KRONIKA MĚSTA DOMAŽLIC
ROK 2019
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Tento kronikářský zápis za rok 2019 je psán jednostranně ve formátu A4. Má celkem sto
třicet dva stran a čtyři přílohy.
Schváleno:
Zastupitelstvo města Domažlice na svém 40. zasedání, které se konalo 20. října 2021,
usnesením číslo 1091 schválilo kronikářský zápis za rok 2019.

Bc. Stanislav Antoš

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

starosta města
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I. ÚVOD
 Nová kronikářka města Domažlice
Jmenuji se Kristýna Pinkrová a od letošního roku jsem byla jmenována kronikářkou města
Domažlice. Pocházím z Hradce Králové, kde jsem vystudovala na Fakultě humanitních studií
obor Historie – archivnictví. Dále jsem studovala na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity obor Muzeologie. Po ukončení studia v roce 2009 jsem nastoupila jako historik
do Muzea Chodska v Domažlicích, kde pracuji dosud.
V kronice města Domažlice za rok 2019 jsou uvedeny údaje o samosprávě města, které jsem
čerpala z veřejných zdrojů. Dále jsou uvedeny informace o subjektech působících ve městě
Domažlice – vycházela jsem z dostupných výročních zpráv, dodaných podkladů a veřejných
zdrojů jednotlivých subjektů. Údaje tedy nejsou vyčerpávající, například Městské kulturní
středisko v Domažlicích nebo městská policie výroční zprávy nevypracovávají. Stejně tak
některé subjekty na výzvu k dodání podkladů nereagovaly.
Kronika má poskytnout základní přehled o dění ve městě, více o jednotlivých událostech je
uvedeno v příloze.
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Hlavní události roku 2019 v Domažlicích
1. ledna: Novoroční ohňostroj
10. ledna: otevřena nová Sportovní hala Střelnice
22. února: SOU Domažlice čestným hostem na německé soutěži Postav svůj nápad!
v Chamu
10. března: vyvěšena tibetská vlajka na radnici
30. dubna: tradiční stavění májky
5. května: Oslavy svobody
8. května: pietní akty státního svátku Den vítězství
31. května: akce Město dětem
10. června: Učitelský koncert ZUŠ Jindřicha Jindřicha
1. – 6. července: sochařské sympozium Tusta sculpta
9. až 11. srpna: folklorní festival Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
23. září: přednáška doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D.: Církev za okupace – svatovavřinecká
pouť 1939
28. října: pietní akty na několika místech v Domažlicích a Havlovicích připomněly Den vzniku
samostatného československého státu
15. listopadu: akce v zahradě Chodského hradu u příležitosti svátku Dne boje za svobodu a
demokracii
25. listopadu: slavnostní otevření Aquacentra města Domažlice
30. listopadu: rozsvícení vánočního stromu
11. až 23. prosince: vánoční trhy a kulturní program Hudba u stromečku na domažlickém
náměstí
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II. Činnost obecního zastupitelstva a jeho
orgánů
Komise a výbory města Domažlice a jejich členové
Komise a výbory města Domažlice tak, jak je navrhli a schválili členové rady města a
zastupitelé:
Rada města jmenovala předsedou komise výběrové Ing. Petra Jankovce. Členy komise byli
jmenováni: Jan Kincler, Ing. Petr Šámal, Dalibor Kubů, Vladimír Müller, Jaroslav Bauer,
Zdeněk Hora.
Rada města jmenovala předsedou komise pro životní prostředí Petra Kazimoura. Členy
