podmínek pro seznamování pracovníků s děním
v úřadu
2.3.4 Udrţování a rozvoj GIS (geografický informační systém),
zřízení a provoz mapového serveru

C3 Rozvoj ekonomiky, podnikání a sluţeb
3.1 Vytváření nových pracovních míst
3.1.1 vytváření podmínek pro nové investice
o příprava průmyslové zóny
o spolupráce s institucemi zajišťujícími komplexní sluţby
pro investory
3.1.2 spolupráce veřejného a soukromého sektoru

3.2 Rozvoj sluţeb
3.2.1 oţivení sluţeb v centru města v návaznosti na rozvoj CR
o obnovení tradice martinských trhů se zaměřením na
řemeslnou výrobu
o nabídka a prodej místních produktů
3.2.2 budování dalších zařízení k rozšíření a zkvalitnění sluţeb
o nová smuteční síň a obnova zeleně na hřbitově

C4 Péče o ţivotní prostředí, rozvoj zemědělství, lesnictví
4.1 Péče o přírodní prostředí
4.1.1regenerace alejí a parků
o trvalá péče o městské parky a jejich rozšiřování
o revitalizace městské zeleně
4.1.2 ochrana vodních ploch
o čištění a odbahnění rybníků
o revitalizace vodního toku Zubřiny
4.1.3 rozvoj zemědělství a lesnictví
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o
o

o
o

trvale udrţitelné obhospodařování lesa (obnova
poškozených lesních porostů, přirozená obnova sadbou)
posilování rekreačních a ostatních funkcí lesa (obnova a
údrţba turistických a vyhlídkových tras, instalace a
udrţování inf. tabulí, odpočinkových zařízení a
přístřešků)
trvalá údrţba a péče o cesty a travní porosty (Dmout,
Bystřice)
podpora ohroţených druhů zvěře

4.2 Zkvalitnění systému nakládání s odpady
zpracování koncepce odpadového hospodářství
podpora kapacit pro zpracování a vyuţití odpadu
rozšíření stávajícího sběrného dvora, příp. vybudování dalšího
(příprava pozemků)
zvýšení důrazu na informovanost a zainteresovanost veřejnosti
omezování vzniku odpadů
zapojení podnikatelů do sniţování mnoţství odpadu
zlepšení podmínek pro separování odpadu

4.3 Sledování vlivu rozvoje infrastruktury a průmyslu na ŢP
příprava podkladů pro zpracování posouzení vlivu na ŢP (EIA –
Environmental Inpact Assessment)

4.4 Podpora ekologické výchovy a osvěty
zapojení odboru ŢP MěÚ
škola ekologické výchovy (výběr vhodného objektu) pro případný
vznik ekologické výchovy

C5 Rozvoj cestovního ruchu (CR)
5.1 Rozvoj produktů a sluţeb
5.1.1 rozšíření nabídky sluţeb Městské informační sluţby
o vydávání propagačních materiálů
5.1.2 podpora výstavby zařízení pro zlepšení podmínek CR
o rozšíření sítě cyklostezek a údrţba stávajících
o budování veřejných sociálních zařízení
5.1.3 rozšíření nabídky produktů pro návštěvníky města v oblasti
CR
o podpora jednorázových aktivních programů
5.1.4 podpora letní a zimní turistiky
o zvýšení atraktivity koupaliště Babylon
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o

zvýšení atraktivity lokality čerchov

5.2 Podpora společenských a kulturních akcí
5.2.1 monitoring a systémová propagace
o účast na veletrzích CR
o rozvíjení spolupráce v oblasti CR s informačními centry v
SRN
o propagace Chodských slavností
5.2.3 zvyšování úrovně kaţdoročně se konajících kulturních akcí
o podpora rozšiřování nabídky

C6 Rozvoj přeshraniční spolupráce
6.1 Rozvoj spolupráce s Bavorskem
6.1.1 zpracování strategie vzájemné spolupráce
6.1.2 podpora společných projektů při získávání dotací
o vytvoření akční skupiny pro přípravu zrcadlových
projektů
o propojování sítě cyklotras a lyţařských tras
o společná údrţba lyţařských tras a cyklotras (ČerchovGibacht)
6.1.3 podpora odstraňování jazykových bariér
o pomoc při získávání zahraničních partnerů školským
zařízením
o spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a sportu
o podpora rozvoje spolupráce občanských aktivit

6.2 Rozvoj spolupráce s ostatními zahraničními partnery
6.2.1 prohlubování stávajících partnerských kontaktů na úrovni
samosprávy
6.2.2 rozvoj kulturních, sportovních a společenských vztahů na
úrovni spolků
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
v roce 2003
V roce 2004 činily příjmy města
výdaje města

336.886.520 Kč
316.683.499 Kč

Hospodaření města tedy skončilo přebytkem ve výši
20.203.021 Kč
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IV. MĚSTSKÝ ÚŘAD A MĚSTSKÁ
ZAŘÍZENÍ
Ze zařízení a obchodních společností města dodala poklady pro kroniku
pouze městská knihovna. O činnosti městského kulturního střediska jsou dílčí
informace v Kalendáriu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŢENY NĚMCOVÉ
Ředitelka Lenka Schirová, toho času na mateřské dovolené
Zastupující ředitelka Mgr. Hana Mlnaříková
V tomto roce navštívilo knihovnu 41 353
čtenářů.
Mezi čtenáři domaţlické knihovny je 31%
muţů a 69% ţen.
30% čtenářů jsou děti do 15 let, 15% mladí
do 19 let, 19% čtenáři do 29 let, 19% do padesáti let, věková skupina 50 – 59 let
je zastoupena 5% a senioři 12%. 15 čtenářů knihovny bylo starších osmdesáti
let.
Během roku nakoupila knihovna pro svoje čtenáře 2 974 svazků knih.
Knihovní fond domaţlické knihovny tak dosáhl počtu 75 507 knihovních
jednotek. Velkému zájmu veřejnosti se těší internetová studovna, kterou během
roku navštívilo 5 935 uţivatelů.
Ve své vstupní hale pořádala knihovna kaţdý měsíc drobnější výstavy
výtvarných děl. O přednáškách a dalších kulturních akcích knihovny jsou
podrobnější zmínky v kalendáriu.
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V. ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Mateřská škola Domaţlice je od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací.
Počet pedagogických pracovníků: 29 + od října 2004 asistent pedagoga
na 0,5 úvazku
Počet provozních pracovníků: 18
Počet dětí: 338
Mateřská škola (MŠ) Domaţlice vznikla sloučením pěti domaţlických
mateřských škol v roce 2003. jednotlivá odloučená pracoviště jsou rozmístěna
v různých částech města. Tři mateřské školy – MŠ Zahradní, Palackého a
Michlova jsou v blízkosti nebo přímo součástí sídliště. Mateřská škola Benešova
je uprostřed města a mateřská škola Poděbradova je v blízkosti autobusového
nádraţí. MŠ Domaţlice má celkem 15 tříd, včetně jedné speciální pro děti s více
vadami.
Sídlo mateřské školy je v Zahradní ulici 471. Mateřská škola je tady umístěna
v klidové části města s rodinnou zástavbou a s přilehlým sídlištěm. Má velkou a
dobře vybavenou zahradu se vzrostlými stromy, vlastní kuchyni a slušné zázemí
(sušárna, mandl, automatická pračka). Je standardní mateřskou školou se 4
třídami. Ve třech běţných třídách poskytuje péči dětem zdravým, 4. třída je
speciální pro děti s více vadami. Tuto třídu navštěvují děti mentálně tělesně a
smyslově postiţené s individuálním programem pro kaţdé dítě. V běţných
třídách pečuje škola také o integrované děti (Vietnamci). Nevýhodou této
mateřské školy je stáří budovy – je nejstarším zařízením ve městě postaveným
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k tomuto účelu. Velkou výhodou této školy je naopak klid a blízkost volné
přírody.
Název školního programu: Pohádka
Odloučené pracoviště Benešova 282
Mateřská škola je umístěna ve vilové části města v krásné vile, postavené ve
funkcionalistickém slohu (bývalá vila primáře domaţlické nemocnice R.
Němce). Má dvě třídy s celodenním provozem a jednu s provozem pouze
dopoledním. Školní zahrada, přiléhající k budově, je dobře vybavena pro hry
dětí, má přirozený stín od vzrostlých stromů. V blízkosti je sportovní hala,
kterou mohou děti pravidelně vyuţívat. Širší okolí tvoří městský park. Zařízení
tříd je uzpůsobeno potřebám mateřské školy, kaţdá má své zázemí, které se
postupně podle finančních moţností doplňuje a obměňuje. Škola nemá svoji
kuchyni, vydávají se zde obědy, dovezené ze základní školy. Kuchařka
připravuje jen svačiny. Vše je zavedené, provozní problémy nevznikají.
Nevýhodou této mateřské školy je nedostatek místa, naopak velkou výhodou je
umístění budovy asi 300m od centra města a přes to blízko k přírodě.
Název školního programu: Dítě a jeho svět
Odloučené pracoviště Poděbradova 53
Tato mateřská škola stojí nedaleko autobusového nádraţí, proto ji ve větší míře
navštěvují přespolní děti. Škola má tři třídy, vlastní kuchyni. Kaţdá třída má
svoji loţnici. Šatna dětí je společná. Zařízení budovy je přizpůsobeno potřebám
mateřské školy, podle finančních prostředků se postupně obnovuje. Nevýhodou
mateřské školy je 200 m vzdálená zahrada, která v současné době potřebuje
větší finanční investice. Tento problém bude řešen v rozpočtu pro příští
kalendářní rok.
Název školního programu: Hrajeme si kaţdý den
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Odloučené pracoviště Palackého 224
Škola je umístěna na okraji sídliště, vedle plaveckého bazénu. Areál školy je
obklopen vzrostlou zelení. Škola má vlastní kuchyni, dětem i odbornému
pedagogickému personálu je k dispozici školní knihovna. Pro děti připravuje
škola kaţdoročně řadu akcí, v tomto roce to byly například výlety do okolí na
Škarman a Vavřineček, plavecký výcvik v bazénu, oslava Dne dětí na školní
zahradě, výlet do Chudenic na Bolfánek, vánoční výlet na betlem do Příchovic,
návštěva přírodního divadla v Manětíně, výstava výtvarných prací dětí a učitelek
v Domě-penzionu v Domaţlicích.
Název školního programu: Hrajeme si celý rok
Odloučené pracoviště Michlova ulice
Název školního programu: Na světě nejsi sám
V uplynulých pěti létech se kapacita všech mateřských škol vţdy
naplnila, pro školní rok 2003/2004 musela mateřská škola odmítnout 20 dětí.
Zřizovatel

(město Domaţlice) proto stanovil kritéria pro přijímání dětí.

Přednost mají děti zaměstnaných rodičů a děti předškolní. Nepřijímaly se děti
s nepravidelnou docházkou a děti, jejichţ jeden rodič je na mateřské dovolené
s dalším dítětem. Přes to pro školní rok 2004/2005 do školky nemohlo být
přijato uţ 40 dětí. O zařazení dětí do školy rozhodlo město, které také ve
spolupráci se školou bude nedostatek míst ve školkách řešit podle svých
finančních moţností rozšířením jejich kapacity.
Školní a mimoškolní aktivity:
Škola spolupracuje a městským úřadem při pořádání Dne dětí. Krouţek
malých hasičů Soptíci, který v roce 2005 oslaví desetiletí dvě činnosti, se
pravidelně zúčastňuje celostátních soutěţí a přehlídek a dobře reprezentuje naše
město. Za poslední školní rok se výrazně zlepšila spolupráce Mateřské školy
Domaţlice s některými institucemi ve městě. Výborná je spolupráce s Domem
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dětí a mládeţe Domino, který pro děti pořádá kulturní akce ve městě i zájezdy
do divadel. Děti mohou vyuţívat i keramickou dílnu Domu dětí. Škola
spolupracuje s Penzionem – domem s pečovatelskou sluţbou, kde se během
roku vystřídá všech pět mateřských škol se svými vystoupeními pro seniory.
Velice dobře se rozvíjí spolupráce se základní uměleckou školou, která pro
mateřskou školu připravuje pravidelně hudební vystoupení svých ţáků.
Všech pět bývalých samostatných škol se teprve učí vystupovat jako jeden
subjekt, ale zdá se, ţe spojení všech škol do jednoho celku je pro všechny
přínosem.
(Zpracováno podle podkladŧ Anny Bauerové, Marty Schirové, pí Kŧstové a Marie
Sokolové)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŢLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Václav Bufka
Škola má kapacitu 850 ţáků
Součásti školy:
Základní škola:
29 tříd
727 ţáků
Školní druţina:
5 oddělení
123 ţáků (kapacita 150 dětí)
Školní klub:
4 oddělení
49 ţáků (kapacita 50 ţáků)
Školní jídelna: výdejna kapacita 1000 jídel, počet dětských strávníků 684
počet dospělých strávníků 76
Pracovníci školy:
Počet všech pracovníků školy:
67 fyzických, 63,8 přepočtených
Počet pedagogických pracovníků: 49 fyzických, 44,7 přepočtených
Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 44,4 let
Počet ostatních pracovníků:
18 fyzických, 19,1 přepočtených
Počet pracovníků v důchodovém věku, přepočtený úvazek: 0,9
Počet vyučovaných hodin za týden celkem:
916
Z toho počet hodin vyučovaných neaprobovaně: 105
Průměrný měsíční plat pedagogů
17.467 Kč
Průměrný plat ostatních zaměstnanců
8.706 Kč
Výsledky výchovy a vzdělávání ţáků
Počet ţáků celkem:
Prospělo s vyznamenáním:

724
107
39

Prospělo:
597
Neprospělo:
15
Opravné zkoušky:
5
Hodnoceno slovně:
0
2. stupeň z chování:
30
3. stupeň z chování:
8
Zameškané hodiny celkem:
42 007
Z toho neomluvené:
160
Počet absolventů celkem:
108
Z toho přijatých na: a) gymnázia:
10
b) střední školy s maturitou: 59
c) střední odborná učiliště:
38
d) učiliště:
0
e) jiné
0
Počet ţáků přihlášených na víceletá gymnázia:
41
Počet ţáků přijatých na víceletá gymnázia:
16
Nepovinné volitelné předměty: sportovní hry – hoši
Povinné volitelné předměty:
VII. ročník: sportovní výchova, seminář z přírodopisu, cvičení
z matematiky, angličtina, němčina nebo francouzština jako druhý jazyk
VIII. ročník: sportovní výchova, cvičení z českého jazyka, seminář
z dějepisu, seminář z přírodopisu, angličtina nebo francouzština jako
druhý jazyk
IX. ročník: sportovní výchova, cvičení z českého jazyka, cvičení
z matematiky, angličtina nebo němčina jako druhý jazyk
Na škole pracuje školní klub, který měl v roce 2002/2003 4 oddělení:
odbíjená a košíková – hoši, košíková – dívky a modelářství. Zájmové krouţky:
filatelistický a francouzského jazyka.
Ţáci školy se zúčastnili řady soutěţí a olympiád. Úspěšní byli zejména
ve sportovních soutěţích.
Při výchově a vzdělávání škola spolupracuje s Asociací školních
sportovních klubů, s TJ Jiskra Domaţlice, s městským kulturním střediskem,
s Domem dětí DOMINO, s domaţlickými středními školami, s Českým
červeným kříţem, se základní uměleckou školou, s rodinnou poradnou, v rámci
občanské výchova navštěvují ţáci vyšších tříd projednávání některých případů
kriminality mládeţe u okresního soudu. Městu Domaţlice ţáci školy pomáhají
při úpravě a úklidu městských parků.
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Ve všech třídách se ţáci vyučovali podle vzdělávacího programu
Základní škola.
Největším problémem školy bylo značné uvolnění kázně v závěru
školního roku u velké části vycházejících ţáků, zejména časté ničení školního
majetku, někdy velmi hrubé aţ nevybíravé chování vůči některým vyučujícím,
naprosté nerespektování nejen školního řádu a vytváření vlastních, někdy velmi
originálních modelů chování. Příčiny tohoto jevu, který se dnes projevuje mezi
dětmi a mládeţí obecně stále zřetelněji a silněji, vidí škola v nedostatečném
zájmu rodičů o chování dětí, v omlouvání, podceňování a zlehčování přestupků
proti školnímu řádu i zásadám slušného chování. V řadě případů věnovali rodiče
podstatně větší pozornost chování učitelů, neţ chování svých dětí.
(Vybráno z Výroční zprávy za rok 2002/2003, zpracované Mgr. V. Bufkou)

GYMNÁZIUM J. Š. BAARA V DOMAŢLICÍCH
Ředitel Mgr. Jaroslav Tobiáš
Základní údaje:
počet ţáků
počet interních učitelů
počet externích učitelů
počet ţáků l. třídy osmiletého studia
počet ţáků 1. třídy šestiletého studia
počet ţáků 1. třídy čtyřletého studia
počet maturantů
Doplňující údaje
průměrný prospěch ve školním roce
průměrný prospěch u maturitních zkoušek

479
36
7
28
31
30
79
2,01
2,28

přihlášku na vysoké školy podalo 100% maturantů, přijato bylo 89,5%
Nepovinné předměty: sportovní hry, zdravotní tělesná výchova pro oslabené
ţáky, náboţenství
Zájmové krouţky: biologicko-chovatelský, fotografický, keramický,
šachový, florbalu, volejbalový, basketbalový, atletický, aerobik
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Olympiády a soutěţe
Studenti domaţlického gymnázia dosáhli i v tomto školním roce řady
úspěchů v olympiádách, uměleckých a sportovních soutěţích.
V olympiádě z českého jazyka obsadila studentka 3. ročníku čtyřletého
studia K. Poláková l. místo v krajském kole a postoupila do kola celostátního
V olympiádě z anglického jazyka, krajské kolo, získala studentka S.
Wernerová z 6. ročníku osmiletého studia

pěkné 4. místo. V olympiádě

z německého jazyka, krajské kolu, zvítězila studentka Drkulová, v národním
kole pak získala čtvrtou příčku. K. Pluháčková z 6. ročníku vyhrála krajské kolo
chemické olympiády, v celostátním kole byla třináctá.
Studenti gymnázia obeslali svými pracemi pět literárních soutěţí, ve
kterých získali několik zvláštních cen,. Zúčastnili se historické soutěţe, pěvecké
soutěţe Karlovarský skřivánek a soutěţe Muzea Chodska „O nej… anděla“.
V soutěţích uměleckých aktivit byla v tomto roce nejúspěšnější Jitka
Veruňková, která vyhrála celostátní soutěţ „Fotograf roku junior 2003“ a je ve
fotografických kruzích povaţována za velkou naději české umělecké fotografie.
Rovněţ ve sportovních soutěţích se studenti gymnázia několikrát
probojovali do krajského kola, šachisté postoupili aţ do národního kola, kde byli
třináctí.
Pro domaţlickou veřejnost připravilo gymnázium v roce 2004 Běh
Terryho Foxe a turistický pochod Lenochod.
Mimo rámec školy pořádali studenti maturitní plesy a studentské
Majáles.
(Zpracováno podle podkladů Mgr. Václava Koziny, zástupce ředitele gymnázia)
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ředitel ing. Jan Sladký
Základní údaje
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky

38,8

Počet ţáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor EZ (ekonomika zemědělství)
Obor VS (všeobecná sestra)
VOŠ (vyšší odborná škola)

421
117
116
112
76

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
31
EZ
31
VS
31
Počty maturantů:
OA
29
EZ
28
VS
31
Umístění absolventů z roku 2002:
Obor – OA
Vysoká škola ekonomického,
zemědělského nebo humanitního
směru
VOŠ
Jazykové školy jednoleté
Pracovní poměr
Úřad práce
Obor – EZ
Vysoká škola ekonomického nebo
zemědělského směru
VOŠ
Jazyková nebo jiná škola
Pracovní poměr
Úřad práce
Obor – VS
Vysoká škola (ošetřovatelství)
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Počet studentŧ:

%

13
1
6
6
3

44,83
3,45
20,69
20,69
10,34

11
5
3
6
3

39,29
17,86
10,71
21.43
10,71

2

6,45

VOŠ
Pracovní poměr
Nezaměstnaní

12
14
3

38,71
45,16
9,68

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
-

Průměrný prospěch za školní rok 2003/2004 byl 2,427

-

Poprvé byli přijímáni studenti na obor zdravotnický asistent, který
nahrazuje dosavadní obor všeobecná sestra – ten podle nového zákona o
nelékařských povoláních bude studijním programem vyšších a vysokých
škol. Zdravotničtí asistenti nahradí v nemocnicích středoškolsky
vzdělaný personál, který dosud zastupovala zdravotní sestra.

-

Studenti školy se velmi aktivně podíleli na akcích Bílá pastelka, Modrá
píšťalka, Liga proti rakovině, Světluška – jde o akce dobročinných
organizací na pomoc tělesně postiţeným a těţce nemocným občanům.

-

Škola se v roce 2004 zapojila také do akce „Adopce na dálku“ na
podporu afrických dětí. Projekt umoţní vybranému dítěti navštěvovat
školu, platit školné a školní pomůcky.

Úspěchy školy a ţáků ve školním roce 2001/2002:
Středoškolská odborná činnost
Do krajského kola OA a EZ postoupily dvě studentky.
Soutěţ v grafických předmětech
Finálového kola školní soutěţe se zúčastnilo 22 ţáků, čtyři nejlepší
reprezentovali školu v krajském kole. Do celostátního kola z nich nepostoupil
nikdo.
Matematické soutěţe
19. března 2004 proběhla celostátní soutěţ „Matematický klokan“. V kategorii
Junior se jí zúčastnilo 31 ţáků, v kategorii Student 19 ţáků školy z oborů OA,
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EZ a VS. 12 ročníku celostátní matematické soutěţe středních odborných škol
v Plzni se zúčastnilo šest ţáků, velmi pěkné 6. místo obsadila Lenka Stodolová
z 1. OA.
Ţáci školy se účastnili i jazykových soutěţí a olympiád.
Sport a sportovní soutěţe
V lednu 2004 se uskutečnil lyţařský výcvikový kurz pro 2. ročníky v Ţelezné
Rudě. V dubnu 2004 na okresním přeboru ve sportovní gymnastice obsadilo
druţstvo dívek pěkné 2. místo.
Hospodaření školy za kalendářní rok 2004
V tomto roce škola zrekonstruovala nákladem zhruba 200.000,- Kč přízemí a
školní kuchyni v budově na Chodském náměstí, kde sídlí obory SZŠ. Učebna
výpočetní techniky v budově SZŠ na Chodském náměstí dostala 17 nových
počítačů, včetně dataprojektoru, ve dvou učebnách byl vyměněn nábytek.
Zlepšovalo se vybavení pokojů obou domovů mládeţe (B. Němcové i Chodské
náměstí) kam škola koupila nový nábytek. Koncem srpna skončila rekonstrukce
podlahy v zasedací místnosti v budově v Erbenově ulici.
(Zpracováno podle podkladů Mgr. Věra Prantlové, zástupkyně ředitele)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Ředitelka Mgr. Jiřina Holoubková
Škola má detašované pracoviště v Klenčí pod Čerchovem
Zřizovatel: Město Domaţlice
Právní forma: příspěvková organizace
Obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický
Školné:
Hudební obor

2.200 Kč (individuální výuka)
1.400 Kč (přípravná hudební výuka)
1.700 Kč (skupinová výuka)
1.700 Kč
1.300 Kč

Výtvarný obor
Taneční obor
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Literárně-dramatický obor

1.300 Kč

Počet pracovníků školy celkem
Pedagogičtí pracovníci
Z toho přepočtených úvazků
aprobovanost
ostatní pracovníci školy

31
29
20,9
80%
2

Počet ţáků celkem:
Z toho dívek
Obory:
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický

727
503
445 ţáků
180
62
40

Počet absolventů celkem
55
Z toho I. stupně
48
II. stupně
7
Pro školní rok 2004/2005 přijala škola celkem 117 nových ţáků
Prospěch:
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neklasifikováno
Přijato na střední školu (konzervatoř)

552 ţáků
118
0
4

Učitelé i ţáci školy se čile zapojují do domaţlického kulturního ţivota.
Pedagogové školy, mimo sólová hudební vystoupení při různých příleţitostech,
působí i ve mnoha zdejších hudebních skupinách a ve dvou orchestrech. Osm
učitelů školy hraje v česko-německém orchestru Václava Cibulky, pět učitelů
v orchestru Musica Tusta, mladší pedagogové jsou členy chodského bigbítu
Chodská vlna, historické kapely Meluzíni, jsou také jádrem Domaţlické
dudácké muziky (K. Jindřich, B. Kuţelková, Josef Stočes. Josef Kuneš).
Učitelka tance Vendula Hrušková je sama aktivní tanečnicí, účastnicí
mistrovství

Evropy

v moderním

tanci.

Dvanáct

dnešních

učitelů

je

absolventy domaţlické Lidové školy umění – Základní hudební školy, předávají
tedy dál to, co se v ní sami kdysi naučili.

46

Pro domaţlickou veřejnost připravuje škola kaţdoročně několik
ţákovských koncertů a vystoupení při různých příleţitostech: jarní a vánoční
koncert, koncert ke Dni matek, koncerty ţákovské dechové hudby na náměstí,
vystoupení ve zdejších domech-penzionech pro důchodce, výchovné koncerty
pro ţáky mateřských a základních škol, divadelní představení pro základní školy
i pro veřejnost, výstavy výtvarných prací.
Škola spolupracuje s hudebními školami ve Furth in Wald a Eschlkamu.
Sbory a orchestry působící při škole:
Domaţlický dětský sbor (přípravné oddělení I., vede pí Strnadová)
Domaţlický dětský sbor (přípravné oddělení II. vede pí Mentová)
Výběrový dětský sbor (řídí pí Mentová)
Ţákovský dechový orchestr (velké a malé obsazení), řídí p. Huřťák
Folklorní soubor (vede Mgr. Holoubková),
Dudácká muzika v Klenčí (vede p. Kuneš)
Chasnická dudácká kapela (vede p. Konrády)
Houslový soubor (řídí p. Anton)
Divadelní soubor (vede pí Ţáková)
Taneční soubory (pí Mejcharová, pí Hrušková)
Kvartet klarinetů (vede Mgr. Stočes)
Houslová komorní sdruţení (řídí p. Anton)
Komorní tria (řídí p. Terš)
I v tomto roce se škola zúčastnila všech soutěţí základních hudebních
škol a řady dalších uměleckých soutěţí. Nejúspěšnější byl výtvarný obor, jehoţ
jeden ţák zvítězil v mezinárodní výtvarné soutěţi v Bruselu.

DŦM DĚTÍ A MLÁDEŢE DOMINO
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
Počet pracovníku celkem: 8
Počet pedagogických pracovníků: 6
Posláním zařízení byla výchova a vzdělávání dětí, mládeţe i dospělých
v době mimo vyučování. Aktivity na úseku zájmové činnosti pravidelné mírně
vzrostly. Také zájmová činnost příleţitostná se udrţela na velmi dobré úrovni.
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Velmi pěkných výsledků dosáhly taneční krouţky v pohárové soutěţi v Horní
Bříze a v taneční soutěţi v Německu.
Zájmová činnost pravidelná:
zahrnovala široké spektrum 53 krouţků, klubů, sborů a kurzů se 786 zapsanými
členy – cizí jazyky, taneční krouţky, dívčí kluby, hra na kytaru, jóga a relaxační
cvičení pro ţeny, výpočetní technika, modeláři … Nově byly otevřeny krouţek
maţoretek, aerobik, orientální tanec a klub mladých reportérů.
Okresní kola soutěţí:
Školy absolvovaly maratón okresních kol předmětových a uměleckých soutěţí.
Role pořadatele se ujal dům dětí a mládeţe. Většina soutěţí se přesunula do
budovy gymnázia. Nejprve se do 147 školních kol zapojilo 4178 ţáků a z nich
pak vzešlo 599 reprezentantů na okresní úrovni. Konaly se olympiády v češtině,
němčině, angličtině, dějepisu, chemii, zeměpisu, fyzice, biologii, matematice,
ale také Pythagoriáda, přehlídka dětských recitátorů, korespondenční soutěţ
Matematický Klokan, středoškolská odborná činnost, Sportovní hry ţáků
zvláštních škol a soutěţ základních uměleckých škol v hudebních oborech a
recitačně-dramatickém projevu.
Tábory a prázdninová činnost:
Na kaţdé vedlejší prázdniny připravil dům dětí nějakou akci – bruslení na
zimním stadionu v Klatovech, Den s Reportérem, volná keramika pro mateřské
školy, zájezd dětí do divadla Alfa v Plzni, soustředění tanečního a dramatického
krouţku, Velikonoční dílna. Letní činnost byla letos mimořádně úspěšná.
Zapojilo se do ní 212 účastníků. Letní tábory v Horšovském Týně, Pocinovicích,
Zeleném háji, Milevě a v Postřekově byly zaměřeny na dívčí kluby, tanec,
výtvarnou činnost, sport a keramiku. Dále se uskutečnily letní škola angličtiny a
soustředění HIP-HOP.
Víkendové a příleţitostné akce
Byla připravena pestrá nabídka vzdělávacích, zábavných či rekreačních aktivit –
dílny, zaměřené na netradiční výtvarné techniky, karneval, diskotéky, divadelní
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představení, zájezdy, výlety, výtvarná a rukodělná činnost pro zvláštní školy,
zimní a jarní cyklus Mateřídouška pro mateřské školy, trţnice dětského odívání
a sportovních potřeb. Celkem se uskutečnilo 115 akcí pro 12 107 účastníků.
Dům dětí a mládeţe vydával s měsíční periodicitou interní zpravodaj
DOMINÁTOR. Přehled akcí domu pravidelně přinášel Domaţlický zpravodaj a
Zpravodaj města Horšovský Týn. V regionálním tisku vyšlo 139 článků,
věnovaných práci Domu dětí. Velký podíl na propagaci domu měl nově vzniklý
klub Reportér. Příspěvky jeho členů se objevily na stránkách Domaţlického
deníku, Domaţlického zpravodaje a na webových stránkách města Domaţlic.
(Zpracováno podle podkladů DOMINA)

Taneční krouţek Domina
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VI. VEŘEJNÝ ŢIVOT
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily ve dnech
11. června od 14 do 22 hodin a
12. června od 08 do 14 hodin
Právo volit měl kaţdý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku osmnácti let
Domaţličtí občané hlasovali ve dvanácti volebních okrscích.
Volební kampaň, která od počátku května volbám předcházela,
odmyslíme-li si masovou kampaň ve všech sdělovacích prostředcích, byla nějak
rozpačitá, dalo by se říci nemastná – neslaná. Jednotlivé volební strany, které
své kandidáty do Evropského parlamentu navrhovaly, a bylo jich dost, celkem
32, prakticky opakovaly a slibovaly to, co slíbily uţ vloni před referendem
o vstupu naší země do Evropské unie. Není proto divu, ţe značnou část občanů
jejich sliby nezaujaly, někdy spíše od účasti ve volbách odradily. Zvlášť, kdyţ
se uţ od našeho vstupu do unie hovoří o tom, ţe desítka, která vloni nově
přistoupila, má jen jakési druhořadé členství. A některé skutečnosti se zdají toto
tvrzení euroskeptiků či eurorealistů potvrzovat. Naši občané mají jen velmi
omezený přístup na pracovní trh staré patnáctky. Nejsme prozatím součástí
schengenského systému, takţe nemůţeme počítat s volným pohybem po celé
unii. Naše platby do unijního rozpočtu jsou prozatím podstatně vyšší, neţ to, co
z něj dostáváme. To všechno jsme ve sdělovacích prostředcích slyšeli během
kampaně dnes a denně. Občanská demokratická strana si na těchto
skutečnostech postavila celou svoji volební kampaň a pod názvem „Stejné šance
pro všechny“ slíbila nasadit všechny síly za jejich zmírnění či úplné odstranění.
Sociální demokraté pod heslem „Evropa hlavně pro lidi“ vypracovali pro volby
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volební desatero: mír a bezpečí, sociální dialog – evropské mzdy a platy, rozvoj
venkova a zdravé ţivotní prostředí, hospodářský růst a silné regiony,
modernizace země, ochrana spotřebitelů, solidarita a rovné příleţitosti, podpora
kultury a vzdělávání, prosperita a šance mladým, vymahatelnost práva. KDUČSL jako obvykle zdůrazňovala evropské křesťanské hodnoty a postavení
rodiny. Totéţ v různých obměnách pak slibovaly i ostatní seriozní strany.
Záměrně zdůrazňuji seriozní, protoţe některé kandidující strany, jako Balbínova
poetická strana, Strana zdravého rozumu, strana Viktora Koţeného Viktor
Koţený – občanská federální demokracie, se na seznam kandidujících stran
mohou dostat snad jen u nás, v zemi, poznamenané tradicí Haškova Švejka.
V Domaţlicích se v průběhu volební kampaně představily SNK, sdruţení
nezávislých a Evropští demokraté, Nezávislí Vladimíra Ţelezného a Jany
Bobošíkové, Komunistická strana Čech a Moravy, KDU-ČSL (lidovci) a
samozřejmě i oba hlavní rivalové ODS a ČSSD. Občanská demokratická strana
měla stánek v Alejích. V pondělí 24. května se u něj představil volební lídr její
kandidátky, Jan Zahradil. Zájem občanů, stejně jako v případech menších stran,
byl nevalný, u stánku stálo tak kolem třiceti lidí. O nic lépe nedopadla ani
sociální demokracie, která na 7. června svolala na náměstí předvolební mítink
s premiérem Vladimírem Špidlou. Dokonce i jeho vystoupení na domaţlickém
náměstí se setkalo s minimálním zájmem občanů. Volební účast pak vypadala
podle toho.
Ve 12 domaţlických volebních okrscích bylo zapsáno celkem
8 915 voličů.
Vydané obálky
2 693
Odevzdané obálky
2 692
Platné hlasy celkem
2 676
Volební účast celkem v procentech
30,21%
Volební účast v procentech za celý volební okres Domaţlice byla ještě menší,
jen 28,25%.
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Pořadí prvních pěti stran:
Strana:

Počet odevzdaných hlasů/%:

1. Občanská demokratická strana
2. Komunistická strana Čech a Moravy
3. Česká strana sociálně demokratická
4. SNK, sdruţení nezávislých a Evropští demokraté
5. Nezávislí

833/31,12%
654/24,43%
337/12.59%
263/ 9,82%
204/ 7,62%

Ve volebním okrese Domaţlice bylo pořadí na prvních třech místech stejné:
ODS, KSČM, ČSSD, čtvrtí byli Nezávislí a pátá KDU ČSL.
Pořadí na prvních třech místech bylo stejné i v celostátním měřítku. Překvapil
propad sociální demokracie a růst preferencí komunistů.
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a s volbami
do Evropského parlamentu vznesli někteří představitelé určitých skupin občanů
v sousedním Německu a Rakousku poţadavek, aby naše země přehodnotila
válečné a poválečné události a vztahy mezi Čechy a Němci – to zejména
znamená, aby zrušila dekrety presidenta republiky, tak zvané Benešovy dekrety.
Současně s tím docházelo, podle očitých svědků, k výhrůţkám ze strany
některých odsunutých krajanů na adresu našich občanů. V pátek 19. března
zveřejnil denní tisk stanovisko předsedy Sudetoněmeckého landsmanšaftu
v Rakousku Gerharda Zeihsela, který vyjádřil přesvědčení, ţe Evropská unie
pomůţe ke zrušení Benešových dekretů. Náhodně jsem na toto téma vyslechla
rozhovor na Správě nemocenského pojištění v Domaţlicích mezi tamní úřednicí
a jistou paní, ţijící v jedné pohraniční vsi. Tvrdila, ţe do jejich vesnice přijelo
pár bývalých krajanů s tím, ţe teď uţ Češi rychle vypadnou, protoţe Evropská
unie se jich (rozuměj vyhnaných Němců) určitě zastane. Moţná i tady někde je
příčina tak nečekaného volebního úspěchu komunistů.
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VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
5. a 6. listopadu
Volby do zastupitelstev krajů na území České republiky se uskutečnily ve
dnech
5.listopadu od 14 do 22 hodin a
6. listopadu od 08 do 14 hodin
Právo volit měl kaţdý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku osmnácti let
Domaţličtí občané hlasovali ve dvanácti volebních okrscích.
Jestliţe se o volbách do Evropského parlamentu dalo říci, ţe byly
nemastné – neslané, v podzimních volbách do krajských zastupitelstev to pěkně
jiskřilo. Dva největší političtí rivalové ODS a ČSSD nasadili pro výhru všechno,
co mohli – exkluzivní volební propagací počínaje a tvrdými slovy konče. Krásně
tištěné barevné volební materiály, svým grafickým provedením dokázaly
zaujmout. Na billboardech i fotografiích byli všichni kandidáti, včetně jejich
rodin, ba i psů, tak dokonalí (díky pokročilé technice a umu fotografů) aţ se
zdálo, ţe naše země je zemí nebývalých krasavců. Na pódiích ve sluţbách dvou
nejsilnějších stran vystupovaly přední hvězdy showbyznysu. ODS dokonce na
závěr kampaně nasadila opravdu silný kalibr – fotografie Jaromíra Jágra s jeho
podpisem a doporučením k volbě ODS. Leckdo sice soudil, ţe tohle uţ je
vskutku poněkud přehnané a nevkusné, ale u některých lidí takový Jágr opravdu
zabírá, a o to šlo. Ne nadarmo novináři odkudsi zjistili, ţe podzimní volební
kampaň patřila k nejdraţším volbám, jaké se u nás po roce 1990 konaly. Tištěná
propagace byla krásná, ta slovní byla o pár příček níţe. Zatímco předseda ČSSD
Stanislav Gross chtěl vymetat politické protivníky z ODS košťaty, ti začali volat
po odstranění Grosstapa. ČSSD kontrovala heslem „Pozor na modré straky“,
ODS řečmi o směřování k nacismu. Politické kultury málo, uráţek dost.
V konkrétní předvolební kampani v našem městě se politické půtky a
šarvátky odráţely naštěstí jen minimálně. Opakovala se v podstatě situace
z jarních voleb – lidé o předvolební mítinky neměli zájem. Kdo chtěl k volbám
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jít, měl informací dost a dost a kdo k volbám jít nechtěl, toho pochopitelně
nezajímala ani setkání s kandidáty. Poštovní schránky domaţlických domácností
byly někdy volební propagací aţ přeplněné. A co nám slibovala?
Mottem ODS byl Kraj bez dluhů. Slibovala, ţe její zastupitelé nebudou
bez rozmyslu utrácet peníze daňových poplatníků a ţít na dluh, ale naopak,
budou se svojí prací podílet na zvelebování kraje. Našeho města se z jejího
programu konkrétně týkala dostavba domaţlické nemocnice, vybudování
ţelezničního koridoru Plzeň – Domaţlice – Regensburg – Mnichov, podpora
silničního obchvatu Domaţlic a realizace výstavby průmyslové zóny u bývalých
kasáren.
Sociální demokracie vytáhla do volebního klání s heslem „Lépe slouţit
lidem, bojovat s korupcí“. V jejím volebním programu jsou, co se Domaţlic
týká, stejné priority jako u ODS, rozšířené ještě o výstavbu zimního stadionu,
výstavbu nadregionální cyklotrasy Plzeň – Regensburg a o podporu vyuţití
areálu

staré

nemocnice

pro

sociální

účely (domov

důchodců,

dům

s pečovatelskou sluţbou).
KDU-ČSL vydala a do všech domaţlických domácností nechala doručit
tři čísla Lidoveckých listů, občasníku KDU-ČSL v Plzni. (distribuováno
v Plzeňském kraji). Její kandidáti kladli důraz na tradiční lidovecká témata – na
podporu venkova, na podporu rodin a na etiku společenského i politického
ţivota. V posledním předvolebním čísle Lidoveckých listů se do volební
kampaně zapojil dokonce i biskup Plzeňský Msgre František Radkovský, který
vyzval věřící k uváţlivé volbě.
Unie svobody pojala volby jako sportovní klání a v tomto duchu si
vybrala i heslo voleb „Náš tým hraje s vámi“. Ve svém volebním desetiboji
vyhlašovala mimo všeobecná hesla podporu zajištění dopravy do kaţdé obce a
podporu péči o rodinu, zdraví, seniory a handicapované lidi. Její program byl
ovšem příliš všeobecný. A to byl problém i programů zbývajících politických
stran a uskupení, které se ucházely o křesla v krajském zastupitelstvu. Znalost
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konkrétních potřeb kraje nahradily všeobecnými problémy, stejnými u nás jako
třeba na Moravě.
Občané našeho kraje vybírali ze 14 kandidátek.
Z občanů našeho města kandidovali na kandidátkách:
č. 8 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
na 30. místě kandidátky PaedDr. Pavel Schleiss
na 44. místě MUDr. Ivo Kadlec
č. 14 Unie svobody – Demokratická unie
na 19. místě MUDr. Zdeněk Kovář
č. 26 ODS
na 18. místě Jaroslava Wollerová, gymnaziální profesorka
na 32. místě Mgr. Pavel Faschingbauer
na 50. místě Josef Urban, soukromý podnikatel
č. 36 Česká strana sociálně demokratická
na 2. místě Jaroslav Bauer, místostarosta Domaţlic
na 8. místě Jan Látka, starosta Domaţlic
č. 41 SKK sdruţení nezávislých
na 7. místě JUDr. Zdeněk Novák, advokát
č. 54 Komunistická strana Čech a Moravy
na 29. místě Jan Pankrác, prodavač
V Plzeňském kraji kandidovalo celkem 14 stran a uskupení. Mimo
seriózních stran se k volbám u nás zaregistrovala i uskupení vskutku kuriózní.
Tak pod číslem 46 kandidovala Dělnická strana – strana za sníţení poslaneckých
platů, pod číslem 48 se skrývala koalice s předlouhým názvem: „Koalice za
zrušení Senátu a za obnovené trestu smrti – Vaším hlasem nepodpoříte platy
stranických funkcionářů, ale zdravotnictví našeho kraje“.
A jak Domaţličané volili?
Ve 12 domaţlických volebních okrscích bylo zapsáno celkem
8 856 voličů.
Vydané obálky
3 183
Odevzdané obálky
3 182
Platné hlasy celkem
3 156
Volební účast celkem v procentech
35,94%
Volební účast v procentech za celý volební okres Domaţlice byla ještě menší,
jen 31,59%.
Pořadí prvních pěti stran:
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Počet odevzdaných hlasů/%:
1 178/37,2%
808/25,60%
669/21,19%
174/ 5,51%
87/ 2,75%

Strana:
1. ODS
2. ČSSD
3. KSČM
4. KDU ČSL
5. SNK sdruţení nezávislých

V rámci volebního okresu Domaţlice zvítězila ODS, následovaná KSČM, třetí
byla ČSSD, čtvrtí lidovci a pátá Unie svobody. V rámci celého Plzeňského
kraje zvítězila velkým náskokem ODS před KSČM, ČSSD a lidovci. Páté bylo
sdruţení nezávislých kandidátů
Z kandidujících domaţlických občanŧ byli do zastupitelstva kraje zvoleni
Jaroslav Bauer a Jan Látka (ČSSD) a Jaroslava Wollerová (ODS)

.POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ
V tomto roce zaslaly pro městskou kroniku svoje výroční zprávy opět pouze
ČSSD a KDU-ČSL
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (ČSSD)
Místní organizace Domaţlice, předseda Jan Látka
Místopředsedové místní organizace: Jaroslav Bauer
Ing. Jitka Peterová
Jan Hruška
Jaroslav Kliment
Česká strana sociálně demokratická má v Domaţlicích jednu místní organizaci
s 47 členy.
Přehled akcí místní organizace:
16. ledna: účast na turnaji druţstev v kuţelkách ve Stříbře
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22. ledna: návštěva ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana
v Domaţlicích. Ministr si prohlédl firmy GALÍ OPTIK a zúčastnil se
besedy se zástupci hospodářské komory na domaţlické radnici.
27. dubna: konal se poslanecký den ČSSD na okrese Domaţlice. První
skupina poslanců navštívila Rychlou záchrannou sluţbu Domaţlice a Penzion
s pečovatelskou sluţbou Domaţlice.
29. května se zástupci místní organizace zúčastnili Dne ČSSD Plzeňského
kraje, konaného ve Stříbře
7. června se v Domaţlicích konal předvolební mítink za účasti předsedy
vlády ČR dr. Vladimíra Špidly
17. října pořádala domaţlická ČSSD v prostorách městského kulturního
střediska dětský karneval
7. prosince pořádala MO ČSSD uţ tradiční Mikulášské odpoledne pro Svaz
tělesně postiţených
Rok 2004 zakončila Okresní konference ČSSD, která se konala 12. prosince.
Jejími hosty byli ministr práce a sociálních věcí ing. Zdeněk Škromach,
předseda KVV ČSSD Václav Šlajs, poslanci Parlamentu ČR ing. Milan Ekrt a
ing. Václav Votava
(Pro městskou kroniku zpracovala Eva Látková, tajemnice OVV ČSSD)

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ
STRANA LIDOVÁ (KDU-ČSL)
Místní organizace Domaţlice, předsedkyně Anna Procházková
Hlavní náplní činnosti místní organizace KDU ČSL v Domaţlicích byla
organizace volební kampaně k jarním i podzimním volbám, spolupráce
s Jednotou Orla při přípravě výstavy k osmdesátému výročí zaloţení Orla v
Domaţlicích a charitativní práce. I letos místní organizace připravila pro
domaţlické ţeny oslavu Dne matek. S městem a s MKS spolupracovala při
pořádání Dne dětí na domaţlickém náměstí. Členové místní organizace se
zúčastnili obou slavných mší svatých na Vavřinečku o Vavřinecké pouti. O
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poslední srpnové neděli organizovala KDU ČSL na Čerchově horskou mši
svatou, která uţ vstoupila do druhého desetiletí svého konání a za ta léta se stala
tradicí. Zúčastnilo se jí několik stovek věřících z Čech i z Německa. Členky
místní organizace celoročně pečovaly o kněţské hroby na domaţlickém
hřbitově.
Společně s místní Jednotou Orla připravila letos místní organizace KDUČSL na září výstavu, věnovanou 80. výročí zaloţení Jednoty Orla ve městě (rok
1924). Výstava, instalovaná v refektáři kláštera, trvala 14 dní a návštěvníka
provázela nejen historií domaţlického Orla, i kdyţ ta byla samozřejmě
dokumentována nejpodrobněji. Svůj panel na ní měly všechny jednoty
Pošumavské orelské ţupy. Výstavu shlédlo kolem 200 návštěvníků.
Shromáţděný materiál zaujal hlavně svojí dokumentační hodnotou, Vţdyť kdo
uţ dnes ve městě ví, ţe Orel v prvních desetiletích své existence vykazoval
v Domaţlicích skutečně čilou činnost – měl vlastní divadelní soubor, pořádal
pravidelná cvičení pro děti, mládeţ i pro dospělé, večírky, výlety, návštěvy
poutních míst. Zakoupil si i vlastní dům v dnešní Komenského ulici vedle
bývalého pivovaru (dnes sídlo okresní prokuratury), kterému se říkávalo
Orlovna.
Společnou akcí místní organizace lidové strany a Orlů je také kaţdoroční
podzimní turistický Pochod za Kozinou po významných místech Chodska.
(Podle podkladů pí Marie Johánkové, tajemnice KDU ČSL a pí Marie Maňasové)

SDRUŢENÍ, SPOLKY, ORGANIZACE OBČANŦ A PRO
OBČANY
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŦ ZA SVOBODU (ČSBS)
Předseda ing. Jan Štěpán
Během tohoto roku došlo ČSBS pouze ke změně v počtech členů. Vše ostatní
zůstává stejné jako v roce předchozím.
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Členové:
Počet členů:
okres celkem:
členů celkem:
69
z toho:
zahraniční vojáci-východ
22
zahraniční vojáci-západ
2
praţské povstání
1
domácí odboj a partyzáni
2
političtí vězni
11
pozůstalí
31
okresní výbor členů
7
Předsedou okresního výboru je ing. Jan Štěpán.

z toho město

Domaţlice :
11
1
1
1
8
1

Počty členů této organizace se neustále sniţují. Je to pochopitelné, vţdyť
příští rok uplyne od konce II. světové války uţ plných 60 let. To znamená, ţe i ti
nejmladší aktivní bojovníci proti fašismu uţ dávno překročili sedmdesátku.
Pamětníci vymírají a s nimi odchází i bezprostřední proţitek války, kterou,
naštěstí, uţ brzy budeme znát jen z knih.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŢ, OBLASTNÍ SPOLEK DOMAŢLICE (ČČK)
Předsedkyně: Jitka Wogelová
Počet domaţlických členů: aktivně pracovala místní skupina Hygiena
Domaţlice s 20 členy.
Oblastní výkonná rada ČČK:
předsedkyně. Jitka Wogelová
místopředseda: MUDr. Jiří Skočdopole
členové:
MUDr. Jan Pokštefl
MUDr. Jiřina Pabiánová
PhDr. Anna Kuţelková
Antonín Kuţelka
Vendula Klimentová
Marie Hronková
Marie Kestová
Jana Hánová
Jiří Frei
Bezpříspěvkové dárcovství krve: Při oceňování bezpříspěvkových dárců
krve v Domaţlicích ČČK úzce spolupracuje s městem Domaţlice a s domem –

59

penzionem v Baldovské ulici. 14. červen byl vyhlášen za Světový den dárců
krve. Při této příleţitosti uspořádal oblastní spolek v pátek 18. 6. v městském
kulturním středisku pro dárce krve společenský večer s programem. Město
Domaţlice na něj poskytlo finanční dar 5.000 Kč.
Během roku pořádal oblastní spolek řadu zdravotnických akcí,
především zaměřených na děti a mládeţ – okresní kolo hlídek mladých
zdravotníků, Okresní studijní středisko s výukou první pomoci, Školu malých
doktorů. V areálu tábora na Rudolfově Pile proběhl o prázdninách od 17.
července do 4. srpna tábor pro 63 dětí s ortopedickými vadami.
(Podle podkladů pí Marie Kestové, ředitelky OS ČČK Domaţlice)