komise byli jmenováni: Monika Rzymanová, Ing. Petr Šámal, Ing. Jan Benda, Josef
Schneider, Jan Pachl, Radek Fořt.
Rada města jmenovala předsedou komise pro regeneraci MPR a státní památkovou péči
Zdeňka Procházku. Členy komise byli jmenováni: Ing. Vítězslav Brody, MgA. Marek Vorlíček,
Pavel Dofek, Roman Muhra, Jiří Horský. Dále městská rada k nim donominovala Stanislava
Plešmída z Národního památkového ústavu, Michaela Baštu z krajského úřadu a Věru
Závackou, dlouholetou městskou kronikářku.
Rada města jmenovala předsedou komise bytové Mgr. Jana Anderleho. Členy komise byli
jmenováni: Ingr. Miloslav Miller, Petr Kazimour, Mgr. Šárka Jansová, Petr Žižka, Ing. Jan
Látka, Jiří Aulík.
Rada města jmenovala předsedou komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost
Ing. Zbyňka Wolfa. Členy komise byli jmenováni: Jindřich Kraus, Jan Benc, Ing. Miroslav
Mach, Ing. Arch. Ladislav Schejbal, Ing. Jakub Halík, Ing. Viktor Krutina, Bc. Jaroslav Zavadil,
David Racz.
Rada města jmenovala předsedkyní komise SPOZ (Sboru pro občanské záležitosti) Bc. Janu
Váchalovou. Členy komise byli jmenováni: Karla Fišerová, Jana Hrušková, Jana Vladimíra
Pauli, Mgr. Libuše Matějková, Mgr. Venuše Klimentová, Marie Mauleová, Jaroslava Höllová,
Alžběta Vondrašová, Danuše Sladovníková, Marie Volmutová.
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Zastupitelé na svém prosincovém zasedání (19. 12. 2018) zvolili předsedy a členy
jednotlivých výborů města Domažlice. Volba probíhala veřejným hlasováním.
Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Viktor Krutina, členové: MUDr. Jan Pokštefl, RSDr. Václav Jansa, Ing. Jiří
Kvítek, Roman Kalous, JUDr. Zdeněk Heřman, Jiří Schlägel, Libor Hammer, Mgr. Jan Halík
Finanční výbor
Předseda: Ing. Pavel Faschingbauer, členové: JUDr. Miroslav Vokáč, Ing. Vítězslav Brody,
Vlastimil Sladký, Lenka Bauerová, Ing. Luděk Hlavatý, Ing. Martin Janovec, Rudolf Špoták,
Ing. Jitka Heřmanová
Výbor školství, mládeže a sportu
Předseda: Mgr. Ivan Rybár, členové: David Sekerák, Mgr. Jan Anderle, Mgr. Václav Kozina,
Ing. Martin Janovec, Mgr. Karel Štípek, Roman Kalous, Mgr. Václav Hruška, Mgr. Eva
Konopová, Bc. Marie Aulíková, Hynek Šindelář, Ing. Jan Látka, Josef Schneider, Jiří Pojar,
Tomáš Jirout
Výbor pro kulturu a cestovní ruch
Předseda: Josef Kuneš, členové: Jaroslava Wollerová, Mgr. Tomáš Hraběta, Vlastimil
Konrády, Mgr. Josef Nejdl, Bc. Lenka Schirová, Mgr. Josef Stočes
Výbor pro spolupráci s partnerskými městy
Předseda: JUDr. Miroslav Vokáč, členové: Ing. Roman Kalous, Ph.D., Amar Ibrahim, Mgr.
Kamil Jindřich, Ing. Miroslav Mach, Mgr. Jana Štenglová, Štěpán Thomayer, Mgr. Jaroslava
Vecková
Výbor pro věci sociální
Předseda: Ing. Jitka Heřmanová, členové: Mgr. Libuše Matějková, Ing. Světlana Librová,
PhDr. Ivana Frölichová, Bc. Kateřina Bauerová, Bc. Jana Váchalová, Lukáš Denk, DiS.
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Oddávat může sedm domažlických zastupitelů
Svatební obřady může za domažlickou radnici nově vést sedm pověřených zastupitelů.
Dosud potřebné pověření měli starosta Zdeněk Novák, místostarostové Stanislav Antoš a
Radek Wiesner a radní Jitka Heřmanová. Městská rada pověřila i zastupitele Jana Látku a
radního Miroslava Vokáče. Dále je dalším domažlickým zastupitelem, který může oddávat
novomanžele, Pavel Faschingbauer.