VETERAN CAR CLUB DOMAŢLICE
Předseda: Zdeněk Kelíšek, Domaţlice
Předmět činnosti: renovace a uchování historických vozidel, účast na srazech a
soutěţích veteránů a pořádání jízdy spolehlivosti historických vozidel
v Domaţlicích
Rok 2004 probíhal zcela ve znamení příprav jubilejního 30. ročníku
mezinárodní jízdy spolehlivosti historických vozidel, která jiţ patří mezi
největší a nejstarší akce svého druhu v celé České republice. Konala se v sobotu
21. srpna, sraz účastníků byl v autokempu Babylon, start se uskutečnil na
náměstí v Domaţlicích.
Přestoţe domaţlická jízda byla určena pouze pro stroje do roku výroby
1945 a počasí bylo značně nejisté, na Chodsko dorazilo 67 motocyklů a 45
automobilů českých i německých účastníků. Historické stroje přilákaly m,noho
diváků nejen v Domaţlicích, ale i v obcích, jimiţ procházela trasa jízdy. O akci
podrobně informoval regionální i celostátní tisk a odborné časopisy.
(Pro městskou kroniku zpracoval Jan Pek)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŦ ODBOR DOMAŢLICE (KČT)
Předseda Mgr. Petr Matějka
Klub českých turistů v Domaţlicích měl k 31. 12. 207 členů. Proti roku 2003 mu
tak ubylo 18 členů.
Během roku přistoupili 3 noví členové, 18 členů se odhlásilo.
Řady domaţlických turistů navţdy opustili 3 členové – Oskar Kögler z Furthu,
Zbyněk Vyhlas a Marcela Szabová z Domaţlic.
Práci odboru řídil jedenáctičlenný výbor.
O velkých turistických akcích informuje kronika v kalendáriu. Mimo
nich pořádali turisté kaţdý víkend (kromě letních prázdnin) pŧldenní nebo
celodenní turistické vycházky, které vedli zkušení cvičitelé, pánové a dámy
Karel Bílek, Jaroslav Lukášek, Marie Senohrábková, Jitka Volfíková, Hana
Šimovičová, Miloš Královec, Marie Janutková, Petr Matějka, Jiří Mathauser,
ing. Svatopluk Krejsa a Jan Kuţelka. Celkem se vycházek zúčastnilo 686 osob a
ušlo se 319 kilometrů. Pravidelné vycházky pořádala i skupina turistů – seniorů
nad 70 let pod vedením pana Libora Paroubka. Loni jich do okolí Domaţlic
uskutečnili 56, zúčastnilo se 409 seniorů, celková délka všech tras byla 298
kilometrů. Nejaktivnější byla v tomto roce skupina turistek pod vedením pí
Němcové, které během roku na vycházkách nachodily 628 kilometrů.
18. dubna uspořádali domaţličtí turisté 28. ročník Chodských non-stop
pochodŧ, memoriál Karla Kuneše staršího. Zúčastnilo se jej 49 turistů ze
šestnácti míst republiky, mezi nimi i synovec spisovatele Jana Vrby. Škoda jen,
ţe účast místních turistů byla mizivá.
Pro děti pořádají turisté kaţdoročně dvě akce: prvomájovou vycházku rodičů
s dětmi a Toulky zlatem podzimu
Trasa Májové vycházky rodičŧ s dětmi směrovala k Vavřinci.- Na 4
kilometry dlouhou trať se vydalo 62 dětí a 42 rodičů. Se zajištěním vycházky
pomáhali domaţličtí Junáci pod vedením Jany Eksteinové.
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Toulky zlatem podzimu (16. ročník) se konaly za dost nepříznivého
počasí. Přes to se na trasu pětikilometrového pochodu vydalo 22 dětí a 18
rodičů.
Pro svoje členy připravil domaţlický odbor několik autobusových
zájezdů, včetně lyţařského a houbařského zájezdu. Jeho členové se účastnili i
akcí, pořádaných sousedními odbory ve Kdyni, v Nepomuku a v Chotěšově a
turistického srazu na Rýzmberku (7. února), pořádaného KČT Kdyně.
20. března pořádali domaţličtí turisté jarní turistický sraz na
Pelechách. Přišlo 80 turistů.
V zimním období uspořádal odbor celkem 7 turistických besed (účast
221 osob) a dva zájezdy do plzeňského divadla.
I v tomto roce pokračoval odbor KČT Domaţlice v opravách Kurzovy
věţe na Čerchově. Odborníci – horolezci přespárovali vnější kamenné zdivo na
severní a jiţní straně a zbývající okna dostala měděný parapet. Interiér věţe
vybavili turisté novým selským nábytkem (stůl + 4 ţidle), který umístili v horní
dřevěné nástavbě věţe. Rozhlednu v tomto roce navštívilo 8.571 turistů. Od
opětovného zahájení provozu věţe v roce 2000 se z jejího ochozu rozhlédlo po
Kurzova věţ na Čerchově - foto Stanislav Antoš

kraji 39.788 osob. Veřejná sbírka na
opravu Kurzovy věţe vynesla letos 61.792
korun. Celkem za dobu jejího trvání
dosáhly dary od 548 dárců částky 912 629
korun a 2 566 eur.
Třináct

značkařů

domaţlického

odboru KČT obnovilo v tomto roce 127
km značení turistických cest. 57 hodin
věnovali na údrţbu orientačních znaků
(stojanů, rámů, směrovníků).
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Při organizaci mnoha turistických akcí pomáhají turistům Domaţlické městské
lesy. Turisté spolupracují také s trhanovskou správou Lesů ČR, s hasiči,
radioamatéry, Junáky, Sokoly, s Orlem a s penzionem v Baldovské ulici.
Podporu nacházejí i u města Domaţlice a na městských a obecních úřadech
bývalého domaţlického okresu.
(Zpracováno podle podkladů Mgr. Petra Matějky, předsedy KČT Domaţlice)

PAVLÍKOVA VYHLÍDKA
Nová turistická vyhlídka, kterou v podčerchovských lesích instalovaly městské lesy
je věnována Václavu Pavlíkovi, gymnaziálnímu profesorovi a starostovi Domaţlic
z let 1929 – 1935. Zaslouţil se o zvelebení městského lesního hospodářství.
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VII. PRŦMYSL – OBCHOD – ŢIVOTNÍ
ÚROVEŇ
Informace k připravované průmyslové zóně
v Domaţlicích
lokalita „Za kasárny“
Záměrem Města Domaţlice je nabídnout investorům průmyslovou
zónu pro zvýšení zaměstnanosti v domaţlickém regionu. Prostor zóny se
nachází na severozápadním okraji města podél silnice I/22 s výhodným
napojením na SRN (15 km) a Plzeň (0 km). Zájmová plocha zóny se
nachází v rovinatém aţ mírně svaţitém terénu. Plocha, určená pro
investory má rozlohu cca 10 ha. Z celkové plochy je k 30. 12. 2004
zhruba 34% v majetku města, 49% je v majetku ČR (v současné době se
připravuje převod státních pozemků na město) a 17% je majetkově
nedořešeno. Průmyslová zóna je určena k vyuţití pro lehkou průmyslovou
výrobu. Město Domaţlice má zpracovanou projektovou dokumentaci na
kompletní

technickou

infrastrukturu

průmyslové

zóny,

dále

má

právoplatné územní rozhodnutí o umístění stavby a na převáţnou část
infrastruktury má stavební povolení. V současné době je zahájeno
stavební řízení na zbývající část infrastruktury. Zahájení výstavby
technické infrastruktury se předpokládá v 1. pololetí roku 2005. Podstatná
část infrastruktury, zejména páteřní komunikace včetně sítí, by měla být
realizována v roce 2005, dokončení zbylé části infrastruktury se
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předpokládá v roce 2006. Předpoklad zahájení výstavby průmyslových
objektů je stanoven na rok 2006.
ZMĚNA

ÚZEMNÍHO

PLÁNU

V OBLASTI

PŘEDPOKLÁDANÉ

PRŮMYSLOVÉ ZÓNY
Lokalita 3/10 – Prŧmyslová a obytná zóna Domaţlice Za kasárny
Jde o přestrukturování funkčních ploch v lokalitě Za kasárny podle
zpracované podrobné urbanistické studie, resp. dokumentace k územnímu řízení
a stavebnímu povolení. Nejedná se tedy o extenzivní rozšíření návrhových
ploch, ale o podrobnější řešení návrhové lokality ze Změny č.1 ÚPN-SÚ
Domaţlice s lokalizací koridorů nových komunikací a jejich napojení na silnici
I/22 jednou kruhovou křiţovatkou. Dílčí rozšíření návrhových ploch – převedení
z výhledu do návrhového období územního plánu – pro výrobu a sluţby bylo
vedeno snahou o efektivitu vloţených investic (komunikace, technická
infrastruktura) ve vztahu k velikosti návrhových ploch, poţadovaných
potencionálními investory, respektive Czechinvestem.
Plochy pro obytnou zástavbu byly v návrhu redukovány a upraveny tak,
aby podle poţadavku Krajské hygienicko-epidemiologické stanice, oddělení
Domaţlice nikde přímo nenavazovaly na plochy pro výrobu a sluţby. Obytné
plochy, respektive plochy pro smíšenou zástavbu jsou od ploch určených pro
výrobní a nevýrobní sluţby odděleny koridory zeleně, ve variantě komunikací s
doprovodnou zelení. Přesto pro všechny výrobní areály platí podmínka
nezasahovat svými vlivy za hranice pozemků (areálů), coţ bude v rámci
přípravných prací prokázáno hodnocením vlivu stavby na ţivotní prostředí.
Také odclonění obytné zástavby od negativních vlivů z nákladní dopravy
je řešeno přesunem obytných ploch mimo komunikaci, obsluhující průmyslovou
část.
Napojení lokality na inţenýrské sítě je řešeno prodlouţením jiţ dříve
navrhovaných tras a vychází z platného ÚPN-SÚ Domaţlice. Zásobování

65

elektrickou energií (především s ohledem na dosud neznámé poţadované
kapacity budoucích investorů) bude podle stanoviska ZČE a. s. řešeno
individuálně s jednotlivými investory podle jejich skutečných potřeb.
Celá lokalita je předělena pásem zeleně (louky a pastviny, ostatní
doprovodná a izolační zeleň) a to v rozsahu větším, neţ je minimální
poţadovaná šíře probíhajícího lokálního biokoridoru. Ve vztahu k zachování či
zlepšení odtokových poměrů v lokalitě, a to při „velkých vodách“, je na
západním okraji lokality navrţena vodní plocha, která vedle prioritně
vodohospodářské funkce má i funkci estetickou.
S ohledem na velikost návrhových ploch ve vztahu k ochraně
zemědělské půdy se etapizace vyuţití území stanovuje racionálně po ucelených
blocích směrem od současně zastavěného území kasáren k pískovně.
Koridory místních obsluţných komunikací s prostorem pro umístění
inţenýrských sítí, včetně retenční nádrţe, jsou zařazeny do veřejně prospěšných
prací.

JAK JSME ŢILI V ROCE 2004
Ceny v Domaţlicích se stále pohybují nad republikovým průměrem,
v tom se nic nemění. Vyšší neţ ve vnitrozemí jsou jak ceny potravin, tak ceny
sluţeb. Příhraniční cenový efekt (ceny nastavené pro zahraniční zákazníky a ne
pro domácí) je tady dokonce vyšší neţ v sousedních Klatovech nebo Sušici.
Mohlo by se ale ukázat, ţe jde o velice krátkozrakou politiku. Mladá fronta dnes
zveřejnila 11. června porovnání cen v Domaţlicích a ve Furth in Wald(u)
k tomuto datu. Německé ceny v eurech při tom přepočetla podle kursu, platného
k 10. červnu na koruny. Protoţe se jedná o zajímavé srovnání ţivotní úrovně u
nás a u sousedů, stojí za zaznamenání. Při srovnávání cen by ale budoucí badatel
měl vzít v úvahu, ţe v červnu byla průměrná kupní síla na jednoho obyvatele
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v Německu, včetně kojenců a důchodců, čtyřikrát aţ pětkrát vyšší neţ v České
republice.
Zboţí v Kč
Čokoláda Merci
Sekt 0,75 l
Filé obalované 450 g
Pudink – dezert
Pilsner urquell 1 l
Pepsi cola 1.5 l
Olej 1 l
Mrkev 1 kg (vanička)
Jablka 2 kg
Banány 1 kg
Cukr
Mléko 1,5%
Brambory 2,5 kg
pleny 4-9 kg, 56 ks
jahody 0.5 kg
minerálka 1.5 l

prodejna
Norma
Furth i/W
58,40
93,80
43,80
6,18,80
23,50
26,70
21,70
62,40
32,90
28,90
15,40
53,- (nové)

prodejna
prodejna
Panský dvůr Penny market
Domaţlice
Domaţlice
109,109
109
39,70
24,90 (250 g)
8,40
5,50
21,90
17,50
32,90 (2 l)
32,90 (2 l)
42,90
23,90
24,-19,90
62 ,-54,90
42,-18,50
24,-18,50
18,30
11,90
17,- (staré
29,90 (nové 1 kg)
1 kg)
neznačkové
Pampers
Huggies
250,70
478,- (7-18 kg) 299,90 (62 ks)
46,80
34,90
6,-10,90
7,90

Panský dvůr je v Domaţlicích označován za jeden z nejdraţších
potravinářských obchodů, Penny market je prokazatelně nejlevnější, kupující
zde však musí počítat s niţší kvalitou potravin (často záruční lhůty na samé
hranici spotřebování, u balíčku vajec (l0 ks) někdy 1 – 2 vejce zkaţená apod.).
Většina domaţlických potravinářských a zelinářských obchodů se svými cenami
blíţí nebo rovná Panskému dvoru, někdy je i mírně převyšuje. Průzkum Mladé
fronty tak, patrně zcela nechtěně, ukázal nebezpečí, které v sobě příhraniční
efekt vyšších cen skrývá – zahraniční zákazníci určitě nebudou nakupovat u nás
věci, které mohou doma koupit levněji. I proto v Domaţlicích schází například
obchod s dobrou a kvalitní konfekcí. Prý neobstojí v konkurenci vietnamských
prodejen a prodejen levného textilu. Spíše neobstojí proto, ţe několik zájemců,
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kteří do Domaţlic přišli a uţ zase odešli, nasadilo na svoje zboţí ceny, rovnající
se cenám v luxusních praţských módních buticích, jak uţ před několika léty
potvrdila jedna praţská módní návrhářka, která do Domaţlic náhodně zavítala.
Takţe, jak to tak vypadá, snad se za čas i v Domaţlicích dočkáme niţších cen.
Při této příleţitosti si vzpomínám na jednu úsměvnou příhodu, kterou jsem
zaţila docela nedávno. Mladý pár, zjevně turisté, kráčející, nebo spíše šourající
se přede mnou zcela ucpaným domaţlickým podloubím, jehoţ rozhovor jsem
nechtěně vyslechla, se podivoval cenám ve zdejších restauracích, které se podle
nich vyrovnají cenám v nejlukrativnějších částech Prahy. Divil se i tomu, ţe
v předzahrádkách na domaţlickém náměstí sedí vesměs starší Němci. „Ten
(následovalo jakési křestní jméno) měl pravdu“, povídal mladý muţ své
společnici. „Domaţlice jsou fakt město pro chudé německé důchodce a bohaté
Čechy“. Komentáře, myslím, netřeba.
DÁLE K OBCHODU
Na náměstí jsme se rozloučili opět s jedním potravinářským a s jedním
tradičním oděvním obchodem. Svoji existenci ukončily Kolovečské pletárny,
kdysi druţstvo proslulé kvalitou svých výrobků, které ovšem rovněţ neobstálo
v konkurenci nové doby. Druţstvo v rámci rozprodeje svého majetku prodalo i
dům v Domaţlicích na náměstí, na rohu Kostelní ulice, který delší čas vlastnilo.
Obě prodejny – potravinářská a prodejna výrobků Chodských pletáren zanikly
s prodejem. Noví vlastníci provedli v přízemí domu stavební úpravy a otevřeli v
bývalé potravinářské prodejně luxusní drogerii a naproti ní (v bývalé prodejně
pletáren) restauraci.
Zatímco

potravinářských

prodejen

ve

městě

ubývá,

přibývá

kosmetických a kadeřnických salónů a provozoven. Tyto sluţby jsou u sousedů
v Bavorsku mnohem draţší neţ u nás, a tak zatím kadeřníci a kosmetici o
zákazníky nouzi nemají.
Domaţličanky si stěţují, ţe v Domaţlicích schází obchod s kabelkami a
vůbec koţeným zboţím. Tento sortiment, ovšem ve velice omezeném rozsahu,
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vedou zdejší prodejny obuvi a také obchod se sportovními potřebami v domě
pana Šámala na náměstí.
Do 2. patra „vietnamského domu“ (bývalá restaurace Slavie na náměstí
vedle městského kulturního střediska, se přestěhovala z Bartoškovy ulice
prodejna s potřebami pro akvaristy a chovatele. Získala sice větší a hezčí
prostory, ale leckterého staršího zákazníka asi odradí nepohodlné schody.
Kombinovaná prodejna keramiky, dárkového zboţí a potřeb pro akvaristy a
chovatele pana Herbrika v horní části náměstí také rozšířila zoologickou část,
ovšem tím, ţe zmenšila prostor pro keramiku, dárkové a proutěné zboţí.
Všechny prodejny zeleniny na domaţlickém náměstí rozšířily dosavadní
nabídku o prodej sazenic a hrnkovaných květin. A také všechny, bez rozdílu, si
pro nabídku tohoto zboţí zabraly místo mezi pilíři podloubí. Zákazníci mají sice
větší moţnost výběru, mezi nabízenými květinami se někdy objeví opravdové
rarity, ale na druhé straně zmenšení prostoru podloubí ztěţuje jeho průchod.
Zejména, kdyţ se v létě v podloubí pohybují celé zájezdy, je rychlý přesun
z jednoho konce náměstí na druhý téměř nemoţný a rovná se malému
dobrodruţství.
O další dvě restaurace a jednu jídelnu se rozšířil počet domaţlických
hospod, hospůdek, barů a restaurací. Domaţlicím však stále schází větší hotel.
Ty stávající svojí kapacitou zdaleka nestačí pokrýt poptávku po dobrém
ubytování, ať uţ od jednotlivců nebo ze strany cestovních kanceláří.
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Domaţlické loubí v severozápadní části náměstí –
Podobný pohled se Domaţličanům i návštěvníkům
města naskytne skutečně jen zřídkakdy
Foto V. Hruška
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Kalendárium
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Pamětní kniha – přijetí u starosty města
22. ledna přijal starosta města pan Jan Látka ministra
průmyslu a obchodu Milana Urbana, který do městské
pamětní knihy vepsal: „Děkuji za pozvání do vašeho
krásného města. Přeji všem občanům, aby budoucnost se
dala popsat jedním slovem – Sluníčko“.
V rámci květnových oslav osvobození našeho města přijal
starosta Jan Látka členy orchestru 49. obrněné divize
Texaské národní gardy a generálmajora Wayna
Marty(a), hlavního velitele ozbrojených sil státu Texas.
6. června přijal starosta města 24 účastníků setkání
osmdesátníků.
14. srpna přijal starosta města P. Františka Hylmara,
provinciála České provincie Tovaryšstva Jeţíšova
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Leden
Zahájení nového roku
Petardy, dělbuchy, světlice amatérských ohňostrůjců
začaly letos bouchat uţ hezkou chvíli před půlnocí. Oficiálně
uvítaly Domaţlice nový rok 45 minut po půlnoci
ohňostrojem na náměstí. Jako vţdy se bylo na co dívat.

Turisté vítali nový rok
Na Vavřinci se krátce po silvestrovské půlnoci
uskutečnilo letos 31. novoroční setkání. Na procházku
novoroční nocí na Veselou horu se vydalo 60 turistů. Tahle
tradice stojí za to, a tak je škoda, ţe počet těch, kdo na
Vavřineček přijdou, je rok od roku menší. Inu, generace
zakladatelů novoročního výšlapu nad město uţ vstoupila do
věku, kdy takový výstup můţe být pro hodně z nich fyzicky
nezvládnutelný a mladí dávají přednost radovánkám dole
ve městě.
Na nový rok dopoledne se uskutečnil 6. novoroční
výstup na Čerchov. Zúčastnilo se jej 120 turistů. Třetí
tradiční turistickou novoroční akcí byla vycházka na Díly
s účastí 23 osob. Všechny tři novoroční akce byly zapojeny
do celostátního projektu „Novoroční čtyřlístek“, jehoţ
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výtěţek šel na sbírkové konto Světluška pro pomoc
nevidomým a těţce zrakově postiţeným. Do tří kasiček se
vybralo 2 558 korun.

Tříkrálová sbírka
6. ledna zahájila slavnostní bohosluţba v klášterním
kostele letošní Tříkrálovou sbírku. Mše se jako čestní hosté
zúčastnili plzeňský biskup Msgre František Radkovský,
ředitel Diecézní Charity v Plzni ing. Jiří Lodr, starosta
města Domaţlic Jan Látka a ředitelé obou základních a
všech tří zdejších středních škol. Koledníci – ţáci
domaţlických základních a středních škol - vykoledovali
přímo v Domaţlicích 60.282 Kč. Celková částka
tříkrálových darů z farností Domaţlice a Milavče činila
99 877,50 Kč. 65 % z této částky obdrţí na podporu své
činnosti havlovický Domov svaté Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni, 5% je určeno na pomoc obětem zemětřesení
v Iránu a zbytek na diecézní charitativní projekty.

Návštěva ministra Urbana
22. ledna navštívil Domaţlice ministr práce a
sociálních věcí Milan Urban. V doprovodu starosty Jana
Látky a místostarosty Jaroslava Bauera si prohlédl
provozy Galíoptiku a poté se zúčastnil besedy se zdejšími
podnikateli. Po ní ještě s představiteli města hovořil o
chystané průmyslové zóně, která by měla rozšířit pracovní
příleţitosti ve městě. Ministr slíbil, ţe jeho ministerstvo
výstavbu průmyslové zóny podpoří a přislíbil i podporu
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agentury Czech invest, která se problematikou získávání
investorů pro průmyslové zóny zabývá.

Seniorský klub
S počátkem nového roku zahájil nový rok své
činnosti také seniorský klub, který působí při penzionu pro
důchodce v Baldovské ulici. Pro obyvatele domaţlických
domů penzionů, ale i pro všechny seniory z města, pokud
mají zájem, připravuje přednášky, besedy s významnými a
zajímavými lidmi, působí při něm i úspěšná taneční skupina
ţen – seniorek.

Plesová sezóna
se v lednu dostala do plného proudu. Letos plesy
v městském kulturním středisku doplnily i Šibřinky
fotbalového oddílu Jiskry Domaţlice, na kterých se
fotbalisté a jejich příznivci veselili 24. ledna.

Výstava v galerii
Ve středu 7. ledna měla v Galerii bratří Špillarů
vernisáţ výstava obrazů malíře a grafika Stanislava
Juríka NĚCO PĚKNÉHO. Výstavu, která potrvá do 27.
února, uvedl ředitel Galerie města Plzně Václav Malina.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- čtvrtek 22. ledna
1. abonentní koncert
Miroslav Vilímec – housle, Vladislav Vilímec – klavír
Bratři Vilímcové, rodáci ze sousední Kdyně, koncertují
v Domaţlicích uţ od svých studentských let. Do
domaţlického hudebního ţivota je uvedla jejich matka,
houslistka Ilona Vilímcová, ředitelka kdyňské „Lidušky“
(lidová škola umění). V osmdesátých létech minulého století
vystupovali často s domaţlickým pěveckým sborem
Čerchovan. Miroslav Vilímec je koncertním mistrem České
filharmonie, Vladislav je ekonomickým náměstkem
hejtmana Plzeňského kraje.
Na svém letošním koncertě přednesli bratři Vilímcové
skladby Edwarda Elgara, Jana Kubelíka, Niccoly
Paganiniho, Josefa Kličky, Ferdinanda Lauba a
Františka Ondříčka.
- neděle 25. ledna
divadelní představení, hra Richarda Baera SMÍŠENÉ
POCITY. Hráli Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav
Satoranský, Ladislav Hampl, reţie Luděk Munzar.
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Únor
Domaţlice budou mít zimní stadion
Zastupitelstvo města schválilo na své únorové
schůzi záměr zahájit v tomto roce výstavbu zimního
stadionu v areálu průmyslové a obytné zóny „Za
kasárny“ směrem na Draţenov, za předpokladu, ţe
město obdrţí od státu dotaci ve výši 12 milionů korun
pro rok 2004 a 38 milionů pro rok 2005. Scházející
částku do výše celkových nákladů na výstavbu, které
činí 75 milionů, tedy 25 milionů korun, uhradí město ze
svého rozpočtu. Zimní stadion je ale některými občany
města přijímán s určitými rozpaky. Poukazuje se na to,
ţe město má co dělat, aby „utáhlo“ náklady na plavecký
bazén, který je v havarijním stavu, ţe zimní stadion
bude příliš veliký, ţe ne všichni občané jsou sportovci a
nesportovci ţe mají jiné priority a podobně. Teprve
budoucnost nám ukáţe, kdo měl pravdu, zda optimisté,
kteří výstavbu stadionu vidí jako jednoznačný přínos
pro město, nebo škarohlídi.
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Nová nemocnice s problémy
Sporů kolem nové domaţlické nemocnice jak se zdá
neubývá. Ten poslední se točí kolem sníţení státního
příspěvku na její výstavbu pro letošní rok téměř o polovinu
slíbené částky. Ze 600 milionů má totiţ investor letos
dostat jen 360 milionů. Krajský úřad tvrdí, ţe tím je
stavba váţně ohroţena. Stát prý peníze na dostavbu
nemocnice (celkové náklady včetně vybavení činí 924
milionů korun) dát nechce. Ministerstvo zdravotnictví
naproti tomu argumentuje faktem, ţe termín dokončení
stavby se posunul z letoška aţ do příštího roku a peníze ţe
se tedy rozdělí do dvou let. Sama stavební firma prý
prohlásila, ţe víc jak tři sta milionů není letos schopna
prostavět. Laik neposoudí, kdo má v této sloţité situaci
pravdu, a tak domaţlické veřejnosti nezbývá neţ čekat, jak
se věci budou vyvíjet dál a doufat, ţe se nové nemocnice
nakonec přece jen dočká.

Změna v městském kulturním středisku
Uţ delší čas trvající neshody mezi ředitelem městského
kulturního střediska (MKS) Zdeňkem Peroutkou a
vedením města vyvrcholily v prosinci 2003 sporem
o správnost či nesprávnost pronájmu části MKS
vietnamským trhovcům. Po finanční sankci, kterou mu
městská rada předepsala, dal pan Peroutka výpověď.
V lednu vypsalo Město Domaţlice na obsazení jeho funkce
výběrové řízení. Z přihlášených uchazečů nejlépe uspěl
dosavadní učitel Základní umělecké školy v Domaţlicích,
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domaţlický rodák Kamil Jindřich. Kamil Jindřich
pochází ze známé domaţlické muzikantské rodiny. Jeho
prastrýcem byl národopisec a hudební skladatel Jindřich
Jindřich, dědeček, Jaromír Jindřich, byl významným
hudebním pedagogem, dlouholetým ředitelem domaţlické
lidové školy umění, kterou po 2. světové válce zakládal.
Novému řediteli městského kulturního střediska je třicet let,
vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni, obor němčina a
hudební výchova a na praţské konzervatoři obor sólový
zpěv, který ještě dále studuje soukromě. Je aktivním
muzikantem, hraje a zpívá v Domaţlické dudácké muzice,
v dudáckém bigbítu Chodská vlna, v rockové folklórní
kapele Zrcadla a v historické kapele Meluzíni. Jako
sólový zpěvák často hostuje v domaţlickém pěveckém sboru
Čerchovan. Do funkce ředitele MKS nastoupil Kamil
Jindřich letos 1. února. Dosavadní ředitel Zdeněk
Peroutka odešel na místo ředitele městského kulturního
zařízení v Holýšově.

Přednáška dr. Viktory
Docent PhDr. Viktor Viktora CSc. je v Domaţlicích
po dlouhá léta známou osobností. S městskou, dříve
okresní Knihovnou Boţeny Němcové spolupracuje
nepřetrţitě od roku 1969, jeho přednášky o významných
literátech a o kulturním ţivotě Domaţlicka vůbec, jsou
stále oblíbené a hojně navštěvované. Na počátku
sedmdesátých let znamenala kaţdá jeho přednáška boj mezi
knihovnou a jejím zřizovatelem, odborem kultury
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okresního národního výboru, protoţe dr. Viktora nebyl u
zdejších „ideologů“ dobře zapsán; jeden čas jej dokonce
přímo označovali za osobu ve zdejším kulturním dění
neţádoucí. Nepřízeň zřizovatele se však vţdycky nějak
podařilo obejít. Tak třeba přednáškou o „dělnickém“
básníkovi Jiřím Wolkerovi vykoupil dr. Viktora přednášku
o Janu Vrbovi, protoţe to byl právě Jan Vrba, kdo vydal
první Wolkerovu básnickou sbírku. Později, koncem
osmdesátých let, ale připomínky ustaly a spolupráce dr.
Viktory a zdejší knihovny pokračovala uţ bez jakýchkoli
překáţek a trvá po dnešní dny. Ve středu 5. února
vpodvečer přednášel dr. Viktora o zapomenutých
osobnostech Chodska. Přednášku v Galerii bratří Špillarů
pořádaly městská knihovna a Muzeum Chodska.

Uráţka Chodska?
Koncem oňského roku odvysílala rozhlasová stanice
Vltava fejeton bývalé redaktorky Plzeňského rozhlasu
(dnes redaktorky Vltavy) Aleny Zemančíkové, věnovaný
Chodsku a chodskému národopisu. Následně fejeton vyšel
ve 44. čísle časopisu Týdeník Rozhlas. Stalo se uţ
v posledních létech téměř pravidlem, ţe chce-li se někdo
udělat „zajímavým“ a být v ţurnalistice „in“ musí se při
kaţdém zpracovávaném tématu otřít o totalitní minulost.
Pokud to nějak souvisí s daným tématem, budiţ. Paní
redaktorka si ale z Chodska a z chodského folklóru
posledních padesáti let udělala téma hlavní a nenechala na
nich nit dobrou. Při tom rádoby vtipně důkladně popletla
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a propletla všechno dohromady J. Š. Baara (*1869 –
+1925), autora v padesátých létech minulého století
zakázaného, od let šedesátých přinejmenším pouze
trpěného, označila div ne za propagátora totalitního
reţimu, z Jaromíra Horáka a Konrádyovců udělala
protagonisty tohoto reţimu, pořad lidové písně a muziky
Hrají a zpívají Plzeňáci srovnala s politickou písní, a
podobně. Co paní Zemančíkovou vedlo k tak
podivuhodným zobecněním je dost těţké říci, prý, jak sama
říká, chtěla bořit mýty. Coţ je samo o sobě chvályhodné,
jenomţe to vzala za nepravý konec. Naneštěstí její
satirickou nadsázku posluchači ani čtenáři neocenili a
vlastně ani nepochopili, a tak se na ni podle jejího
vlastního vyjádření v letošním únorovém Týdeníku
Rozhlas začala valit vlna kritiky. A nejen z Domaţlic a
Chodska, ale prakticky z celých Čech a Moravy a nejen od
generace dědečků a babiček, ale i od lidí středního věku.
Objektivní pravda je, ţe Chodsko a Chodové bývali často
vyuţíváni v politice, vlastně uţ od 19. století. V tom má
paní redaktorka pravdu. Ovšem politická symbolika
„Psohlavců“ nemá co dělat ani s dílem J. Š. Baara, ani
s chodským národopisem, ani se svého času nejznámějším
interpretem chodských písní zpěvákem Jaromírem
Horákem, který byl po roce 1968 politicky pronásledován
za svoji angaţovanost v „obrodném procesu“ jara a léta
1968. A je dobře, ţe to lidé rozlišují a ţe se ozvali. Paní
redaktorka se nakonec všem rozhořčeným pisatelům
v 7. čísle Týdeníku Rozhlas omluvila. Z jejího dlouhého
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ospravedlňování se a vysvětlování je ale zcela jasné, ţe
podstatu svého „uklouznutí“ vůbec nepochopila. Člověk
zkrátka nemůţe bořit mýty jinými nepravdami. V nejlepším
případě tak vytváří mýty nové a ty staré stejně ţijí svůj
ţivot dál.

Výstava dětských výtvarných prací
19. února měla ve výstavních prostorách Muzea
Jindřicha Jindřicha vernisáţ společná výstava výtvarných
prací ţáků Základní umělecké školy v Domaţlicích a
Waldschmidtschule z bavorského Eschlkamu (český název
obce je Vosí, běţně se pouţíval aţ do padesátých let
minulého století). Výstavu, nazvanou MEZI NÁRODY,
finančně podpořil program drobných projektů Phare,
určených na přeshraniční spolupráci.

Koncert ve Furth in Wald(u)
Další akcí, financovanou z programu Evropské unie
Phare CBC, byl společný koncert ţáků Základní umělecké
školy v Domaţlicích a Muzikschule Furth in Wald, který
se pod názvem „Sjednocená Evropa“ uskutečnil 18. února
ve
furthském
Tagnungszentru.
V dvouhodinovém
programu, jehoţ se jako čestní hosté zúčastnili starostové
obou měst Jan Látka, doprovázený místostarostou
Pavlem Wolfem a Reinhold Macho, se představilo 120
účinkujících. První polovina programu patřila mladým
umělcům
z Furthu,
druhá
polovina
mladým
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Domaţličanům, kteří svými výkony zcela zaplněné hlediště
doslova nadchli.

Zemřel Oskar Kögler
Smutná zpráva došla do našeho města poslední den
tohoto měsíce ze sousedního bavorského města Furth im
Wald. Ve věku nedoţitých 87 let tam zemřel tamní
obchodník s elektronikou, velký přítel Domaţlic a Chodska,
pan Oskar Kögler.
Oskar Kögler (* 2. srpna 1917 - + 29. února 2004)
proţil jako mladý hoch několik let v Praze, na výměně, čili
na handlu, jak se tenkrát říkávalo. Jeho rodiče usoudili,
ţe pro budoucího obchodníka z malého pohraničního města,
které vedlo čilé obchodní styky se sousedícími českými
oblastmi, bude znalost češtiny uţitečná, a tak ho poslali do
Prahy výměnou za českého chlapce, který se měl nopak
naučit dobře německy. Budoucí furthský obchodník zvládl
češtinu na výbornou a plynně česky hovořil stále. Po
návratu do rodného Furthu mu učarovalo Chodsko, kam
často jezdil i jako aktivní sportovec - lyţař a tenista.
Oblíbil si dílo Jindřicha Šimona Baara, které téměř celé
přečetl v originále. Lůsy z Baarovy Chodské trilogie si
dokonce vezl, jak často vyprávěl, ssebou i na východní
frontu, kam byl odeslán po odvelení k Wehrmachtu za 2.
světové války. Do roku 1989 mohl Oskar Kögler zavítat
na svoje oblíbené Chdsko jen zřídkakdy. Svoje sympatie k
našemu kraji si ale uchoval a mnozí naši občané, kteří měli
zejména po částečném uvolnění situace v osmdesátých
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létech, to štěstí, ţe mohli občas vycestovat za hranice, v
něm našli věrného přítele a průvodce Bavorskem. Uţ na
jaře 1990 se aktivně podílel na obnově kdysi bohatých
přátelských vztahů Domaţlice - Furth i/W, stal se
zakládajícím členem Kruhu přátel česko-německého
porozumění a předsedou jeho furthské sekce. O rok později,
v roce 1991 zaloţil tradici zářijových pěších poutí z Klenčí
k furthskému poutnímu kostelu po stopách pouti manţelů
Králových, popsané v Baarových Lůsech. Z této pouti se
pak stala tradice, která trvá podnes.
Rozloučení s Oskarem Köglerem se konalo 4. března
2004 v děkanském kostele ve Furth i/W. Zúčastnila se jej
i řada jeho přátel z Domaţlic. Oskar Kögler se zapsal do
dějin i našeho města jako jeden z těch, kdo nezištně a
neúnavně obnovovaly po desetiletí zpřetrhaná přátelská
pouta Domaţlic a Furthu.

Dětský karneval
Dům dětí a mládeţe DOMINO spolu s Městským
kulturním střediskem v Domaţlicích uspořádaly v neděli 8.
února od 14 hodin v městském kulturním středisku dětský
karneval
na
téma
„CHODSKÉ POHÁDKOVÉ
KRÁLOVSTVÍ“, doplněný karnevalovým programem, ve
kterém vystoupily taneční krouţky DOMINA v choreografii
Venduly Hruškové, soubor MYŠÁCI s písněmi z muzikálu
Lucie a Chasnická dudácká muzika Základní umělecké
školy Domaţlice. Vybíralo se jednotné vstupné 20 Kč,
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kaţdé přítomné dítě dostalo od sponzorů karnevalu drobný
dárek.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- pondělí 2. února
JAK SE UČÍ HERECTVÍ

zábavný pořad s Václavem Postráneckým
- čtvrtek 19. února
divadelní představení v rámci předplatného
Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvedla komedii
Václava Klimenta Klicpery HADRIÁN Z ŘÍMSŮ v osobité
úpravě Josefa Dvořáka.
- čtvrtek 26. února
2. abonentní koncert
VLACHOVO KVARTETO PRAHA

Jana Vlachová – I. housle, Karel Stadtherr – II.
housle, Petr Verner – viola, Mikael Ericsson – violoncello
Kvarteto předneslo díla Antonína Dvořáka a Bedřicha
Smetany.
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Březen
6. Chodský bál
V sobotu 13. března pořádaly Město Domaţlice a
Městské kulturní středisko v Domaţlicích v sálech
městského kulturního střediska uţ šestý Chodský bál.
V chodském kroji ho zahájili nový ředitel městského
kulturního střediska Kamil Jindřich a starosta města Jan
Látka. Účast byla tradičně vysoká, návštěvníci byli
spokojeni. Čestnými hosty bálu byli předseda Folklórního
sdruţení ČR pan Zdeněk Pšenica a zástupci praţského
Sdruţení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví –
Psohlavci. Reţisérkou celého večera byla Marta
Gabrielová, zaměstnankyně programového oddělení
městského kulturního střediska.

Podpora Tibetu
Město Domaţlice se připojilo k těm městům
republiky, která 10. března podpořila boj Tibetu za
samostatnost vyvěšením tibetské vlajky. Vlajka Tibetu
visela toho dne i na domaţlické radnici.
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Besedy s Marií Majtánovou
Tři besedy s filoloţkou a spisovatelkou Marií
Majtánovou, rodačkou z Plzně, jejíţ rodové kořeny
sahají aţ do Domaţlic 19. století a na Chodsko, o jejích
Pročpohádkách, kníţce chodských pohádek, připravily na
středu 24. března pro domaţlické děti městská knihovna a
Dům dětí a mládeţe Domino. Se svými dospělými čtenáři
pak Marie Majtánová besedovala 25. března vpodvečer
v Galerii bratří Špillarů.

Výstava v galerii
Tentokráte se domaţlická veřejnost mohla ve
výstavní síni Galerie bratří Špillarů seznámit s obrazy,
objekty a kresbami plzeňského výtvarníka a pedagoga
Západočeské univerzity v Plzni Jaroslava Zapletala.
Výstava potrvá do 30. dubna, vernisáţ měla 4. března. O
umělcově díle promluvila PhDr. Jana Potuţáková,
ředitelka Západočeské galerie v Plzni, v hudebním
programu vernisáţe vystoupili Kamil Jindřich – zpěv,
Martina Morysková – klavír.

Kácení stromů
Podél silnice z Domaţlic do Havlovic stály dlouhá
desetiletí krásné vzrostlé stromy. A dlouhá desetiletí
nikomu nevadily. Aţ letos. Nádherné zdravé stromy do
jednoho zmizely. Silničáři se ohánějí předpisem, podle
kterého byly stromy podél silnice „pevnou překáţkou na
kraji komunikace“ a tu prý podle příslušné vyhlášky museli
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odstranit. Pravdou je, ţe stromy nerostly „za pangejtem“.
On tam totiţ ţádný „pangejt“ není. Do komunikace ale
nezasahovaly a řidičům tudíţ příliš vadit nemohly. Ale co
naplat, předpis je předpis, zvlášť kdyţ se to hodí. A podle
mínění značné části občanů Domaţlic se dříví ze stromů
někomu hodilo docela určitě.

Sportovec roku 2003
Vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2003 se
uskutečnilo v pátek 12. března v Horšovském Týně. Pro
domaţlické sportovce je jistě cennou vizitkou, ţe řadu
předních míst obsadili v anketě právě sportovci z Domaţlic.
Absolutním vítězem a Sportovcem roku 2003 se stal
kickboxer Josef Křivka, dvojnásobný světový šampión,
vítěz Světového poháru a několikanásobný mistr republiky,
který v současné době působí jako trenér domaţlického
kickbox klubu Shaolin Tigers. Na druhém stupni vítězů
byl plavec Martin Verner a třetí místo získal atlet Jan
Mazanec.
V kategorii kolektivů získala nejvyšší ocenění - první
místo - atletická štafeta Jiskry Domaţlice.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- 12. března
Domaţlice navštívilo stále oblíbené a ţádané divadlo Járy
Cimrmana se hrou autorů Cimrmana, Zdeňka Svěráka a
Ladislava Smoljaka
BLANÍK

Součástí představení byla i beseda o Cimrmanově ţivotě a
díle.
(Pro vysvětlení budoucím badatelům: Jára Cimerman je
smyšlená postava. Vymysleli ji dva známí recesisté pánové
Smoljak a Svěrák a dovedli ji k takové dokonalosti, ţe
mnozí lidé věřili a věří dosud, ţe jde o skutečně existující
osobu. – poznámka kronikářky)
- čtvrtek 25. března
3. abonentní koncert
DUE BOEMI di PRAGA

Josef Horák – basklarinet, Emma Kovárnová – klavír
- pondělí 29. března
divadelní představení v rámci předplatného
PŘÍBĚH COCO CHANEL, osudové lásky ţeny, která se
stala legendou. Praţská divadelní agentura, produkce
Václav Hanzlíček.
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Duben
Nezapomenutelné osobnosti Chodska
Cyklus přednášek docenta Viktora Viktory z Plzně
Nezapomenutelné osobnosti Chodska pokračoval v úterý 6.
dubna v 17 hodin v Galerii bratří Špillarů přednáškou o
osobnostech 19. století.

V pivovaru se začalo bourat.
Starému
domaţlickému
pivovaru,
jednomu
z nejstarších v Čechách, odbil stroj času poslední minuty
jeho existence. Počátkem roku začala první etapa stavby
supermarketu Kaufland, totiţ demolice stávajících objektů.
Do areálu vjela těţká technika a během několika dní
zmizely všechny stavby po celém prostranství, aţ na hlavní
budovu. Ale ani tu neminula demolice, byť jen částečná.
Jinak by totiţ nebylo moţné zajíţdět a vyjíţdět z velmi
frekventované Komenského ulice na parkoviště před
supermarket. Domaţlický pivovar, kdysi chlouba města, po
dlouhá staletí jeden ze stěţejních zdrojů městských příjmů,
tak městu přinesl příjem poslední, totiţ ten, který získalo za
jeho prodej a který tvoří plných 10% předpokládaného
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letošního městského příjmu. Stavbu nehezkého
stodolovitého chrámu spotřeby ale domaţličtí občané
přijímají s rozpaky. Mnozí se ptají, zda je zde něco
takového vůbec třeba, jiným vadí, ţe stavba, určená svým
vzhledem někam na okraj měst, má vzniknout na hranicích
městské památkové rezervace, v jejím ochranném pásmu a
ještě k tomu mezi dvěma základními a jednou střední
školou. Nevoli vzbuzuje i parkoviště pro 165 aut.
Nedávno ve městě ustavené občanské sdruţení Tusta se na
radnici obrátilo s protestní peticí proti výstavbě Kauflandu.
Kdyţ neuspělo, začali jeho členové prověřovat postup
městského stavebního úřadu ve věci vydání demoličního
rozhodnutí a následně stavebního povolení. Podle
ustanovení stavebního zákona a správního řádu pak Tusta
podala proti rozhodnutí stavebního úřadu protest
k odvolacímu orgánu, krajskému úřadu, který shledal
v postupu městského stavebního úřadu určité formální
pochybení, platnost uţ vydaného stavebního povolení
pozastavil a nařídil obnovu správního řízení a odstranění
nedostatků. Do konce tohoto roku nebylo zatím o
stavebním povolení definitivně rozhodnuto. Společnost
INTERCORA, spol. s.r.o., se sídlem Lochotínská 18,
Plzeň, která Kaufland staví, tak musela svoje plány na
postup výstavby a zahájení prodeje uţ před letošními
Vánoci prozatím odloţit.
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Přestavba Tereziánských kasáren
Do Tereziánských kasáren, jedné ze tří jediných
dochovaných empírových památek ve městě, nastoupili
v únoru zaměstnanci Domaţlického stavebního podniku.
Po odchodu vojáků v devadesátých létech kasárna dlouhou
dobu chátrala a nikdo nevěděl, co s nimi bude. To uţ je ale
minulostí. Objekt převzalo město a to v něm nákladem 55
milionů korun nechá postavit 38 luxusních bytů, z toho
dva bezbariérové. Domaţlický stavební podnik, který
zakázku od města získal, by měl přestavbu zvládnout do
srpna příštího roku. Na stavbu dohlíţejí i památkáři
(kasárna jsou kulturní památkou). Jejich podmínkou bylo,
ţe se nebude měnit vnější vzhled budovy. Pouţití
klasických materiálů – dřevěná okna, dveře a podobně, je
samozřejmostí. Budoucí nájemníky sdruţuje Nájemní
druţstvo Golem.

Vykradený Sport Podestát
Ve čtvrtek 8. dubna nad ránem vykradli neznámí
pachatelé uţ po druhé v posledních čtyřech měsících
prodejnu sportovních potřeb Víta Podestáta v horní části
domaţlického náměstí. Po prvé se zloději do prodejny
vloupali těsně před Silvestrem a odnesli si věci za 250 000
Kč. Tentokrát majitel odhadl škodu na 200 000 Kč.
Zajímavé je, ţe v Domaţlicích je sportovních prodejen
několik, zloději si ale po dvakráte vybrali právě tuto.
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Odemykání České studánky
V sobotu 3. dubna odemykali domaţličtí turisté uţ po
jedenácté podčerchovskou Českou studánku Ke studánce
přišly na tři stovky českých i německých turistů. Úkolu
pramen odemknout se ujali domaţlický starosta Jan Látka
a místopředseda turistického spolku z Furth in Wald(u)
pan Hoch.

Výstavu mysliveckých trofejí
ulovených v roce 2003 pořádaly ve dnech 2. – 6.
dubna v sále městského kulturního střediska Okresní
myslivecký spolek Domaţlice a odbor ţivotního prostředí
Městského úřadu Domaţlice. Ke zdaru akce přispělo město
Domaţlice, které myslivcům poskytlo výstavní prostory
zdarma.

Koncert Meluzínů
Historická kapela MELUZÍNI se svým hostem
MUSICOU VAGANTIUM z Plzně koncertovala v neděli
18. dubna v refektáři augustiniánského kláštera.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- čtvrtek 15. dubna
4. abonentní koncert
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KLAVÍRNÍ RECITÁL MARTINA KASÍKA

- neděle 25. dubna
koncert věnovaný vstupu do Evropské unie
VEČER DVOJKONCERTŮ

V podání Domaţlického komorního orchestru, řízeného
Václavem Cibulkou a sólistů z Domaţlic, Furth in Waldu,
Chamu, Prahy a Regensburgu zazněly skladby
Antonia Vivaldiho, sólisté:Franz v. Armansperg –
violoncello, Jan Christopher Trost - violoncello
Karla Stamice, sólisté: Vlastimil Konrády – klarinet,
Josef Stočes - klarinet
J. S. Bacha, sólisté: Anna Fliegerová – housle, Matěj
Vlk - housle
W. A. Mozarta, sólisté: Claudia Broy – harfa, Ursula
Kirchhoff – flétna
Koncertu se jako čestní hosté zúčastnili starostové
Domaţlic a Furth in Wald(u) Jan Látka a Reinhold
Macho s manţelkami a oba domaţličtí místostarostové,
Jaroslav Bauer a Pavel Wolf s manţelkami.
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Květen
Vstupujeme do EU
Pod tímto názvem uspořádala města Domaţlice a
Furth in Wald 1. května odpoledne na parkovišti
hraničního přechodu Folmava slavnost, věnovanou
prvnímu dni plnoprávného členství naší země v Evropské
unii. Této slavnosti předcházelo setkání na hraničním
přechodu Tři znaky – Drei Wappen, kterého se zúčastnily
na čtyři stovky lidí z obou stran hranice. Domaţličtí turisté
vypravili na Tři znaky dva autobusy, aby umoţnili účast i
seniorům z řad vlastních členů i občanů Domaţlic.
Přítomní vyslechli projevy zástupců partnerských měst
Domaţlic a Furth(u), starostů Jana Látky a Reinholda
Macha a církevní poţehnání. Program dopoledního
setkání doplnilo vystoupení kvarteta učitelů domaţlické
základní hudební školy a chodských zpěváků, manţelů
Kapicových z Postřekova. Oba domaţlické autobusy se
pak na zpáteční cestě zastavily ještě na Čerchově, kde
podobné setkání pořádaly Chodská liga a město
Waldmünchen. Odpoledne mělo být zaměřeno na evropské
mládí, proto jeho program zajišťovali mladí. Slavnost
zahájilo ve 12.30 hodin vystoupení ţáků a absolventů
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domaţlické základní umělecké a furthské hudební školy. Ve
14 hodin zapálili starostové obou partnerských měst
Domaţlic a Furth in Waldu Jan Látka a Reinhold
Macho připravenou vatru, oheň přátelství, jako symbol
„rozsvícení hranice“. Následovaly ukázky z výcviku a
práce mladých hasičů. Po ukončení oficiální části programu
vyhrávala přítomným dechovka Vrchovanka. Odpoledne se
celkem vydařilo, jen někteří starší přítomní podotýkali, ţe
bylo „příliš v německém duchu“. Proč, těţko říci, snad
tuto myšlenku vzbudilo zapálení vatry. Ohně jsou totiţ
v Bavorsku a v Německu vůbec ve velké oblibě a zapalují
se při všech moţných příleţitostech.