 Sbor pro občanské záležitosti
Na každé volební období se jmenuje nová komise a zároveň se nově tvoří pracovní náplň
této komise. Pro volební období do roku 2022 si SPOZ nechala radou města schválit dne 5.
3. 2019 pracovní náplň, jejímž cílem je vedení občanských obřadů a společenských událostí
se záměrem prezentovat město Domažlice.
Do náplně SPOZ mimo jiné patří slavnostní přivítání narozených občánků města Domažlice
za účasti vedení města, pomoc při organizaci slavnostního předávání maturitních
vysvědčení a výučních listů, zajišťování jubilejních obřadů – zlaté, diamantové i jiné svatby,
pomoc při oceňování dárců krve.
Důležitou činností SPOZ jsou gratulace k životním jubileím formou osobní návštěvy u
oslavence. Návštěvy se konají u jubilantů v místě bydliště při dovršení 80, 85, 90 let a poté
každoročně. K životnímu výročí jsou předávány věcné dary. Pro ostatní jubilanty je
v podzimních měsících připraveno seniorské odpoledne v Městském kulturním středisku,
kde si mohou popovídat nejen mezi sebou, ale i s vedením města. Před Vánocemi členky
komise SPOZ navštěvují klienty v sociálních zařízeních na území města.
Předsedkyně SPOZ – Bc. Jana Váchalová
Komise aktivně spolupracuje s městskou policií a také s Městskou radou seniorů. Zajišťuje
účast a pomáhá s organizací přijetí seniorů u starosty města. Náplní její činnosti je i příprava
slavnosti při oceňování dárců krve. Pod záštitou starosty města komise zajišťuje organizaci
seniorského odpoledne s malým pohoštěním a hudbou.
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Ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Domažlice jsou součástí přílohy kroniky města
Domažlice. Níže je uvedeno několik projednávaných bodů zastupitelstva v roce 2019.
Rudolf Špoták novým zastupitelem
Složení domažlického zastupitelstva se změnilo. V pondělí 11. března dorazil na
domažlickou radnici rezignační dopis stávajícího zastupitele Romana Kalouse (Piráti). Tím
došlo k zániku jeho mandátu. Na uvolněné místo nastoupil náhradník z kandidátky zmíněné
strany Rudolf Špoták.
Na středečním odpoledním zasedání zastupitelstva města složil Rudolf Špoták slib
zastupitele. V 21 členném domažlickém zastupitelstvu mají své zastoupení Sdružení pro
město Domažlice (5 zastupitelů), Piráti (4), ANO (3), ODS (3), KDU-ČSL (2), ČSSD (2) a KSČM
(2).
Převod majetku v areálu na Čerchově
Městská rada doporučila zastupitelům podat žádost o bezúplatný převod nemovitého
majetku na vrcholu Čerchova. Jde o inženýrské sítě – rozvod vody, kanalizací, vedení
silnoproudu i slaboproudu a dále i o biologické jímky a příjezdovou komunikaci. Ty jsou
v majetku ministerstva obrany.
Nositelem pamětní medaile Domažlic je novinář Karel Reitmeier
Zastupitelé schválili její udělení bavorskému novináři, publicistovi a neúnavnému
propagátorovi přeshraničního přátelství a spolupráce Karlu Reitmeierovi. Návrh do
zastupitelstva přišel z výboru pro kulturu a cestovní ruch.
Karl Reitmeier pracoval v letech 1972 až 2010 jako novinář Chamer Zeitung, od té doby
působí jako novinář na volné noze. Pravidelně od roku 2012 připravuje v chamských
novinách celostránkovou rubriku o životě na české straně hranice. Je pravidelným
účastníkem kulturních, společenských i sportovních akcí na Domažlicku i jinde v Plzeňském
kraji. Je také členem domažlického odboru Klubu českých turistů nebo spolku usilujícího o
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restart poběžovického zámku. Jako milovník nejvyšší hory Českého lesa připravil publikaci
Čerchov je vždy cílem, která popisuje čtrnáct možných tras výstupu na Čerchov.