Pietní akty
Jako kaţdoročně vzpomněli představitelé města,
politických stran a občanských sdruţení spolu s občany
města výročí konce 2. světové války, letos uţ
devětapadesáté. Vzpomínka na konec války se letos
uskutečnila ve čtvrtek 6. května, Slavnost začala v 9 hodin
dopoledne poloţením kytic u Hrobu v dáli na centrálním
hřbitově, pokračovala poloţením kytic k památníčku obětí
holocaustu na ţidovském hřbitově. Poté její účastníci přešli
k památníku obětem nacismu na Chodském náměstí a jako
poslední poloţili kytice a věnce k pamětní desce americkým
jednotkám - osvoboditelům města na radnici, před kterou
uţ od 10 hodin vyhrával orchestr 49. obrněné divize
Texaské národní gardy. Melodie, populární u nás po
skončení války, třeba Kmochva „Škoda lásky“, „chytily
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za srdce“ především nejstarší generace našich občanů, ale
líbily se i mladým a Američané si svým temperamentním
přednesem získali všechny posluchače. I letos vzbuzovalo
podiv, ba mírné pobavení gesto přítomných amerických
civilistů, kteří si při zvuku své státní hymny kladli ruku na
srdce. Pro nás, střízlivé a ironické Čechy, moţná gesto
poněkud teatrální, ale kéţ bychom si uměli váţit svých
státních symbolů a svých tradic tak, jako to dokáţí
Američané. Tahle úcta u nás zejména v posledních létech
valem mizí, a to není ani správné, ani dobré.

Zemřel dr. Miloš Bič
28. dubna zemřel v Praze po delší těţké nemoci
profesor ThDr. Miloš Bič, Dr. Théol., ThDr. H.c.,
čestný občan Domaţlic. O panu profesorovi Bičovi, ke
kterému mělo mnoho lidí v Domaţlicích duchovně velmi
blízko, psala domaţlická kronika v průběhu let mnohokrát.
Narodil se 19. listopadu 1910 ve Vídni, kde získal
gymnaziální vzdělání. Studoval evangelickou teologii
v Praze, Marburgu a Montpeliier a klínopis u profesora
Bedřicha Hrozného na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Promoval v Praze v roce 1936, krátký
čas slouţil jako vikář ve sboru Českobratrské církve
evangelické v Praze-Vinohradech. Od září 1936 do 1.
srpna 1950 byl vikářem a později farářem v Domaţlicích.
Za války se zapojil do evangelického odboje, v květnu
1940 byl zatčen a po celou válku vězněn v nacistických
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věznicích a koncentračních táborech, naposledy v Dachau,

Profesor ThDr. Miloš Bič při oslavě svých
devadesátin ve zdejším evangelickém sboru

kde proţil osvobození táboraAmeričany na samém konci
války v dubnu 1945. Ještě v témţe roce byl povolán za
lektora hebrejštiny na Husovu evangelickou bohosloveckou
fakultu v Praze. V roce 1946 se stal docentem, v roce 1948
byl jmenován profesorem. Pro rostoucí zaneprázdnění na
praţské fakultě přesídlil v létě 1950 trvale do Prahy.
Domaţlice se s ním nerady loučily a on se sem po celý svůj
další ţivot rád vracel.
V sedmdesátých létech byl dr. Bič za svoje politické
názory pronásledován, v roce 1977 jej ministerstvo
kultury, které vedlo agendu církví, zbavilo profesury.
Profesor Miloš Bič se po celý svůj ţivot věnoval
starozákonním studiím. Spolupodílel se na ekumenickém
překladu Bible do moderní češtiny - byl vedoucím
autorského kolektivu (ekumenické komise), který překládal
Starý zákon. Na překladu pracoval od roku 1961 do roku
1984, současně zpracovával řada komentářů ke
starozákonním knihám Jeho dalšími stěţejními pracemi
jsou třídílná „Palestina od pravěku ke křesťanství“ a
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dvousvazkové encyklopedické dílo „Ze světa Starého
zákona“. Širšímu okruhu čtenářů jsou určeny knihy
Poklad v Judské poušti, Stopami dávných věků, Při
řekách babylónských a V zemi sfing a pyramid.
V Domaţlicích býval profesor Bič častým hostem, od
počátku devadesátých let sem zajíţděl pravidelně kaţdý
rok, 3. května 1995 jej zastupitelstvo města jmenovalo
spolu s Karlem Mathesem čestným občanem Domaţlic. Od
roku 1991 byl několikrát hlavním řečníkem na
vzpomínkových oslavách osvobození a konce války
v Domaţlicích, odhaloval také pamětní desku rodině
Dohalských na domě na náměstí. V Domaţlicích oslavil
svoji zlatou svatbu, osmdesátiny a devadesátiny.
V pátek 7. května ve 14 hodin odpoledne se zástupci
domaţlického sboru Českobratrské církve evangelické
zúčastnili v evangelickém kostele U Salvátora v Praze na
Starém Městě spolu s rodinou, přáteli, praţskými
evangelíky a zástupci akademické obce posledního
rozloučení s Milošem Bičem. S čestným občanem Domaţlic
se přijel rozloučit i domaţlický starosta pan Jan Látka.
Přes smutek loučení bylo pro všechny přítomné
Domaţličany milým okamţikem kdyţ z kazatelny zazněla
v kázání profesora ThDr. Josefa Smolíka slova o tom, ţe
Domaţlice zůstaly Miloši Bičovi stále domovem a
domaţlický evangelický sbor pro něj byl druhou rodinou.
Podobná slova napsala ve svém dopise s poděkováním za
vyslovenou soustrast, adresovaném do Domaţlic, manţelka
pana profesora, paní Marta Bičová s rodinou: „….s
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vděčností vzpomínám na váš sbor, který byl oporou mému
manţelovi v dobách nejtěţších. Často s hrdostí a slzami
dojetí v očích vzpomínal, jak jste na něj za války čekali
jako na svého faráře. Skutečně byl váš, vţdy k vám patřil
a vracel se k vám jako domů. Nedovedu slovy vyjádřit
poděkování těm, kteří se mohli osobně zúčastnit bohosluţby
na rozloučenou s našim drahým a svým objetím a slovy
podpory vyjádřili nejen účast s naší bolestí, ale hlavně to,
jak mého manţela měli rádi. …..“
Domaţličané znali Miloše Biče jako skromného,
dobrého a moudrého člověka, který svým ţivotem
naplňoval přikázání svého Pána tak, jak to stojí
v oblíbeném textu pana profesora, v Knize ţalmů: „Ukaţ
mi cestu svých nařízení, Hospodine, důsledně ji budu
zachovávat. Dej mi rozum, a budu Tvůj zákon
zachovávat, budu se ho drţet celým srdcem.“ Profesor
ThDr. Miloš Bič takovým opravdu byl a taková zůstane i
jeho památka, zapsaná do knihy historie zdejšího
evangelického sboru i našeho města.

Návrh na vyznamenání JUDr. Otakara Kalandry
U příleţitosti letošního 110. výročí narození JUDr.
Otakara Kalandry podal senátor ing. Petr Smutný návrh
na udělení státního vyznamenání in memoriam za
protinacistický odboj a za aktivní odpor proti změnám,
které se u nás udály po únoru 1948. Návrh podpořil
místopředseda Senátu dr. Petr Pithart. Jako návrh
Senátu P ČR bylo pak Kalandrovo jméno postoupeno
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prezidentské kanceláři. Škoda, ţe tam návrh neprošel. A
tak alespoň přepisuji do kroniky text návrhu, na jehoţ
zpracování jsem se jako městská kronikářka podílela. Ţel,
Domaţlice mají stále vůči tomuto svému bývalému
občanovi velký a dosud nevyrovnaný dluh.
Návrh na státní vyznamenání „in memoriam“
Navrhovatel: ing. Petr Smutný, senátor, Klenčí 132, 345 34 Klenčí pod
Čerchovem
Osvojitel návrhu: JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu Parlamentu ČR,
Senát Parlamentu ČR
Navrţená osoba:
JUDr. Otakar Kalandra
Narozen 31. 1. 1894 v Praze
Národnost česká
Státní příslušnost ČR (ČSR)
Datum úmrtí: 6. 2. 1973
Ţenatý, dvě děti, dcery Olga a Livie
Bratranec novináře a historika Záviše Kalandry, odsouzeného a popraveného
v procesech padesátých let.
Obecnou školu a část akademického gymnázia vychodil ve Vídni, kde jeho otec
JUDr. Jaroslav Kalandra pracoval na ministerstvu obchodu jako úředník.
Gymnaziální studia ukončil v Praze.
Roku 1918 promoval na Právnické fakultě UK v Praze a vstoupil do státní
sluţby. Pracoval na okresních úřadech v Litoměřicích a ve Stříbře. Ve Stříbře
jako okresní hejtman roku 1935 rozehnal schůzi henleinovců, se kterými se
několikrát ostře střetl. Protoţe henleinovci vyhroţovali likvidací jemu i jeho
rodině, byl roku 1936 přeloţen do Jablonného v Podještědí (tehdy Německé
Jablonné).
Po záboru Sudet v říjnu 1938 přeloţen jako vládní komisař do Domaţlic.
Listopad 1938: byl spolu s pplk. Suchardou členem delimitační komise při
záboru Horního Chodska (24. 11.). Nesmlouvavě bránil proti stupňujícím se
poţadavkům nacistů stanovenou hranici tak, jak byla vytyčena v písemném
rozkazu, i přes výhrůţky odplatou. Byl jedním z iniciátorů tajného nočního
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posunutí hraničních sloupů u známého poutního místa Chodů, Dobré vody u
Draţenova tak, aby Dobrá voda zůstala v Čechách. Této noční akce se pak
osobně zúčastnil.
15. března 1939 v 6 hodin ráno byl jako první vězeň zabraného zbytku republiky
zatčen a odvezen k výslechu do Furth im Wald, kde byl uvězněn na samotce
v Amtsgerichtu. Kladli mu za vinu střety s henleinovci ve Stříbře a neústupnost
při delimitaci hranic. Z vězení byl propuštěn po 14 dnech na zásah protektorátní
vlády, nesměl však opustit Domaţlice.
Byl hlavním iniciátorem a organizátorem známé chodské Vavřinecké pouti ze
14. srpna 1939, které se zúčastnilo přes sto tisíc lidí a která se stala manifestací
odporu proti nacistické okupaci. Mimo jiné zabránil vystoupení Emanuela
Moravce jako hlavního řečníka pouti, které poţadovaly okupační úřady,
odvoláním na to, ţe pouť je církevní slavnost a tudíţ na ní, podle církevního
předpisu musí kázat duchovní. Zorganizoval pak pozvání Msgre Bohumila
Staška. O pouti prohlásili Jan Masaryk a dr. Edvard Beneš, ţe pro ně byla
jedním z prvních signálů domácího protinacistického odporu.
Prvního září 1939 nacisté JUDr. Kalandru zatkli jako „rukojmí za bezpečnost
říše“, odvlekli do KL Buchenwald. Propuštěn s podlomeným zdravím v prosinci
1942.
Únor 1943 aţ duben 1945 zaměstnán jako podúředník na stavebním oddělení
zemského úřadu v Praze, ke ţil v podnájmu. Od poloviny roku 1943 se zapojil
do odbojové činnosti skupiny státních úřadníků.
Roku 1945 měl být jmenován přednostou okresního úřadu, protoţe ale po válce
vstoupil do národně socialistické strany (do té doby byl bez politické
příslušnosti), domaţličtí komunisté jeho jmenování všemoţně bránili. Teprve
v prosinci 1947 byl jmenován vládním radou, po únoru 1948 díky
protinacistickému odboji prověrkami sice prošel, zůstal však na ONV
Domaţlice v nevýznamné úřednické funkci a toto postavení mu bylo všelijak
ztrpčováno s tlaky, aby dobrovolně odešel.
Od svého příchodu do Domaţlic se aktivně zúčastnil národopisné práce. V září
1945 byl zvolen předsedou Sdruţení chodského národopisu, měl i další veřejné
funkce. V červnu 1948 byl všech funkcí zbaven a jeho postavení na okresním
úřadě se stále zhoršovalo. V roce 1951 maturovala dcera Olga, byla přijata na
medicínu, avšak po měsíci bylo její přijetí pro politickou nespolehlivost zrušeno.
Ze stejného důvodu nebylo mladší dceři Livii přiznáno při maturitě (tři jedničky,
jedna dvojka) v roce 1952 vyznamenání.
V roce 1952 byl zatčen StB, vyslýchán celou noc, byl nucen k podepsání
spolupráce, nepodepsal, ale jeho zdraví, chatrné z koncentráku, nátlak
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nevydrţelo, zhroutil se, díky svému dobrému příteli, primáři domaţlické
nemocnice MUDr. R. Němcovi byl pak aţ do odchodu do důchodu ve stavu
nemocných.
Od jara 1953 začal tlak na vystěhování rodiny Kalandrovy z Domaţlic.
Kalandrovi od roku 1938 bydleli v městském bytě. Město jim sdělilo, ţe
v Domaţlicích pro ně byt není, jako náhradní bydlení jim nabídli provizorní
ubytování v jedné místnosti na Babyloně nebo v Trhanově. Protoţe stávající byt
museli Kalandrovi vyklidit, vyřešila jejich situaci nakonec dcera Livie, která se
na jaře 1953 provdala za MUDr. Koţinu, působícího v Plané u Mariánských
Lázní tím, ţe si oba váţně nemocné rodiče vzala koncem roku 1953 k sobě do
Plané. V lednu 1964 obdrţel dr. Kalandra důchod vypočtený z platu niţšího
úředníka. Roku 1969 mu byl důchod vyrovnán, další rehabilitace se uţ ale pro
nástup normalizace nedočkal.
V létech 1955 – 1968 pokračoval JUDr. Kalandra ve své národopisné práci
v Plané u Mariánských Lázní, studoval dějiny plánských Chodů a v době
všeobecného uvolnění po roce 1964 výsledky svého bádání prostřednictvím
plánského muzea a plzeňského archivu publikoval.
Odůvodnění návrhu:
JUDr. Otakar Kalandra byl typickým prvorepublikovým úředníkem, nadšeným
obdivovatelem T. G. Masaryka, s jehoţ ideály se zcela ztotoţňoval. Proto také
bylo jeho jméno po roce 1948 vymazáno z dějin protinacistického odboje na
Domaţlicku, při kterém sehrál významnou, moţná jednu z nejvýznamnějších
rolí díky ohlasu, který Vavřinecká pouť z roku 1939, pořádaná z jeho iniciativy,
měla i v cizině. Ještě v roce 1984, kdyţ Domaţlice vzpomínaly 45. výročí
Vavřinecké pouti z roku 1939, nesmělo být jméno dr. Kalandry nikde uvedeno.
Jeho národopisné práce, které publikoval v létech 1939 a 1945 – 1947, byly
z knihoven na Domaţlicku vyřazeny a prakticky uţ, aţ na několik studijních
exemplářů v regionálních fondech muzea a domaţlické městské knihovny,
neexistují. Statečný odpor JUDr. Kalandry jak proti nacistické okupaci tak proti
událostem po roce 1945 u nás nebyl dosud doceněn, sám se nedočkal
rehabilitace ani jakéhokoli ocenění svých nesporných zásluh. Ani po roce 1989
nedošlo v podstatě ke Kalandrově rehabilitaci. Jeho přátelé a spolupracovníci
byli uţ vesměs mrtvi, a tak na JUDr. Kalandru pouze několika články
zveřejněnými v místním tisku vzpomněl jeho přítel a spolubojovník, dnes uţ
rovněţ zesnulý Rudolf Svačina.
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Kopie nedatovaného dopisu známých chodských šiček sester Bílkových
z Mrákova O. Kalandrovi do Plané u Mariánských Lázní, kterému posílají
chodský čepeček pro vnučku.

106

Oslavy svátku svatého Floriana.
Tradiční oslavy svátku svatého Floriana s průvodem
městem, mší svatou a nezbytnou taneční zábavou
uspořádali letos domaţličtí hasiči v pátek 7. května.

Přenáška dr. Viktory
Další z literárních přednášek doc. Dr. Viktora
Viktory se uskutečnila ve čtvrtek 27, května v Galerii bratří
Špillarů. Tentokráte dr. Viktora hovořil na téma „Vznik
tradice Chodska a Psohlavců“. Pořadatelé: Muzeum
Chodska a městská knihovna.

Vítání ptačího zpěvu
I letos se sešli milovníci přírody v Hanově parku
před sochou Petra Hany na Vítání ptačího zpěvu. Uţ 13.
ročník tohoto setkávání s ptačím zpěvem, jehoţ cílem je
seznámit co nejširší okruh zájemců se světem ptactva, se
konal 2. května v 5.30 hodin ráno.

Jezdecké závody
29. a 30. května pořádal jezdecký oddíl
Tělovýchovné jednoty Start Domaţlice na svém kolbišti
pod Vavřinečkem jezdecké závody – 41. ročník Ceny
Chodska a Oblastní mistrovství seniorů Západočeské
oblasti a Karlovarského kraje v jízdě na koni.
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Město dětem
Město Domaţlice a Městské kulturní středisko
Domaţlice pořádaly jako kaţdoročně i letos u příleţitosti
dětského dne zábavné odpoledne pro děti Město dětem.
Letos se dětské odpoledne uskutečnilo na domaţlickém
náměstí 31. května. Ve 13 hodin je zahájil starosta města
pan Jan Látka a poté uţ následovala zábava na
kolotočích, houpačkách, skluzavce, doplněná od 14. do 16.
hodiny zábavným pořadem DEN DĚTSKÝCH ÚSMĚVŮ
aneb VELKÁ DĚTSKÁ KLAUNIÁDA, který moderoval
Jakub Třasák. Děti i jejich dospělý doprovod zaujal
svými výkony zejména klaun Albert.

Výstava v galerii
tentokráte potěšila především děti. Pod názvem
MARIE KASALICKÁ PRO DĚTI

na ní představila výtvarnice Marie Kasalická svoji tvorbu,
věnovanou úpravě a výzdobě prostředí, ve kterém se
pohybují děti – dětských pokojů, prostor mateřských škol a
nejniţších tříd základních škol. Výstava, která děti potěšila
a dospělé poučila a moţná i inspirovala, trvala do 20.
června. Zahájil ji 6. května Mgr. Luboš Smolík, ředitel
Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech, v hudebním
programu vystoupili Pavlína Korádyová – příčná flétna,
Filip Vrba – housle, Barbora Veitová – klavír.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- čtvrtek 13. května
5. abonentní koncert
TRIO VON ALOE – Vladislav Borovka - hoboj, Jan
Brabec - klarinet, Tomáš František – fagot. V pořadu
večera zazněla hudba J. S. Bacha, W. A. Mozarta, K.
Slavického, L. van Beethovena a J. Francaixe.
- pondělí 17. května
divadelní představení v rámci předplatného
THEATRO A LA SKALA

průřez slavnými operními, operetními a muzikálovými
melodiemi netradičním způsobem. Účinkovali členové
Hudebního divadla v Karlíně.
- čtvrtek 20. května
divadelní představení v rámci předplatného, komedie
Donalda Churchilla
NATĚRAČ

V hlavních rolích Pavel Zedníček, Jana Paulová,
Simona Stašová.
- divadelní představení
opereta Járy Beneše: NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Účinkovali členové praţských divadel
- pátek 28. května - zábavný pořad Vládi Hrona
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Červen
Kašna
Uţ v minulém roce jsem se v kronikářském zápisu
zmiňovala o tom, ţe se z iniciativy domaţlického občana
architekta Jana Koptíka ustavila v Domaţlicích občanská
iniciativa k obnovení kašny, která stávala na náměstí před
arciděkanským kostelem. Původní návrh pana ing. arch.
Koptíka byl sice velice pěkný, odpovídal však
modernějšímu prostředí, neţ jakým je historické náměstí.
Po určitých jednáních s radnicí a památkáři rozhodli
všichni zúčastnění, ţe nejlepší bude postavit na náměstí
repliku poslední kašny, která na tomto místě stávala.
Naštěstí se dochovaly její fotografie. Projekt vypracoval
opět ing. arch. Koptík a společnost pro obnovu kašny
vyhlásila veřejnou sbírku k získání potřebných finančních
prostředků. Brzy se ale ukázalo, ţe realizace návrhu si
vyţádá daleko větší finanční náklady neţ je moţné získat
v přijatelném čase veřejnou sbírkou. A protoţe přáním
všech bylo, aby kašna na náměstí stála ke dni oslav 60.
výročí ukončení 2. světové války, ujalo se nakonec
realizace návrhu město Domaţlice, které znovupostavení
kašny zahrnulo do svého rozpočtu na rok 2005. Jako
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zhotovitel repliky kašny byl vybrán kamenosochař Jan
Štěrba, sídlem Nečtiny 62. Za závazný termín předání
funkční kašny byl stanoven 31. červenec 2005, pan Štěrba
ale slíbil, ţe se bude snaţit, aby kašna mohla být v provozu
uţ v květnu. Náklady na zhotovení díla: 1.542.500
korun. Za radu města zodpovídá za realizaci projektu pan
Stanislav Antoš.

Chodské pohádkové království patrně neuspělo
V minulém ročníku této kroniky jsem se zmiňovala o
projektu povzbuzení cestovního ruchu, vyhlášeném
městským kulturním střediskem, Chodské pohádkové
království, jehoţ symbolem se stal tetřev Matěj. Projekt
nejprve podpořila i rada města a docela slibně se rozjel.
Jak se ale ukázalo, záměr, byť určitě dobře myšlený, není
příliš ţivotaschopný. Částečně snad také proto, ţe jeho
hlavní iniciátor, pan Zdeněk Peroutka, z městského
kulturního střediska odešel a jeho nástupce má jiné
priority. Ať tak či onak, projekt umírá na úbytě a letošní
rok určitě nepřeţije.

Přednáška v knihovně
O svých cestách po Nepálu vyprávěl ve čtvrtek 3.
června od 17 hodin v městské knihovně Karel Beneš. Svoji
přednášku „Nepálská dobrodruţství“ doplnil promítáním
fotografií.
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Jubileum Mons. Sebastiana Wernera
11. června oslavil půlstoletí duchovenské sluţby děkan
„od sousedů“ z Furth in Wald(u) Msgre Sebastian
Werner. Sedmasedmdesátiletý kněz je dobře znám i
v našem městě, a tak mezi těmi, kdo mu přišli blahopřát
nechyběli ani gratulanti z Domaţlic.

Partnerská smlouva speciálních škol
24. června podepsaly v obřadní síni domaţlické
radnice zástupci domaţlické zvláštní školy a Speciálního
pedagogického centra v Chamu smlouvu o vzájemném
partnerství.

Den s Policií České republiky
Zajímavou akci připravila na sobotu 19. června
Policie České republiky, správa Západočeského kraje. Pod
záštitou policejního prezidenta Policie ČR a Města
Domaţlic uspořádala na domaţlickém městském stadionu
Na Střelnici Den s policií. Pro zájemce, kterých se sešlo
opravdu hodně, připravili policisté vystoupení dudácké
muziky a maţoretek, ukázky bojových umění, výcviku
sluţebních psů, výcviku zásahové jednotky, včetně ukázek
práce pyrotechniků, sluţební kynologie a hipologie (koně
v policejní práci) a zásahové jednotky. To vše doplnil
koncert hudby Hradní stráţe a Policie ČR. Program
moderoval Pavel Zedníček. Po celý den byla také volně
přístupná některá vybraná policejní pracoviště. Účastníci
Dne s Policií ČR dostali od policie darem bohatě
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fotograficky vybavený sešitek s popisem práce jednotlivých
policejních sloţek. Jedinou nepříjemností jinak zajímavého
dne bylo poškození terénu atletického stadionu, tomu se asi
ale nedalo nijak zabránit.

Vítání léta hudbou
se letos z letního kina přesunulo do zahrady pod
Chodským hradem, kde o prvním letním dnu v pondělí 21.
června ve 20 hodin koncertovali ŢALMAN & SPOL.
Vystoupení české folkové kapely doprovodil křest nového
Ţalmanova CD.

Výstava v galerii
24. června měla v Galerii bratří Špillarů vernisáţ
výstava obrazů Jana Součka a Stanislava Poláčka,
nazvaná prostě „Obrazy“. Výstavu uvedl PhDr.
Bronislav Losenický, v hudebním programu vernisáţe
vystoupil Petr Vrobel. Výstava trvala do 31. srpna

Permanentky na Chodské slavnosti
Městské kulturní střediska zavedlo letos o Chodských
slavnostech nový druh vstupného: permanentní vstupenky
na všechny pořady slavností. Cena jedné permanentky
činila 120 Kč.

Hudba na radnici
V neděli 20. června od 19 hodin večer uskutečnilo
Domaţlické komorní sdruţení, hudební těleso učitelů zdejší
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základní umělecké školy, řízené Václavem Cibulkou koncert
na schodech radnice. To, ţe domaţlická radnice má
mimořádně dobrou akustiku, je známo snad uţ od jejího
postavení. V osmdesátých a devadesátých létech minulého
století se na radničních schodech čas od času uskutečnil
nějaký koncert, ale zřídkakdy a vesměs jen jako
východisko z nouze, kdyţ jinde nebylo místo. Teprve před
nedávnem se na radničních schodech začalo koncertovat
častěji. Tuto myšlenku nejvíce prosazuje právě Václav
Cibulka, domaţlický muzikant, který se svým komorním
orchestrem „Domaţlické komorní sdruţení“ začal na
schodech radnice pořádat koncerty pod názvem Hudba na
radnici. Novinka se ujala a Domaţlice tak získaly nový a
zajímavý prostor pro pořádání komorních koncertů. Toho
nedělního se zúčastnil i starosta města Jan Látka, který
této příleţitosti vyuţil aby dirigentovi Václavovi Cibulkovi
popřál k jeho letošnímu významnému ţivotnímu jubileu –
sedmdesátým narozeninám.

Angličtí studenti koncertovali v Domaţlicích
Úterý 29. června přineslo hudbymilovným
Domaţličanům neobvyklý hudební záţitek. V 19 hodin se
v arciděkanském kostele představil svým koncertem
ROBINSON CHAPEL CHOR, studenti prestiţní anglické
university CAMBRIDGE. Návštěvníci, kteří do posledního
místa zaplnili kostel, odcházeli spokojeni, koncert se líbil.
Pro studenty domaţlických středních škol koncertovali
Angličané dopoledne, rovněţ v arciděkanském kostele.
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Výstava v Muzeu Jindřicha Jindřicha
Od 23. června vystavoval v Muzeu Jindřicha
Jindřicha pod názvem „Poezie přírody“ svoje fotografie
klatovský rodák, od roku 1987 domaţlický občan, geodet
Vratislav Baštář. Fotografováním se nezabývá dlouho,
přes to na výstavě presentoval kvalitní výtvarné fotografie.
Jejich jediným tématem je příroda ve mnoha svých
podobách a proměnách.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- pátek 25. června Přivítejte prázdniny s diskotékou
RADIA KISS PROTON a skupinou MAXIM TURBULENC
v pořadu „MAXÍCI na indiánské stezce“
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Červenec
Podivná výzdoba

S památkami v městské památkové rezervaci je
trochu trápení. Rezervační vyhláška je přísná, taxativně
stanoví, co se v rezervaci smí a nesmí. To, co se nesmí
rozhodně, je ověšování domů všelijakými štíty, cedulemi,
neóny a podobným památkovým „neřádstvem“. Za to, ţe
svoje domy udrţují podle pravidel památkové péče, mají
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majitelé moţnost čerpat na opravy svých domů dotace ze
státních a městských prostředků, z Programu regenerace
městských památkových rezervací a zón. Zejména
v devadesátých létech byly dotace neobyčejně štědré. V té
době i v Domaţlicích získalo několik majitelů domů
v městské památkové rezervaci na opravy domů částky,
přesahující půl milionu korun. V současné době jsou tyto
prostředky hubenější, a tak se na nějakou rezervační
vyhlášku uţ tolik nehledí. Vezměme si třeba takový dům
firmy HASSO v horní části náměstí. Na jeho fasádě visí
hned patnáct vývěsních štítů a reklam, plechových,
neonových, látkových, z toho tři na pivo Budweiser. I
kdyţ je dům velký, co je moc, je příliš. Dům vypadá
neupraveně, chaoticky a vůbec nehezky. Nebo další příklad
– Sokolský dům. Nájemce Sokolského domu sice reklam
tolik nemá, ale v duchu výzdoby pivnic v sousedním
Bavorsku si do čelní fasády Sokoláku zapustil nevkusné
dřevěné sudy. Staří Sokolové se asi v hrobě obracejí. A
tak by se v rezervaci dalo pokračovat dům od domu a na
málokterém by se nenašlo něco, co dům hyzdí a je
v příkrém rozporu s ustanoveními vyhlášky o městské
památkové rezervaci Domaţlice. Městská veřejnost úpadek
vkusu ve svém městě zatím přecházela mlčky. Aţ poslední
případ nevkusu uţ skutečně nepřehlédnutelného ji
vyburcoval k protestům. A co ţe to bylo?
Barokní dům vedle hlavní pošty je nemovitou
kulturní památkou. Patří americkému majiteli, potomku
váţené domaţlické rodiny Hubátiusů, a ten jeho přízemí
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pronajímá ke komerčním účelům. Nájemců uţ se zde
vystřídalo několik. Tím posledním v pořadí je Bohemia
Crystal. Svoji prodejnu v přízemí si upravila opravdu
vkusně a luxusně, také nabízené zboţí je vyšší kategorie, co
do provedení i cen. Leč co je to všechno platné, kdyţ
přepychová prodejna sídlí v silně omšelém, byť
architektonicky ceném a půvabném domě. Aby na sebe
upozornili, vymysleli prodejci vskutku originální výzdobu.
Na opadanou omítku připevnili kusy plátna
s upoutávkami. Fakt, ţe něco takového je na památce ze
zákona zakázané, je asi příliš nevzrušil. A aby toho
nebylo dost, korunovali svoje dílo, snad proto, ţe majitelé
domu ţijí v USA, americkou státní vlajkou! Co by si asi
Američané, velice ctící svoje státní symboly, pomysleli o
tom, ţe je jejich vlajka takto pouţívána, nevíme. Zato
víme, co si o tom mysleli občané Domaţlic. Na domaţlické
památkáře se snesla od veřejnosti kupa kritiky, proč něco
podobného dovolí, jistý občan dokonce vyhroţoval, ţe
celou tu „parádu“ vyfotografuje a pošle do Prahy na
americké velvyslanectví. Nakonec, po několika týdnech,
alespoň vlajka přece jen z fasády zmizela.

Mrzutý omyl
Sdruţení mladých
lidí,
středoškolských
a
vysokoškolských studentů, Antikomplex, si vytklo za cíl
zdokumentovat a ukázat dnešní stav pohraničí naší
republiky, odkud byli po roce 1945 odsunuti jeho němečtí
obyvatelé. Za pomoci regionálních badatelů shromáţdili
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členové Antikomplexu materiál a uspořádali výstavu – co
místo to obrázek – tentýţ pohled na tutéţ stavbu, obec
před rokem 1938 a dnes. Profesionálně zpracovaná
výstava, nazvaná Zaniklé Sudety, zachycuje i některé vsi a
stavby v pohraničí bývalého domaţlického okresu.
Pořadatelé k ní vydali stejnojmennou kníţku. Počátkem
letošního roku se na domaţlickou městskou kroniku obrátili
dva občané s dotazem, kdo ze zdejších regionálních
badatelů poskytl Antikomplexu informace z Domaţlicka.
Ve zmiňované kníţce je totiţ i dvojice snímků všerubského
kostela svatého Antonína Paduánského – stav před rokem
1945 a po roce 1945. Jenomţe, jako ukázka stavu kostela
před válkou (kostel byl uţ tehdy podle dochovaných
fotografií dost omšelý) je v knize otištěna fotografie ze série
dokumentárních snímků, pořízených po generální
rekonstrukci kostela v létech 1990/1991 při rekolaudaci
stavby v dubnu 1991. Opravu tehdy zajišťoval a kompletně
hradil Okresní úřad Domaţlice. Protoţe se jednalo
o kostel, domnívali se tazatelé, ţe nesprávnou informaci
poskytl autorům výstavy domaţlický badatel pan Otomar
Hana, který o kostelech na Chodsku a v jeho
bezprostředním okolí publikoval několik prací. Jak se ale
ukázalo, mylná informace pocházela z Nakladatelství
Českého lesa. Po upozornění slíbil jeho majitel pan Zdeněk
Procházka sjednat nápravu. Mezitím ale výstava i
s falešným snímkem oběhla hodně míst republiky, a i kdyţ
posléze autoři na panelu popisek vyměnili, v knize
samozřejmě vyměnit nešel. Mýlit se je lidské, stane se, ač
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by se asi, při tématech tak citlivých, jako je toto, stávat
pokud moţno nemělo.

Rekonstrukce v MKS
Ten, kdo vstoupil o prázdninách do budovy
městského kulturního střediska se nestačil divit. Rachot
sbíječek, všude plno stavebního materiálu, všudypřítomný
prach. V MKS totiţ začala dlouho očekávaná přestavba
předsálí, sociálních zařízení a hlavního vchodu do velkého
sálu. Změn doznaly i prostory pro zaměstnance sálu. Tou
hlavní změnou ale je zřízení bezbariérového přístupu do
velkého sálu, po kterém tělesně postiţení občané uţ dlouho
volali. Rekonstrukce začala koncem června a skončila těsně
před Chodskými slavnostmi.

Skotští dudáci v Domaţlicích
V pořadu „Chodsko Skotsku – Skotsko Chodsku“ se
v úterý 6. července představily na koncertě v letním kině
skotská kapela Croft No. Five a dudácký bigbít Chodská
vlna.

Výstava v galerii
Od 28. července do 28. srpna představuje Galerie
bratří Špillarů na další ze svých letošních výstav obrazy
Pavla Jirsy. Vernisáţ se konala 28. července, malířovo
dílo přiblíţil přítomným vedoucí galerie Václav Sika,
v hudebním programu vernisáţe vystoupil houslista Eduard
Bayer.
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Perličky z pouti
Slavnosti zahájil, jak uţ se stalo tradicí, v pátek v 17
hodin před radnicí starosta města Jan Látka, oblečený do
napodobeniny renesančního městského oděvu. Dokonce
s mečíkem po boku. Zdatně mu při tom sekundoval nestor
zdejších skupin historického šermu, pocinovický a
domaţlický kovář pan Jakuš.
Oficiálními hosty slavností byli P. František Hylmar,
provinciál České provincie Tovaryšstva Jeţíšova, který
slouţil v sobotu slavnou mši svatou na Vavřinečku a
ministryně zdravotnictví docentka MUDr. Milada
Emmerová, která do Domaţlic zavítala v neděli. Oba hosty
přivítal a doprovázel starosta Domaţlic Jan Látka.
V sobotu v 17.30 se zcela zaplnilo atrium Chodského
hradu a na mnohé diváky se uţ ani nedostalo místo. Do
hradu je přilákal komorní pořad Zdeňka Bláhy „Z hlubin
chodské zpěvnosti“.
Hlavní pořad slavností, nedělní klenotnicový pořad
Chodská svarba, shlédlo 853 platících diváků. Pořadatelé
odhadli, ţe celkem i s hosty a účinkujícími a pořadateli bylo
v neděli odpoledne v letním kině kolem 1 300 lidí (jen
účinkujících bylo přes stovku).
Velký zájem byl o pouti o propagační šestijazyčnou
(čeština, angličtina, němčina, francouzština, italština,
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španělština) skládanku Domaţlické dudácké muziky. Mladí
muzikanti,
vesměs
absolventi
hudebních
oborů
konzervatoře, mají vůbec propracovaný systém své
prezentace doma i v zahraničí, včetně vlastních webových
stránek www.i-ddm.cz Umělecký vedoucí muziky Josef
Kuneš mimo výuky na domaţlické základní hudební škole
také komponuje a organizuje ve městě celou řadu
kulturních aktivit. Mimoto je i rozený manaţer a ví, kde a
jak muziku „prodávat“.
Překvapením Chodských slavností byly pro některé
jejich návštěvníky, zejména ze sousedního Bavorska, čtyři
policisté z policejní stanice ve Furth in Waldu, kteří po oba
dny slavností slouţili s našimi policisty. Společné českobavorské hlídky vykonávaly v ulicích města pořádkovou
sluţbu a pomáhaly řešit dopravní situaci při příjezdech a
odjezdech tisíců návštěvníků slavností. Uţ týden před
slavnostmi tři domaţličtí policisté pomáhali svým furthským
kolegům při zahájení tamního Drechenstichu. Společné
hlídky se podle slov zástupce ředitele Okresního ředitelství
Policie ČR Miroslava Vokáče, osvědčily.
Domaţlický zpravodaj připravil k Chodským
slavnostem – Vavřinecké pouti zvláštní číslo, ke kterému
úvodní slovo napsal starosta města Jan Látka. Mimo
vlastního programu slavností a údajů o vystupujících
souborech v něm najdeme článek Vladimíra Baiera
o dudách, Pepy Kuneše o Domaţlické dudácké muzice,
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Otomar Hana popisuje kostely a kaple domaţlické farnosti
a Mgr. Jitka Kurcová z Muzea Chodska výstavu Bul
jsem já na pouti …, instalovanou v Chodském hradu a
dokumentující nejvýznamnější poutní místa Chodska.
Obsahově i graficky kvalitní tisk.
Někteří členové starší a nejstarší generace
domaţlických muzikantů, včetně dnes nejuznávanějšího
ţijícího znalce chodské lidové muziky Vladimíra Baiera,
který chodskou muziku celý svůj ţivot studoval, upravoval
chodské písně, byl klarinetistou několika dudáckých muzik
a dlouhá desetiletí poradcem všech chodských
národopisných souborů, si stěţují na mladou generaci
muzikantů, ţe „módně přetváří“ hudební odkaz našich
předků a tím ho ničí. Je pravdou, ţe se současná dudácká
muzika mladé generace poněkud liší od toho, s čím začínali
před půlstoletím třeba Konrádyovci. Jenomţe – i oni do
značné míry „přetvořili“ lidovou muziku, hranou jejich
předchůdci a i na ně starší generace ţehrala, ţe uţ to není
to, co bývalo. Svačinova dudácká muzika, kterou
Konrádyovci střídali, neměla mezi svými nástroji třeba
vozembouch. A předchůdci Svačinovců? To byl v lepším
případě jeden klarinet, housle a dudy. I lidová muzika,
chce-li si získat posluchače a příznivce, se zkrátka mění
tak, jak se mění ţivot lidí. A mladým nelze vyčítat, ţe si
lidovou muziku přizpůsobují svým představám a přání
svých příznivců. Naopak, měli bychom jim poděkovat, ţe
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ji neodsoudili k uloţení do archivů, ale udrţují ji ţivou. Ať
uţ se nám jejich úpravy líbí nebo ne.
Folklorní sdruţení České republiky zařadilo Chodské
slavnosti 2005 do svého materiálu „Folklorní slavnosti Mezinárodní folklorní festivaly v České republice 2005“
jako významnou folklorní slavnost. Reprezentativně
vybavenou skládanku vydalo sdruţení ve spolupráci
s ministerstvem zahraničních věcí. Je určena pro česká
centra v cizině a pro krajany v zahraničí. Pro Chodské
slavnosti – Vavřineckou pouť je to jistě dobrá propagace.

Vzácné jubileum
17. srpna oslavila domaţlická občanka paní Anna
Schleissová z Chrastavické ulice opravdu vzácné jubileum
– sté výročí narození. Narodila se 17. srpna 1904 v malé
vesničce Dohalicích u Kolovče. Do Domaţlic se
přistěhovala v roce 1931. Paní Schleissová neměla lehký
ţivot. Jako mladá slouţila nejprve u sedláka, pak v jedné
zámoţné domaţlické rodině. V padesátých létech získala
místo skladnice ve Kdyňských strojírnách, kde pak
pracovala aţ do důchodu. Anna Schleissová vychovala
dva syny, má pět vnoučat a jednu pravnučku. V sedmdesáti
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létech ovdověla. Jediné stoleté občance Domaţlic přišel ke
vzácnému jubileu, které slavila v kruhu své rodiny,
blahopřát s krásnou kyticí starosta města Jan Látka,
popřát další spokojená léta přišli i zástupkyně Sboru pro
občanské záleţitosti městského úřadu a zaměstnanci
Okresní správy sociálního zabezpečení i se svým ředitelem
ing. Jindřichem Kohoutem.

Petice proti herně
Občané z Hruškovy ulice nesouhlasili se vznikem další
vietnamské herny, která měla být ve stodole vedle prodejny
biopotravin pod Chodským hradem. Proti vzniku herny
sepsali petici, kterou odevzdali na městský úřad. Z herny
nakonec sešlo – ani ne tak díky petici, ale spíše díky tomu,
ţe předpokládané úpravy objektu neodpovídaly příslušným
hygienickým a bezpečnostním předpisům pro provozovny
tohoto typu.

Další sportovní prodejna
V pořadí uţ šestou prodejnu se sportovními potřebami
ve městě SPORT POD HRADEM, otevřeli její majitelé
v Havlíčkově ulici čp. 587 (proti restauraci U Kocoura).
Prodejna nabízí značkové sportovní oblečení a obuv,
plavky, brýle, potisk sportovního oblečení a výrobu
sportovních doplňků na zakázku.

Krajem stráţců hranic
Ve dnech 21. a 22. srpna pořádali domaţličtí turisté
jubilejní 25. ročník dálkového etapového pochodu Krajem
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stráţců hranic, memoriál Karla Holuba. Vzorně
připravený pochod ale narazil na malý zájem turistů –
přišlo pouze 27 osob. Citelným úbytkem zájmu jsou
poznamenány snad všechny turistické akce a nejen u nás.
Doby, kdy v sedmdesátých a osmdesátých létech se na
podobných podujetích scházely stovky lidí, jsou asi
nenávratně minulostí. Staří veteráni jedni za druhým
aktivní turistiku opouští a mladým se aţ na vzácné výjimky
pěšky pochodovat nechce. Budoucnost snad má jen
cykloturistika, kde naopak počet jejích vyznavačů rychle
roste.

Výstava fotoklubu
Ve dnech 2. aţ 15. srpna se v refektáři kláštera
augustiniánů uskutečnila výstava domaţlického fotoklubu.
Prezentovalo se na ní 16 členů fotoklubu, jejichţ fotografie
doplnila keramika z keramické dílny Pavla Ticháčka
z Domaţlic. Fotoklub působí při městském kulturním
středisku uţ přes třicet let. V současné době má dvacet
členů, z nichţ nejmladšími jsou studenti domaţlického
gymnázia, nejstarší člen, domaţlický výtvarník pan Josef
Doubek, oslaví za dva roky sedmdesátku.
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Září
Město se stalo plátcem DPH
Změny ve výši a platbách daně z přidané hodnoty, které
přinesl nový zákon o dani z přidané hodnoty (DPH)
platný od 1. května a přijatý v souvislosti s nutností sladit
naše předpisy o DPH s předpisy Evropské unie, se dotkly i
obcí a měst. Ty se od 1. září letošního roku staly také
plátci DPH. Podle nového zákona se totiţ plátcem DPH
můţe stát kaţdý, kdo vykonává ekonomickou činnost, tedy
i obce. Nová situace má pro město kladné i záporné
dopady. Záporem je jednoznačně to, ţe s\stém bude značně
administrativně náročný, dále ţe při sestavování rozpočtu
se bude jen těţko odhadovat, zda se z kterého z výdajů
města bude moci uplatňovat odpočet či ne. Pozitivním
efektem bude právě moţnost odpočtu daně.

O Sokolišti
Býval to kdysi hlavní stánek tělovýchovy v Domaţlicích.
Ještě na začátku padesátých let se na něm odehrávaly
nejen všechny tělovýchovné akce, ale i téměř všechny
kulturní akce, konané ve městě „pod širým nebem“.
Proslulý byl i „Barrandov“ terasa se stánkem
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s občerstvením, na kterém se za letních sobotních podvečerů
konaly populární taneční zábavy, hojně vyhledávané zdejší
mládeţí – moţná i pro sousedství romantických zákoutí
Haanova parku a bývalého výstaviště (dnes na jeho místě
stojí Česká pojišťovna). S výstavbou nových sportovních
zařízení ve městě začala sláva Sokoliště pohasínat. Stavbě
sportovní haly TJ Jiskra (nad budovou Sokolovny) na
konci osmdesátých let minulého století padl za oběť proslulý
Barrandov, tenkrát uţ ale značně zdevastovaný. A jak to
tak někdy stavaři umějí, při stavbě se poničily tribuny,
hlediště a k jejich opravě uţ nedošlo. Po roce 1990
převzala areál TJ Sokol, které patřil před rokem 1948, a
protoţe Sokolové neměli a nemají na řádnou údrţbu
Sokoliště potřebné peníze zchátralo ještě více. A aby
situace byla ještě sloţitější, uţ nejméně 10 let se vedou
spory o pozemky, na kterých Sokoliště stojí a které při
jeho vzniku Sokolům propůjčilo na základě řádné smlouvy
město Domaţlice. Sokolové jsou vesměs starší lidé, mnozí
z nich jako sokolské děti a mládeţ zaţili ještě slávu
Sokoliště. Jednání zástupců města o majetkoprávním
vypořádání pozemků na Sokolišti, které se opírá jen o
strohá úřadní fakta, se jim zdálo necitlivé a k Sokolu
bezohledné. Zvláště, kdyţ město dávalo občas Sokolům
citelně najevo, ţe má svůj vlastní stadion „Na Střelnici“ a
Sokoliště vlastně k ničemu nepotřebuje. A tak všechna
jednání po dobu uplynulého desetiletí ztroskotala. Teprve
nyní, zdá se, se začíná Sokolišti blýskat na lepší časy.
Radnice i Sokolové vyjádřili konečně snahu po domluvě ve
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prospěch areálu, a tak moţná budeme mít ve městě co
nevidět další pěkné sportoviště, navíc s historickou tradicí.

Výstava v galerii
Výstava, která měla vernisáţ 8. září, představuje
domaţlické veřejnosti pod názvem 3/3 PASOV PLZEŇ –
GRAFICKÉ SYMPOZIUM tvorbu 27 autorů ze tří zemí: ČR,
Rakouska aNěmecka. Na vernisáţi ji uvedl ředitel Galerie
Klenová Mgr. Marcel Fišer. V hudebním programu
přednesli Kamil Jindřich – zpěv, Jaroslav Lucák –
housle a Aleš Terš – violoncello skladbu učitele zdejší
základní umělecké školy Josefa Kuneše.

Plavecké závody
Oddíl plaveckých sportů Tělovýchovné jednoty
Jiskra Domaţlice pořádal ve dnech 18. – 19. září 16.
ročník soutěţe v plavání ţactva, dorostu a seniorů „Velká
cena Chodska“.

Putování se sousedy
V neděli 12. září se domaţličtí turisté spolu
s turisty jedenapadesáti turistických klubů z 26 zemí
zapojili do celoevropského projektu Putování se
sousedy. V České republice se setkání s turisty ze
sousední země uskutečnilo jen na čtyřech místech:
v Hejnicích v Jizerských horách, v Miedzygorze
pod Kralickým Sněţníkem, na Trojmezí na česko133

slovensko-polské hranici a na Ovčím vrchu u
Folmavy. Z místa setkání se po slavnostním zahájení
šlo na vrch Dieberg. Této společné akce
domaţlických a furthských turistů se zúčastnili
starostové obou měst, Jan Látka a Reinhold
Macho, ředitel Domaţlických městských lesů ing.
Jan Benda, zástupce ústředí Klubu českých turistů
z Prahy p. Pstruţina, generální sekretářka EWV p.
Špreňarová a kolem sedmdesáti turistů. Trasa
pochodu měřila 10 kilometrů. Jeho účastníky po
celou cestu doprovázel déšť, který se jednu chvíli
změnil ve vydatnou průtrţ mračen. Všichni zúčastnění
uvítali moţnost na závěr pochodu společně posedět a
odpočinout si v horské chatě Bergwachtu na vrchu
Dieberg, protoţe vlezlý déšť je dokonale promáčel a
unavil.
Vzpomínková pěší pouť
V sobotu 18. září se konal 12. ročník vzpomínkové
pěší pouti Kruhu přátel česko-německého porozumění po
stopách J. Š. Baara z Klenčí pod Čerchovem do Furthu
k tamnímu poutnímu kostelu. Za nedávno zesnulého
zakladatele této tradice, pana Oskara Köglera, převzal
štafetu jeho syn ing. Jürgen Kögler, který pouť

organizuje na furthské straně. Na české straně se na
organizaci pochodu podílejí domaţličtí turisté, kteří
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zabezpečují dopravu z Furthu do Domaţlic a
Domaţlické městské lesy, které zajišťují pro poutníky
občerstvení v lesích u náhonu Bystřice. Letos se
pochodu zúčastnilo asi 200 osob z Německa a
z celých Čech.
Svatováclavská jízda koní
V sobotu 25. září přesně v poledne dorazila na
domaţlické náměstí Svatováclavská jízda koní v čele
s kníţetem Václavem. Pořádaly ji obec Pasečnice, Město
Domaţlice a Svaz přátel koní Domaţlicka a Klatovska.
Průvodu koní z Pasečnice přes Stráţ do Domaţlic se
účastnili i jezdci z příhraničních obcí Bavorska. Jízda
vyjela v 10.30 hodin ráno z Pasečnice od tamní kaple. Do
Domaţlic dorazila v pravé poledne. Před radnicí uvítal
svatováclavské jezdce starosta města pan Jan Látka,
následovala mše svatá. A protoţe koně nemohou do
kostela, konala se mše pod širým nebem, na náměstí před
arciděkanským chrámem. Jízda skončila opět na Pasečnici,
v hostinci U Vovčáků, kde se od 20 hodin konala taneční
zábava.
Svatováclavská jízda, konaná na počest kníţete
Václava a zároveň jako dík jednomu z nejlepších
pomocníků člověka, koni, se uskutečnila letos poprvé. Její
organizátory moţná inspirovala obdobná slavnost, jen
věnovaná jinému patronovi, svatému Leonardovi, která se
uţ 250 let koná v sousedním bavorském Furthu o
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velikonocích a při které církev ţehná koním do dalšího
zemědělského roku.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- neděle 12. září
Anton Pavlovič Čechov: TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ
Divadelní představení v rámci předplatného v podání
Taťjany Medvecké, Liliany Malkiny, Jaromíra Meduny
a Lukáše Jurka
- čtvrtek 16. září
6. abonentní koncert
KLAVÍRNÍ KVARTETO Bohuslava

Martinů
Jiří Hurník – housle, Pavel Peřina – viola, Miroslav
Petráš – cello, Emil Leichner – klavír přednesli skladby
Josefa Suka, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka.
- pátek 24. září
divadelní hra Járy Cimrmana od Smoljaka a Svěráka
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

v podání ochotníků ze Staňkova (Staňkovské příleţitostné
divadlo)
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Říjen
Podpis partnerské smlouvy
V sobotu 2. října odpoledne podepsali v obřadní síni
domaţlické radnice starostové Domaţlic a francouzského
města Ludres smlouvu o partnerství mezi oběma městy.
Podpisu smlouvy se zúčastnili i zástupci dalších dvou měst
„partnerského čtyřlístku“ rakouského Furth bei Göttweig a
bavorského Furtu in Wald(u).

Pietní akty
86. výročí vzniku samostatného československého
státu vzpomněly Domaţlice v úterý 26. října třemi pietními
akty. Představitelé města, místních občanských sdruţení a
politických stran poloţili věnce a kytice v 9.30 hodin na
ústředním hřbitově u Hrobu v dáli, v 10 hodin u Pomníku
Svobody a v 17 hodin v Havlovicích.
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Odvolání z funkce
Pro závaţné nedostatky zjištěné v hospodaření
plaveckého bazénu odvolala městská rada s platností k 1.
říjnu vedoucího bazénu. Řízením plaveckého bazénu
prozatím pověřila ekonomku tohoto zařízení.

Zajímavá přednáška
Městská knihovna Boţeny Němcové, Muzeum
Chodska-Galerie bratří Špillarů a Knihkupectví OP Aleje
ve spolupráci a Multikulturním centrem Praha připravily
na úterý 5. října zajímavý podvečer pro všechny místní
milovníky orientálních témat. V galerii uspořádaly
přednášku paní Marie Rivai, Češky, provdané uţ více neţ
35 let za Indonézana, o Indonezii INDONÉSIE OČIMA,
CHUTÍ A SRDCEM, doplněnou o ukázky indonéských
tanců v podání manţelek zaměstnanců indonéského
velvyslanectví v Praze a o autogramiádu knihy Marie
Rivai Indonéská kuchařka. Akce se zúčastnila kulturní
atašé indonéského velvyslanectví v Praze paní Jani
Sasanti. Indonéské hosty přijal odpoledne na radnici
starosta města pan Jan Látka.

Pochod za Kozinou
V sobotu 9. října odstartoval od domaţlické brány uţ
10. ročník Pochodu za Kozinou, který kaţdoročně
organizuje místní Jednota Orla.
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Začaly úpravy Škarmanu
Lesopark Škarman, kdysi pýcha domaţlického
sadařského spolku, volá uţ dlouhá léta po kultivaci. Ještě
v padesátých létech minulého století se rozlehlý prostor mezi
hřbitovem U Svatých a novým městským hřbitovem pyšnil
romantickými zákoutími, cestami a cestičkami s lavičkami,
na kterých bylo od časného jara do pozdního podzimu milo
posedět. A Domaţličané to také cestou na hřbitov a zpět
hojně vyuţívali. Zvlášť krásně bylo na vrcholu Škarmanu
na jaře, kdy rozkvétala veliká třešňová alej „Třešňovka“
a kdy její vůni roznášel vítr po celém parku. V tom čase
patřil Škarman převáţně domaţlickým studentům. Na
podzim se na Škarman chodívalo sbírat bukvice a ţaludy,
hospodáři si tady se svolením města v listopadu shrabávali
listí, které pak v zimě míchali se slámou a vyuţívali jako
podestýlku dobytku. Romantické časy Škarmanu skončily
v šedesátých létech minulého století. Třešňovka musela
ustoupit výstavbě továrny (provozovna Kdyňských
strojíren), cesty a cestičky zarostly, lavičky ztrouchnivěly a
zmizely a park začal pustnout. Sem tam sice vedení města
prohlašovalo, ţe park obnoví, ale zůstávalo vesměs jen u
menších úprav. Tentokrát se snad záměr park obnovit
přece jen uskuteční. Obnova je rozdělena do několika etap,
ta první začala letos 16. února. Zaměstnanci technických
sluţeb města park vyčistili od náletových dřevin, křoví a
nemocných stromů. Zároveň průřez dřevin obnovil některé
zajímavé pohledy na město. Následoval průřez korun a
celkové zmlazení starých stromů. Hlavní výsadba
139

lesoparku, přes tisíc stromů a keřů, proběhla od října.
Město obdrţelo na úpravu Škarmanu dotaci 1,6 milionu
ze Státního fondu ţivotního prostředí, co bude scházet,
dodá z vlastního rozpočtu (celkové náklady na obnovu
jsou asi 2 miliony korun).

Benefiční koncert
Městské kulturní středisko uspořádalo v pátek 8.
října ve 20 hodin v arciděkanském kostele benefiční koncert
zpěvačky IDY KELLEROVÉ a SBORU APSORY. Výtěţek
koncertu byl určen na podporu letního tábora pro děti
z dětských domovů.

Zakončení muzejní sezóny
Zajímavou akci připravilo na 22. říjen Muzeum
Chodska. V 17.30 uspořádalo v prostorách Chodského
hradu ZAKONČENÍ MUZEJNÍ SEZONY 2004. Při
této příleţitosti se přítomným představili staňkovští
obchodníci v rolích potulných zpěváků kramářských písní.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- pátek 1. října
divadelní představení v rámci předplatného
Marc Cameletti A DO PYŢAM
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Uvedla agentura AP-PROSPER
- pondělí 4. října
pořad DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ IVY HÜTTNEROVÉ. S herečkou,
malířkou a moderátorkou Ivou Hüttnerovou si povídala
Lenka Hebertová. Pořad doplnily hudební vstupy členů
skupiny JAZZ MISTAKE.
- pondělí 11. října
Koncert známého amerického trumpetisty a jazzmana
z New Yorku Laca DECZI (uvádí se ţe je českého
původu) a jeho skupiny CELULA. Domaţlický koncert byl
součástí jeho pravidelného kaţdoročního turné po České
republice.
- pátek 15, října
do Domaţlic zavítal KABARET PRAHA s představením
THE BEST OF TRAVESTI SHOW

- čtvrtek 21. října
7. abonentní koncert
SMYČCOVÉ TRIO GIDEON, Pavel Wallinger – housle,
Karel Plocek – viola, Jan Škrdlík – violoncello
V programu koncertu zazněly skladby B. Martinů, J.
Haydna, G. Kleina, J. S. Bacha a L. van Beethovena
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Domaţličtí basketbalisté hrají druhou ligu
Letos na jaře postoupili basketbalisté Jiskry
Domaţlice do II. ligy. Postup je domaţlickou
sportumilovnou veřejností povaţován za velký úspěch. Celé
léto se basketbalisté poctivě připravovali na další sezónu, a
tak věřme, ţe v utkáních II. ligy uspějí. I kdyby prý ale
neuspěli, samotný postup, první v historii domaţlických
basketbalistů, je prý uţ sám o sobě velkým vítězstvím.
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Listopad
Setkání u pamětní desky 3. odboji
Město Domaţlice, Konfederace politických vězňů a
Svaz pomocných technických praporů (PTP) uspořádali
v pondělí 22. listopadu v 11 hodin dopoledne setkání u
pamětní desky 3. odboji v zahradě Chodského hradu. Na
slavnosti, které se zúčastnilo několik desítek členů
Konfederace, Svazu PTP a domaţlických občanů
promluvila předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR
dr. Naděţda Kavalírová. Přítomné pozdravili i starosta
města Jan Látka a radní pro cestovní ruch a kulturu
Krajského úřadu Plzeň Olga Kalčíková.

15 let po „sametové revoluci“
16. listopadu uplynulo 15 let od zahájení změn v naší
společnosti, kterým říkáme „sametová revoluce“. V
Domaţlicích jsme si toto datum připomněli snad jen
prostřednictvím sdělovacích prostředků. A co dělají
protagonisté listopadových dní v našem městě? Většina
z nich přešla do soukromé sféry, někteří do státní správy.
První polistopadová starostka města paní Jaroslava
Wollerová se vrátila ke své profesi gymnaziální pedagoţky,
místostarosta Zdeněk Slačík byl uţ v době svého působení
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na radnici v seniorském věku, tajemník městského úřadu
Zdeněk Kadlec odešel do Prahy, také mimo politickou
sféru. Lékaři MUDr. Hynek Faschingbauer a MUDr.
Tichý se vrátili do sféry zdravotnictví, Miroslav Svatoš
má sklenářskou dílnu. PhDr. Stanislav Volák, který jako
jediný z Domaţlic působil ve vysoké politice a za
Tošovského úřednické vlády byl ministrem práce a
sociálních věcí, se po propadu Unie svobody (za kterou
kandidoval) v
posledních parlamentních volbách
v Plzeňském kraji (nezískala ve sněmovně ani jediné
místo), vrátil k povolání psychologa. Do vedení města
nastoupila jiná a mladší generace.

Ocenění Jakubovi Blackému
Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann
předával 18. listopadu uţ podruhé Cenu hejtmana
Plzeňského kraje za občanskou statečnost. Ocenění je
udělováno k datu státního svátku 17. listopadu. Poprvé
udělil Petr Zimmermann tuto cenu v loňském roce. Mezi
letošními vyznamenanými byl také domaţlický občan pan
Jakub Blacký, který ji získal za dlouholeté organizování
finanční pomoci rodinám postiţeným komunistickým
reţimem. Za tuto činnost byl posléze sám vězněn.

Bezdomovci
Vídáme je posedávat na lavičkách v Alejích, popíjet
pivo v podloubí před Albertem nebo jen tak bezcílně
bloumat ulicemi města. Přehrabují se v popelnicích, kdyţ
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mají hlad a dojdou skrovné finanční prostředky občas
vyplení nějakou tu zahrádku v některé z místních
zahrádkářských kolonií. Jsou nějak podivní, na první
pohled se pozná, ţe jsou ze skupiny nomádů, kteří nic
(téměř) nemají a nikam (doslova) nepatří. Bezdomovci.
Za minulého reţimu nebývali – ten je totiţ zavíral jako
příţivníky. My si na ně teprve pracně zvykáme. Většinová
společnost se jich štítí a nechce s nimi nic mít, ačkoli ne
všichni se dostali do bezvýchodné situace vlastní vinou. A
tak jsou často, zejména za zimních měsíců, které jsou pro
ně krutou zkouškou, odkázáni na dobrodiní Charity. U nás
ve městě se trvale pohybuje 10 aţ 15 lidí bez přístřeší. A
protoţe tady není ani azylový dům, ani jiné podobné
zařízení, a nádraţí, kde za zimních mrazivých nocí
nacházeli dlouhý čas útulek, uţ svoji čekárnu večer zavírá,
je katolická charita opravdu jediným místem, kde jim
poradí a pomohou. Pro některé z nich alespoň na zimu
seţene levné ubytování, poskytuje jim šatstvo, toaletní
potřeby. Pro bezdomovce, ale nejen pro ně, vlastně pro
všechny lidi, kteří se ocitnou v sociální nouzi, zřizuje
charita tak zvané poradny pro občany. Diecézní charita
Plzeň otevřela letos takovou poradnu i v Domaţlicích.
Poradna poskytuje sociálně-právní pomoc lidem v nouzi
bez rozdílu barvy pleti, náboţenství či národnosti.
Otevřením poradny se zabývalo i zastupitelstvo města,
které rozhodlo zařadit do svého rozpočtu na rok 2005
finanční příspěvek poradně ve výši 100.000 korun.
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Panenky v Chodském hradu
V pondělí 8. listopadu se ve výstavních prostorách
Chodského hradu uskutečnila zajímavou výstava Ateliéru
Šlesinger PANENKY A JEJICH VÝVOJ. Několik desítek
panenek, od docela miniaturních po metrové loutky,
představovalo zajímavou podívanou. Výstavu doplňovaly
panely s fotografiemi a textem, věnované vývoji těchto
hraček.

Nová galerie
Letos 1. května vznikla v Domaţlicích nová galerie.
Zřídil ji majitel firmy DORKA pan Jiří Šuchman
v prostorách domu čp. 1, Kostelní ulice. GALERIE DORKA
se věnuje současnému výtvarnému umění.. Jejím
programem je jednak systematické budování sbírky
grafických listů předních českých grafiků – především tak
zvané Sklenářovské školy (Jiří Brázda, Hana Čápová,
Karel Demel, Eva Hašková, Jan Kavan, Anna
Khunová, Markéta Králová, Alena Lauferová, Petr
Melan, Pavel Sivko, Naděţdy Synecká, Olga
Vychodilová, Karel Zeman), dále jiţ neţijících vysoce
ceněných výtvarníků (například Josef Istler, Jindřich
Pileček) a výjimečných představitelů naší moderní grafiky
(Zdeněk Mézl, Alena Antonová, Mikoláš Axmann.
Miroslav Houšť, Aleš Knotek, Miroslav Pošvic, Pavel
Roučka, Michael Rittstein, Boris Jirků, Jan Souček a
další). Práce uvedených i dalších autorů jsou pro
mimořádnou šíři stylů výtvarných projevů soustředěny
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v Salonu grafiky, který je prakticky stálou expozicí
galerie.
Druhým programem galerie je pořádání autorských
výstav, zaměřených na celé spektrum výtvarných oborů,
při čemţ jednotícím prvkem je současnost a vysoká kvalita
vystavovaných prací.
Od svého otevření do konce roku uspořádala galerie čtyři
výstavy:
- akademický malíř Jan Souček: „Apokalypsa, aneb
konec dnešních dnů“ (soubor 22 grafických listů
s průvodním textem Slavomíra Ravika), společně se
skleněnými artefakty akademických malířů Stanislava
Honzíka a Lucie Kotlánové
- akademický malíř Boris Jirků: „Grafické práce“
(především z cyklů Černá krása a Zjevení svatého
Jana), společně s keramickými objekty akademického
sochaře Miroslava Olivy
- Zdeněk Lhoták: „Distorze“ (výjimečný cyklus
autoportrétů lidského těla)
- akademický sochař Zdeněk Tománek: Plastiky a
kresby (výstava bronzových plastik a kombinovaných
technik významného moravského výtvarníka z jeho
posledního tvůrčího období)
Domaţličtí milovníci výtvarného umění tak dostali
další zajímavou příleţitost seznámit se se současným
výtvarným uměním.
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(Podklady pro tento zápis dodal vlastník galerie p. Jiří Šuchman)

Výstava v galerii
4. listopadu v 17 hodin měla v Galerii bratří Špillarů
vernisáţ výstava fotografií domaţlického fotografa Václava
Hrušky „Krajina“. Výstavu zahájil vedoucí galerie Václav
Sika, v hudebním programu vystoupil dívčí pěvecký sbor
CANZONETTA, sbormistryně Marie Hanáčíková. Výstava
potrvá do 30. prosince.

Taneční kurz pro dospělé
Na listopad a prosinec připravilo městské kulturní
středisko taneční kurz pro dospělé. Kurz měl pět lekcí,
které se
konaly vţdy od 19 do 22 hodin v sále městského
kulturního střediska. Vyučovali manţelé Kociánovi, učitelé
tance z Klatov.

Divadlo pro děti
V pondělí 1. listopadu dopoledne se sešli ţáci
domaţlických základních škol v sále městského kulturního
střediska na divadelním představení na motivy klasické
pohádky ZLATOVLÁSKA.

Koncert v kostele
V arciděkanském kostele se v pondělí 1. listopadu
v 19.30 hodin představil domaţlické veřejnosti plzeňský
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pěvecký sbor Nová Česká píseň, který za řízení sbormistra
Josefa Vimra přednesl Luţanskou mši Antonína Dvořáka.

Zamykání České studánky
V sobotu 6. listopadu zamykali domaţličtí turisté
Českou studánku. I přes menší účast – asi 250 – lidí byla
tato akce turistů, pořádaná ve spolupráci s Domaţlickými
městskými lesy a s klenečským pěveckým sborem
Haltravan, úspěšná. Studánku zamkli starosta Domaţlic
Jan Látka a předseda Waldverein (obdoba Klubu českých
turistů – poznámka kronikářky) Furth in Wald Walter
Spiess., který při této příleţitosti předal domaţlickým
turistům dar na opravu Kurzovy věţe na Čerchově – šek
na 10.000 korun.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- středa 3. listopadu
Bijásek Martina Dejdara přivezl do Domaţlic hru
americké autorky
Eve Enstler: MONOLOGY VAGÍNY
Toto divadelní představení je pro svůj námět - oslava
ţenské sexuality - divadelní kritikou přijímáno rozporuplně
a jeho premiéra se před časem stala svým způsobem
senzací.
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- pátek 12. listopadu
divadelní představení v rámci předplatného
KLÍČE NA NEDĚLI

Komedii Antonína Procházky uvedla Divadelní společnost
HÁTA

- středa 17. listopadu
Koncert Plzeňské filharmonie POCTA ČESKÉ HUDBĚ
- pondělí 22. listopadu
V sále kulturního střediska vystoupil orchestr Václava
Hybše s hostem pořadu Bohušem Matušem. Pořadem
provázel Jiří Štědroň.
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Prosinec
Ukončení přednáškového cyklu
Poslední letošní přednáška dr. Viktora Vikrory
z Pedagogické fakulty v Plzni se uskutečnila 9. prosince,
uţ tradičně v Galerii bratří Špillarů. Viktor Viktora na ní
hovořil o chodských literátech přelomu 19. a 20. století
(Baar, Hruška, Karel Matěj Čapek Chod).

Koncert Čerchovanu
Domaţlický pěvecký sbor Čerchovan a plzeňský
smíšený pěvecký sbor Česká píseň za hudebního doprovodu
Plzeňské filharmonie přednesly pod taktovkou sbormistra
Čerchovanu Marka Vorlíčka, posluchače 6. ročníku
Plzeňské konzervatoře, obor dirigování, v Domaţlicích
duchovní kantátu Antonína Dvořáka Stabat Mater.
Koncert, náročný na přípravu i provedení, finančně
podpořily Město Domaţlice, Městské kulturní středisko
Domaţlice, Římskokatolická farnost Domaţlice, Plzeňský
kraj, Česká spořitelna a z Domaţlic ještě lékárna U zlatého
jelena a penzion Viola.
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Nová internetová kavárna
Internetovou kavárnu a PC hernu otevřela společnost
ePointer, s.r.o. 1. prosince ve Vodní ulici čp. 30. Otevřena
je denně od 9. do 21. hodiny.

Móda – společenské chování – jazyk.
Po roce 1989 se o očekávaném prudkém příjmovém
dělení společnosti na bohaté, chudé a střední vrstvy příliš
nemluvilo. Později mnozí prorokovali, ţe to bude dlouhý
proces. Dnes, 15 let po „sametové revoluci“ v roce 1989,
můţeme říci, ţe tato diferenciace probíhala a probíhá
rychlostí, kterou si ani zasvěcení ekonomové v roce 1989
nedokázali představit. Jen s tím rozdílem, ţe se společnost
spíše polarizuje, dělí na dvě poloviny: bohaté a chudé.
Střední třída se vytváří opravdu velice pomalu. V tom se
ekonomové nemýlili. U nás na maloměstě není tato
diferenciace tak citelná. Ne, ţe by nebyla, ale lidé svoje
skutečné hmotné zázemí spíše tají – tak tomu bylo
v malých městech ostatně vţdycky.
Spolu s tím, jak se společnost dělí, mění se i ţivotní
styl. Tak třeba vznikají satelitní městečka bohatých,
objevují se sporty pro bohaté, například golf, mění se i
móda. Ti opravdu bohatí šijí v módních salónech a
nakupují v buticích nejmódnějších světových značek.
Chudší obléká třeba známá firma OP Prostějov nebo
desítky butiků, zejména v ţenské módě často s velice
hezkými a originálními modely, které si s modely světových
módních tvůrců nezadají. Jejich výrobky nejsou tak drahé,
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jako výrobky světoznámých značek, levně je ovšem také
nepořídíte. Na ty nejchudší pak zbývá „značkové“ oblečení
od Vietnamců. A co se tak nosí?
Pokud se pánské módy týká, je uţ snad definitivně
za námi éra fialových sak a bílých ponoţek jako znaku
společenské prestiţe, či spíše společenského nevkusu, dalo by
se říci, z počátku devadesátých let uplynulého století.
Dnešní podnikatelé, vedoucí pracovníci podniků a institucí
(módním názvem manaţeři), státní úředníci, zkrátka
kaţdý, kdo chce nebo musí být „in“, čili dodrţovat módu,
volí do práce i k slavnostním příleţitostem střízlivé pánské
obleky s vestami, vesměs tmavších barev. Kravaty
k oblekům mohou být i barevnější. Chce-li pán zdůraznit
své společenské postavení, dává přednost kravatám
hedvábným, ovšem několikrát draţším, neţ kravaty
z polyesteru pro obyčejné smrtelníky. Taková hedvábná
kravata stojí od 1 200 korun výše, zatímco nejlevnější
polyesterovou lze pořídit uţ za 240 korun. Pro zvlášť
významné společenské události se vracejí v dobách před
rokem 1989 uţ téměř vymizelé smokingy a fraky. Móda
pro rekreaci a sport je samozřejmě volnější, do módy se
dostávají „maskáčové“ kalhoty či bundy (napodobeniny
vojenských maskovacích obleků). Pro kaţdý druh sportu
je zvláštní oblečení. V poslední době jsou ve velké oblibě,
zejména u mladých muţů, speciální obleky pro
cykloturistiku, vesměs vyvedené v kombinacích zářivých
barev – červené, modré, zelené, oranţové, ţluté. Pánům
mladší a střední generace, kteří se do nich oblékají, se proto
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říká „papoušci“. Starší pánové volí pro turistiku spíše
tradičnější oděvy, hojněji se u této generace vracejí do
obliby pumpky, patrně vlivem sousedního Bavorska, kde
pro tamní turisty jsou téměř „předepsanou uniformou“.
Dámská móda je volnější, je v ní dovoleno takřka
vše, od mini (krátké sukně nad kolena) aţ po maximódu
(sukně ke kotníkům), také se v ní ale projevuje daleko víc
nevkusu. Velkou módou posledních dvou let jsou zejména
u mladších ţen a dívek kratičká trička, odhalující záda a
břicho (pupík). Ve volném čase to snad nevadí, trapné ale
je, kdyţ například úřednice jedná takto oblečená se
stranami. Dokonce jsem viděla jistou mladou domaţlickou
lékařku, která se v kratinkém tričku a těsně obepnutých
kalhotách procházela po chodbě ordinace mezi pacienty.
Některé úřady a instituce vydaly proto pro svoje úředníky
jakýsi společenský kodex, stanovící pravidla společenského
chování i oblékání. V Domaţlicích taková pravidla pro
zaměstnance stanovily finanční ústavy (Komerční banka,
spořitelna, pojišťovna a další). Některé z nich svým
zaměstnancům přispívají ročně určitou částkou na oblékání.
Z hlediska zdravotního i estetického dost
problematickou módou, která se šíří mezi některými
skupinami mladých, je tetování a piercing. Hoši se
nechávají tetovat nejčastěji na rukou a na zádech, mezi
děvčaty se poslední dobou šíří móda tetování v oblasti pasu
na zádech i nad pupíkem (souvisí to patrně s onou módou
krátkých triček). Další ukrutnou módou je, ţe květiny,
ornamenty a různé figurky začínají teď nahrazovat čínské
154

znaky. A protoţe, ani ten, kdo tetuje, ani zákazník čínsky
vesměs neumí, dochází k nádherným situacím. Tak jsem
viděla na domaţlickém náměstí dívku, která měla nad
zadečkem krásně vyvedený čínský nápis „ţelví vejce“.
Číňané, a ţe je jich u nás v poslední době dost, dokonce
pár jich je i v Domaţlicích, se musí při shlédnutí takovéto
„ozdoby“ náramně bavit.
Piercing vlastně pochází z Afriky. Znamená
propichování určitých částí těla, aby na ně bylo moţné
umístit různé módní ozdoby – hvězdičky, krouţky,
kosočtverečky a podobné. Nejčastěji se takto zdobí rty,
pupík, chřípí nosu, ušní boltce, kam se umisťuje buď jedna
nebo celá řada ozdob. Dívky si prý ale, podle novinových
zpráv, umisťují ozdoby i na nejintimnější partie svého těla.
Lékaři před piercingem, zejména na choulostivých částech
těla, varují, ale vysvětluj něco bezstarostnému mládí.
Doufejme jen, ţe jak rychle tahle móda přišla, tak rychle
zase odezní. Alespoň u nás v Domaţlicích není nositelů
piercingových ozdob mnoho.
Velkou touhou všech mladých uţ od dětí, zejména
děvčátek a dívek, je mít značkové oblečení. Módní značky
oblékají děti a mládeţ od spodního prádla aţ po oblečení
pro sport a všemoţné doplňky – pro školáky například
pouzdra a aktovky, pro dívky kabelky, pásky, biţuterie.
Značkové oblečení ale není zadarmo, stojí dost peněz.
Náhraţkou jsou „značky“ od Vietnamců. Pro porovnání:
pravé značkové tričko pro patnáctiletou slečnu, zakoupené
v prodejně u Budků ve Staškově ulici, stálo 480 Kč.
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Totéţ tričko, falešná napodobenina, u Vietnamců na
náměstí 120 Kč s moţností dvě-tři desetikoruny ještě
usmlouvat. Poloţíte-li obě trička vedle sebe, při zběţném
pohledu rozdíl nepoznáte, aţ při detailní prohlídce zjistíte,
ţe „vietnamské“ má o něco řidší látku, jasnější barvy a
také provedení (šití) není dokonalé. To je viditelné ale
opravdu jen při pozorné prohlídce. A protoţe většina
Domaţličanů penězi příliš neoplývá, chodí značná část
ţenské populace města, od šestiletých holčiček po důstojné
dámy staršího středního věku ve „značkovém“ oblečení
made in Vietnam. I to je jedním ze znaků dnešní doby, ţel
těch horších. Čím dále tím více platí ono známé Voskovcovo
a Werichovo „Šaty dělaj člověka“. Ne kvalita znalostí, ne
charakter, ale značkové odění je dnes tím prvním znakem
úspěchu dětí i dospělých. A kdyţ pak člověk ještě slyší od
lidí, které by to nemělo ani napadnout, pohrdavé
vyjadřování třeba o „dámách v kostýmcích z konfekce,
které se hrnou do luxusní kavárny“ nediví se dětem, které
vzory dospělých přebírají, ţe ten, kdo v jejich kolektivu
nemá něco značkového, je jednoduše „outsajdr“, hodný
leda tak posměchu.
Obecně si dnes lidé stěţují na jakési zhrubnutí mravů
a absolutní ztrátu jakýchkoli etických norem a mají
pravdu. Ono to souvisí s tím, co uţ bylo řečeno. Pokud
jsou dobré vztahy s lidmi obecně, úcta k druhým,
poctivost, výchova k laskavosti a ohleduplnosti, odpor
k namyšlenosti a pokrytectví, povaţovány za překonané,
nemůţeme se divit tomu, ţe co bylo dříve povaţováno za
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slušné a správné, čili „mravné“, je dnes k smíchu
staromódní. Vidíme to i u nás, v našem městě a především
zase u dětí a mládeţe. Na jiném místě této kroniky si
ředitel jedné z domaţlických základních škol stěţuje na
chování dětí, zejména těch starších, -náctiletých ve škole.
Ale ztratí-li děti dobré pozitivní vzory v rodině, ve
společnosti a nahrazují-li jim je hrdinové televizních
seriálů, často úrovně značně pokleslé, jak se mají chovat
jinak? S tím souvisí i slovník dětí a mládeţe. Snad nikdy
se řeč mladé generace nehemţila tolika vulgarismy a
všemoţnými patvary, jako teď. Spisovnou češtinu dokonce
uţ i ve školách nahrazuje čeština obecná či přímo slangová.
Napomáhají tomu noviny, televize, obecně zvané
„sdělovacími prostředky“, mezi jejichţ redaktory je člověk
ovládající mateřský jazyk dnes vzácností. Noví Čapkové,
Peroutkové, Bassové, Poláčkové se nějak nerodí. Jedinou
světlou výjimkou je Český rozhlas, který si na všech svých
stanicích zatím udrţuje slušnou, na stanici Vltava dokonce
velmi vysokou úroveň mateřského jazyka. Otázka zní –
jak dlouho ještě.
Velkým problémem je pronikání cizích, zejména
anglických slov do češtiny. Pokud tato slova nemají českou
obdobu, asi se s tím nedá nic dělat, ale většinou se to, co
vyjadřujeme cizími slovy, dá docela dobře, moţná i
výstiţněji, říci česky. Jenomţe muselo by se chtít a umět.
K potvoření mateřského jazyka dost přispívá i počítačový
slang. A tak uţ slyšíme i desetileté špunty, kterak si lámou
jazyk například na „kompatibilních komponentech do
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„kompjútrů“, ačkoli se tyto pojmy dají vyjádřit docela
lehce jazykem mateřským - „slučitelná část – sloţka –
součást do počítače“.
Upadá celková znalost mateřského jazyka.
Nesprávné pouţívání pádových vazeb a přivlastňovacích
zájmen je na denním pořádku. Kaţdý češtinář musí určitě
jásat například nad vazbou „zahájení akce představitelem
společnosti té a té ..“ Jakpak asi pořadatelé akce tím
představitelem akci zahajují? Shoda podmětu s přísudkem
je i pro mnohé noviny a novináře španělskou vesnici. A
aby toho nebylo dost, slyšíme stále volání po zjednodušení
české gramatiky, která je prý pro chápání dnešních lidí
„zbytečně moc sloţitá“.
Z Domaţlic uţ téměř úplně zmizelo dřívější
charakteristické městské nářečí. Sem tam se ještě v řeči
starších rodáků objeví jedno – dvě slova, ale jako celek
stará „domaţličtina“ vymizela. Škoda.
Upadá zájem o historii kraje a města. Přednášky
knihovny a muzea na regionální témata navštěvuje stále
méně lidí. Moţná to trochu souvisí s tím, ţe někteří lidé se
boji dávat příliš najevo zájem o tuto problematiku, aby
nebyli nařčeni z nacionalizmu.

Domaţlické zahrádky
Se změnou ţivotního stylu se mění i tvář našeho
města a okolí. Třeba takové zahrady a zahrádky.
Domaţlice jsou doslova obklopeny zahrádkářskými
koloniemi, které vytvářejí kolem města téměř souvislý
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prstenec. Kdysi, ještě do roku 1989, byla zahrádka pro
svého majitele velkou výhodou. Dalo se na ní vypěstovat
nedostatkové ovoce i čerstvá zelenina. A tak ve většině
zahrad a zahrádek, ať uţ u domů přímo ve městě nebo
v zahrádkářských koloniích, převládaly ovocné stromy –
zákrsky, zeleninové a jahodové záhony, pokud moţno
veliký skleník, dále místo, určené pro brambory, a to vše
střídal sem tam záhonek s kytičkami.
Doba se změnila, změnili se lidé, jejich ţivotní styl,
mění se i zahrádky. Časopisy pro zahrádkáře, o bydlení,
pro ţeny, či prodejci zahradní techniky nás zaplavují
obrázky zahrádek v parkovém stylu, televize uvádí seriály
s krásně upravenými zahradami-parky bohatých. Není
divu, ţe lidé, kteří jsou denně tímhle vším bombardováni,
chtějí mít alespoň kousek té krásy také. A tak na našich
zahrádkách nahrazují záhonky se zeleninou pěstěné
trávníky, na kterých místo dřívějšího cinkotu
naklepávaných kos a srpů vrčí elektrické a benzinové
sekačky. Mizí ovocné stromy, na jejich místo majitelé
vysazují ozdobné keře a jehličnany. Zahrádky se zkrátka
mění na miniaturní parčíky. Dřevěné boudy a chatky,
určené v minulosti k odkládání nářadí i pro odpočinek,
zaměňují úhledné zahradní domky. Kovové, ale raději
dřevěné zahradní pergoly k venkovnímu posezení, pokud
moţno zastřešené, uţ také nejsou ţádnou vzácností.
V pátek a v sobotu vpodvečer se ze zahrad a zahrádek
linou všelijaké lákavé vůně – velikou módou je grilování.
Zahradní setkání u grilu, takové mini gardenparty, jak by
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řekli Angličané, jsou ve veliké oblibě a představují nový
způsob společenské komunikace. Novým zahradním prvkem
jsou vodní plochy – jezírka, rybníčky, u rodinných domků
i v některých zahrádkářských koloniích pak zabudované
bazény pro koupání. S bazény je ale jedna potíţ – mnozí
se nechali zlákat „výhodnými“ nabídkami prodejců, třeba
Mountfieldu (největší prodejce zahradní techniky a
vybavení u nás) a takový bazén si pořídili. Nepočítali uţ
ale s náklady na jeho provoz a údrţbu. A tak na
některých domaţlických zahrádkách stojí i v „třeskutém“
létě nový bazén pod plachtou a majitelé ho ani
nenapouštějí.
Nově vysazené parkové úpravy mění zahrádky na
opravdu pěkná místa k odpočinku a relaxaci. Staré
uţitkové zahrady uţ vesměs připomínají jen skleníky, které
zatím přetrvávají. Všechny ty zahrádkářské proměny mají
ale jeden háček, neřku-li přímo hák. Majiteli zahrádek
nejsou jen lidé bohatí. A při rostoucích celkových ţivotních
nákladech, včetně cen ovoce a zeleniny a zejména brambor,
mohou velice snadno pěstěný trávník nahradit opět
zeleninové záhony a plantáţe brambor.

Vánoční koncert v kostele
Jako vţdy v posledních létech se i letos konal
v arciděkanském chrámu národopisný vánoční koncert.
Ten letošní připravil na středu 22. prosince Národopisný
soubor z Postřekova.
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Staročeský jarmark
Město Domaţlice uspořádalo ve dnech 15. aţ 22.
prosince ve stáncích u vánočného stromku před
arciděkanským kostelem Staročeský vánoční jarmark.
Prodej doplnily dva kulturní pořady: v pátek 17. prosince
se od 17. 3o do 18 hodin představil s pásmem koled a
starodávných písní dívčí pěvecký sbor CAZONETTA pod
vedením Marie Hanáčíkové, v úterý 21. prosince také od
17.30 vystoupila na jarmarku historická kapela MILVUS
z Plzně. Oba soubory se líbily a v posluchačích dokázaly
vzbudit pravou vánoční náladu. Trhy samy však větší
zájem nevzbudily, snad jen dřevěné a slaměné vánoční
ozdoby šly více na odbyt. Chodská keramika je k dostání
po celý rok, stejně tak svíčky ze včelího vosku a med. To
bylo, s výjimkou dvou stánků s občerstvením, k dostání
prakticky na všech ostatních stáncích. Většina nakupujících
se shodla, ţe nabídka tradičního zboţí je poměrně chudá.

Stále stejná písnička
Totální výprodeje nového zboţí, lukrativní zájezdy
„jen“ s prezentací výrobků toho či onoho, největší prodejní
akce v ČR pro rodinu, nabídky práce řízené z domova „jen
s mírným vstupním poplatkem“, velké slevové prodeje.
K tomu všemu pravidelné nabídky velkých firem. Dala
jsem si práci a jeden měsíc jsem sbírala všechny nabídky,
které nám přišly do domovní schránky. Nesourodou kupu
papíru, od formátů větších neţ A 4 aţ po drobné
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navštívenky jsem na konci měsíce sloţila, spočítala a vyšlo
mi neuvěřitelné číslo – na kaţdý den, včetně sobot a nedělí
11 nabídek. Agentury, které firmám zajišťují propagaci
výrobků, se patrně drţí rčení, ţe stokrát nic umořilo osla a
do pozice mořených oslíků staví nejen zákazníky svých
firem, ale vůbec všechny občany, ať to chtějí nebo ne. Letos
se takové a podobné nabídky rozhojnily o nabídky
„levných“ hypoték a vůbec finančních sluţeb, takţe papírů
ještě přibylo a osidel na důvěřivce také. A bránit se jde jen
těţce. Vyprávěla mi jedna majitelka rodinného domku
v Domaţlicích, ţe si na poštovní schránku vyvěsili ceduli,
poţadující, aby jim do schránky podobné papíry nikdo
nedával. Pošťáci profesionální i dobrovolní ceduli
respektovali a do schránky vskutku nabídky nedávali.
Poloţili je na schod před vstup do domu. Kdyţ zafoukal
vítr, rozlétly se papíry po polovině ulice a ona paní měla
ještě nepříjemnosti se sousedy. Zdá se, ţe před vlezlou
reklamou skutečně není úniku. A nejhorší je, ţe ji vlastně
platíme my, spotřebitelé, ať chceme nebo ne, protoţe
výrobci si ceny těchhle papírů samozřejmě započítají do
konečné ceny výrobku.
Jinou formou reklamy jsou nabídky po telefonu.
Také těch letos nějak přibylo. A do třetice nesmíme
zapomenout na nejrůznější ankety, dotazníkové akce a
podobné radosti. I těch je stále nějak víc a neodbytní
tazatelé někdy také dovedou člověka pořádně dopálit.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS
v 19.30 hod.:
- čtvrtek 2. prosince
Koncert Evy Pilarové se skupinou Víta Fialy
- čtvrtek 16. prosince
Vánoční koncert

LINHA SINGERS
Linhovci v Domaţlicích vystupují poněkolikáté a vţdycky
dokáţí do posledního místa zaplnit sál MKS a zaujmout.
Tak tomu bylo i tentokráte. Za dobu existence souboru,
vznikl v roce 1963, se jeho členové uţ několikrát obměnili.
Také letos jsme viděli některé nové tváře. Linhovce
spoluzakládal a v jejich počátcích s nimi i vystupoval
domaţlický rodák, muzikant Václav Cibulka, dnes učitel
zdejší základní hudební školy a dirigent Domaţlického
komorního orchestru.
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Zima v „Potocích“. Vycházková cesta podél Zubřiny
v únoru 2004
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Počasí
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To, co jsem psala v úvodu kapitoly o počasí
v uplynulém roce (2003), platí i pro rok letošní. Počasí
nepřestává vyvádět, naopak, zdá se, ţe je čím dál tím
„bláznivější“. Někteří odborníci předpokládají prudké
celkové změny klimatu, jiní hovoří o změnách pozvolných,
všichni se ale shodují, ţe ke změnám dojde a uţ dochází.
V naší zemi se podle odborníků celkově otepluje.
Nasvědčuje tomu i příchod některých druhů rostlin a
ţivočichů z jiţní Evropy aţ k nám. V našem pohorském
kraji to zatím nepociťujeme nijak citelně, největší invazi
rostlinných a ţivočišných druhů, které u nás dříve nemohly
přeţít, zaznamenává zatím Jiţní Morava. Nakolik změny
klimatu ovlivňuje člověk svojí činností, asi dnes nikdo
neřekne. Jisté ovšem je, ţe k nim ať tak či onak přispívá.

Leden
Nový rok začal letos plískanicí. 1. ledna bylo
zataţeno, fučel studený vítr, občas padal sníh smíšený
s deštěm, teplota mírně nad nulou. První prudký skok
počasí jsme zaznamenali 5. ledna, kdy teploty najednou
prudce klesly, noc ze 4. na 5. leden byla zatím nejstudenější
nocí letošní zimy. U nás byla noční teplota „jen“ –10 °C,
na Šumavě a na Sokolovsku naměřili aţ –20 °C. V
pondělí 5. ledna přes den bylo –5 °C. Následující den se
začalo mírně oteplovat, napadl sníh, asi 10 cm, ale uţ další
den přišlo oteplení a sníh zmizel.
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8. aţ 12. ledna se oteplilo, u nás byly +4 °C, inde naměřili
aţ +7°.
V noci z 12. na 13. leden vál silný vítr, 13. ledna celý den
pršelo, zvedaly se hladiny řek, zvedla se i Zubřina, vál
opět silný vítr. 14. ledna v 9.15 hodin zaţily Domaţlice
první letošní bouřku, při které – v lednu! - padaly
kroupy. Aţ do 16. ledna pak byla obleva s teplotami
kolem +6 °C.
22. ledna napadl sníh, přišel mráz, přes den – 6°C, v noci
–12 °. Teplota klesala i následující den, kdy přes den u
nás bylo – 9°, v noci –13 °.
24. ledna jsme zaţili opravdu pořádný skok. Noční teploty
klesly na některých místech země pod –30 °C, na Horské
Kvildě naměřili rekordních -32 °C. U nás bylo „jen“
mínus jedenadvacet. Tím se zjevně lednové mrazy
vyčerpaly, protoţe po zbytek měsíce se teploty pohybovaly
kolem nuly a sněţilo.

Únor
Od 1. do 6. února bylo na tuto roční dobu
mimořádně teplo, opět padaly naměřené teplotní rekordy,
u nás bylo aţ +15°C.
7. února řádila po celý den vichřice, která přinesla prudké
ochlazení, 8. – 9. února padal sníh s deštěm, neustávající
vítr přihnal opět zimu, teploty klesly na +1 °C, tedy o
rovných 14 ° během jediného dne. Do 11. února se pak
drţely kolem nuly, 12. února bylo přes den –5 °, ale
13. února uţ zase začal fičet vítr a teploty přes den stouply
167

na +5°C. V dalších dnech se denní i noční teploty drţely
kolem nuly, 22. února další skok, u nás bylo nejtepleji,
naměřili jsme + 10 °C, jinde jen +5°. Aţ do konce měsíce
se pak denní teploty drţely mírně nad nulou, noční klesaly
aţ k –4 °C, napadl sníh.

Březen
Aţ do 10. března se denní teploty u nás pohybovaly
mezi nulou aţ +5 C. Pak začaly stoupat, 12., 13. března
byly hezké slunečné dny s teplotami +6 °C, ale sníh
prozatím ještě drţel. 14. března uţ bylo +12 °C, nezvykle
vysoké teploty na toto roční období jsme pak zaznamenali
17. a 18. března, kdy padaly teplotní rekordy. 18. března
naměřily teploměry v Domaţlicích 21°C, v Praze ještě o
jeden stupínek více, 22°C, coţ je nejvyšší naměřená teplota
od roku 1878. Pak uţ teploty zase klesaly, 24. března aţ
na +4 °C, ale uţ od 28. března přišlo zase oteplení. Noční
teploty se drţely po celý březen mírně nad nulou, 20. a 21.
března vystoupily dokonce aţ na +10 °C.

Duben
Počátek dubna byl hezký, slunečný, teploty
vystoupily aţ na +20 °C (3.4.). Od 5. do 13. dubna bylo
nevlídno a sychravo, teploty kolem +10 °C. Následujících
pět dní bylo teplejších, 17. dubna teploty vyšplhaly aţ ke
dvaceti stupňům, ale uţ následující dva dny klesly na 14 °.
Pravý teplotní šok jsme zaţili 23. a 24. dubna, kdy
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teplota klesla během jediné noci o 10 °C z +20 ° na +10 °,
aby pak koncem měsíce vyšplhala zpět na letních +24 °.

Květen
Doslova jako na houpačce jsme si pak připadali
v květnu, kdy počasí vyvádělo nad nejvíce z celého roku.
Počátkem měsíce byly teploty téměř letní (aţ 23 °C),
vystřídalo je citelné ochlazení (11 °C), ale „zmrzlí“
Pankrác, Servác, Bonifác a Ţofie přinesli místo mrazu
opět oteplení. Kdo si po nich liboval, ţe teď uţ snad přijde
opravdové teplé jaro, dost se zklamal. V neděli 23. května
ráno jsme se probudili do pravé zimy. V noci totiţ napadlo
dobře 20 cm čerstvého sněhu. A tak ulice, i rozkvetlé
zahrady a stromy zahalila bílá peřina a my, místo
vyhřívání na jarním sluníčku, jsme mohli stavět sněhuláky.
Pohled na narcisy, tulipány, všelijaké rozkvetlé keře pod
sněhem byl opravdu neobyčejný. Naštěstí nemrzlo, a tak se
nečekaná a neobvyklá sněhová nadílka, alespoň u nás,
obešla bez větších škod.

Červen
Konečně jsme se doţili toho, ţe se počasí poněkud
uklidnilo. I kdyţ ani v tomto měsíci jsme nebyli ušetřeni
několika teplotních skoků, celkově byl teplotně i sráţkově
průmětný. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí +15 aţ
+29°C. Nejchladněji bylo ve středu 2. června (+15 °C),
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nejtepleji další středu, 9. června (+29 °C). Noční teploty
po celý měsíc neklesly pod +8 °C

Červenec – srpen
Tepla jsme si letos o prázdninách skutečně uţili. Oba
prázdninové měsíce byly teplé, denní teploty neklesly pod
+16°C, takto „chladné“dny byly ale výjimkou, většinu se
denní teploty pohybovaly nad +20°C, noční od +10 do +18
°. Nejchladnějším dnem prázdnin byl 12. červenec, kdy se
rtuť teploměru vyšplhala na „pouhých“ +16 °C,
nejteplejším dnem byl čtvrtek 12. srpna, který byl zároveň
nejteplejším dnem letošního roku. U nás v Domaţlicích
jsme ten den ve stínu naměřili +33 °C. Stabilně vysoké
teploty se udrţely od poloviny července do 18. srpna. 18.
srpna bylo u nás ještě +31 °C, 19. srpna přišel další
z letošních teplotních šoků – teploty klesly o celých 11 ° na
+20 °C.
Velkým problémem začínají být bouřky. Ani nejstarší
pamětníci nepamatují, ţe by v Domaţlicích tolikrát uhodilo
do obytných domů, jako v posledních létech. Domy jsou
sice proti dřívějšku vybaveny moderními hromosvody,
takţe, pokud uhodí, jsou škody na objektu minimální,
pokud ale lidé včas nevypnou a nevyndají ze zásuvek
všechny elektrické spotřebiče, mohou se dočkat nemilých
překvapení. V nejedné domaţlické domácnosti uţ blesk
vypálil všechny zapojené elektropřístroje – pračky,
ledničky, hi-fi věţe, počítače, elektrické domovní zvonky.
Největší bouřku letošního roku zaţily Domaţlice 19.
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července. Začala odpoledne v 16.30 hodin a blýskalo se a
hřmělo aţ do 1.30 hodin v noci. Nikdo z Domaţlických
tak dlouhou trvající bouřku nepamatuje. Odpoledne bouřku
provázely kroupy a přívalové deště, hasiči museli čerpat
vodu z několika sklepů, povodňová komise vyhlásila
3. stupeň ohroţení. Naštěstí ve městě, aţ na ony vyplavené
sklepy a bláto na ulici, k ţádným větším škodám nedošlo.

Září
V prvním zářijovém týdnu se udrţelo pěkné letní
počasí, denní teploty neklesly pod +21 °C. Také ve druhém
týdnu ještě bylo teplo. Z hlediska teplotního byla zajímavá
sobota 18. září, kdy ráno ukazovaly teploměry v některých
níţe poloţených částech Domaţlic 0 aţ –1 °C, zatímco přes
den vyšplhaly na +23 °C. Nejchladnějším dnem měsíce byl
čtvrtek 23. září, kdy ráno bylo kolem +8 °C, a po celý den
se teplota udrţovala na této hodnotě.

Říjen
V prvním říjnovém týdnu jsme si ještě uţívali krásné
babí léto, zato od 7. do 20. října panovalo počasí na říjen
poměrně velmi chladné, denní teploty se pohybovaly jen
kolem +10 °C, pršelo, foukal protivný studený vítr. Také
noční teploty poklesly, několikrát přišly přízemní
mrazíky.Babí léto se ještě na chvíli vrátilo ve dnech 21. aţ
25. října, a pak uţ jsme se s teplem rozloučili definitivně.
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Listopad
Listopad se teplotně nevymykal listopadům posledních
let. Bylo chladné, „ubrečené“ počasí s mlhami a dešti nebo
sněţením. Denní teploty nepřekročily +10 °C, v průměry se
pohyboval tak kolem +5 °C, noční, zejména pak ve druhé
půli měsíce, klesaly aţ k –5 °C.

Prosinec
Patřil k nejchladnějším v posledních létech. Zejména
od 10. do 16. listopadu se denní i noční teploty drţely stále
pod bodem mrazu. Po 10. listopadu několikrát padal sníh.
Kdo se ale radoval, ţe letošní Vánoce budou konečně těmi
pravými, se sněhem, měl smůlu. Jako obvykle 23. prosince
přišlo oteplení, na Štědrý den jsme měli +7 °C, na Boţí
hod ještě o dva stupně víc a Vánoce byly zase na blátě.
U nás bylo jen bláto, jihovýchodní Asie proţívala
o letošních Vánocích katastrofu světového formátu. Na
druhý svátek vánoční, 26. 12. udeřilo u jejích břehů
obrovské podmořské zemětřesení, přes 7,7 ° Richterovy
škály, prý nejhorší za posledních čtyřicet let. V jeho
důsledku zasáhla pobřeţí Thajska, Indonézie, Srí Lanky,
Indie, obrovská vlna tsunami, kterou zaznamenali aţ na
pobřeţí Austrálie a na africkém kontinentě v Keni.
Nejhůře postiţenými byly Thajsko, Indonézie a Srí
Lanka. Tsunami tady doslova smetla celé vesnice, přehnala
se menšími ostrůvky a vše, co na nich bylo, včetně lidí a
zvířat, odnesla do moře. A protoţe se mnohde jednalo
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o celostvětově vyhlášené „turistické ráje“ a protoţe byly
zrovna Vánoce, které v nich trávily desetitisíce turistů,
zasáhla katastrofa vlastně celý svět. Ve vodách tsunami
zmizelo i několik českých občanů, očitým svědkem byl
Karel Gott se svojí společností, který chtěl uvítat nový rok
na jednom z tamních ostrůvků, Světová modelka českého
původu Petra Němcová vyvázla těţce zraněná, zatímco
její přítel nepřeţil. Uţ pár hodin po ničivé tsunami se po
celém světě rozběhly akce solidarity s postiţenými oblastmi.
Jaký bude jejich výsledek, uvidíme příští rok. Nyní,
v těchto dnech můţeme jen říci, ţe příroda člověku opět
ukázala svoji sílu a jeho
bezmocnost.

Tsunami přichází … a minutu poté.
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Rok 2003 označovali odborníci za klimaticky
extrémní. Letošní rok se mu v mnohém podobal. Zdá se
tedy, ţe nejde jen o náhodný výkyv, ale ţe počasí se
skutečně mění a my se s tím budeme muset nějak vyrovnat.
Jak? Snad nejlepší by bylo, kdyby si lidé uvědomili, ţe
příroda tu není pro ně, ale ţe naopak oni jsou součástí
přírody a přestali svoje ţivotní prostředí devastovat.
Patrně se toho ale hned tak nedočkáme.

Příroda je proti nám ve výhodě.
Můţe existovat bez nás.
My bez ní zahyneme.
J. Kolárová
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