Jeho neutuchající činnost byla již několikrát oceněna. Je například držitelem prestižního
ocenění Stavitel mostů za rok 2015, které uděluje Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee.
Své angažmá má i v kruzích přátel Česko-německého porozumění a Furth im Wald –
Domažlice. V roce 2007 získal cenu RESCU za záchranu zraněného českého běžkaře a o
sedm let později i čestné vyznamenání okresu Cham za zásluhy v oblasti přeshraniční
spolupráce.
Šest přísedících okresního soudu
Veřejnou volbou schválili zastupitelé šest přísedících Okresního soudu Domažlice.
Jednomyslnou důvěru zastupitelů získali Vladislava Štípková, Hana Holomojová, Stanislav
Líkař, Roman Kučera, Hana Dufková a Stanislava Svobodová.
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III. Obecní úřad
Příspěvkové organizace obce
 Domažlické městské lesy
Kvůli obchvatu Babylonu přijdou Domažlice o 20 hektarů lesa
Chystaná silniční přeložka na páteřní silnici k hraničnímu přechodu Folmava povede tam,
kde je nyní lesní porost v majetku Domažlic. Obchvat Babylonu povede ve směru od
Domažlic, od čerpací stanice ONO na Hadrovci mírně vlevo od stávající silnice, mostem přes
železniční trať, aby se pak stočil doprava a nynějšími lesy pokračoval za Babylon, kde se na
nynější silnici vrátí v kopci nad obcí.
„V jedné části bude mít i tři pruhy, bude tam tedy místo pro bezpečné předjíždění“, dodal
Antoš. Město Domažlice mělo zájem se státem směnit své lesní pozemky za jiné. K domluvě
však nedošlo, získá finanční kompenzaci.
V městských lesích vypouštěli tetřeva hlušce
Domažličtí radní souhlasili, aby pracovníci Domažlických městských lesů opět vypouštěli
tetřeva hlušce do terénu a neomezeně lovili jelena siku a další nenormovanou spárkatou
zvěř, jde o muflony a daňky.
Domažlické lesy připravily velikonoční prodej ryb
Ve čtvrtek 18. dubna proběhl velikonoční prodej ryb na tradičním místě před radnicí. Ve
stejný den byly k dostání i v rybárně v Hanově parku. K prodeji byli hlavně kapři, ale také
amuři nebo štiky.
Městské lesy koupily odvozní soupravu na transport dřeva
Na 6,12 milionu korun bez DPH vyšel nákup nové odvozní soupravy, kterou pořizují
Domažlické městské lesy.
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Domažlice koupily další lesní pozemky u Spáňova
Nabídku na odkoupení dalších lesních pozemků v katastrálním území Spáňov odsouhlasili
domažličtí zastupitelé. Rozhodli o nákupu lesů o výměře 3,3 hektaru. Díky tomuto
rozhodnutí dojde k ucelení městských pozemků v této lokalitě. Zakoupené pozemky jsou
srovnatelné s těmi, které ve spáňovském katastru město Domažlice koupilo v nedávné
době. Dále město kupuje lesní pozemky za 191 tisíc korun - jedná se o pět lesních pozemků
v katastrálním území Spáňov. Jde o výměru 15 990 metrů čtverečních za celkovou cenu
191 880 Kč. Kupní cena je 12 Kč za metr čtvereční.

 Domažlické technické služby
Nová technika pro Domažlické technické služby
Nakladač a travní sekačka rozšířily stávající strojní vybavení Domažlických technických
služeb. DTS tak pořídily nový nakladač Locust 903 za 979 tisíc korun bez DPH. Šlo o
nejvýhodnější nabídku v tendru, kterou dala společnost Agrowest a. s., která dodá i novou
travní sekačku Kubota GZD 15 za 349 500 Kč bez DPH.

 Městská policie
V Domažlicích jsou další tři městské kamery
Křižovatka ulic Benešova, Erbenova a Mánesova, lokalita U Jezera a křižovatka ulic
Břetislavova, Poděbradova a Husova (pod branou) jsou dalšími třemi místy, která hlídá
městský kamerový systém.

Na šestou etapu rozšíření městského kamerového

dohledového systému přispěl Plzeňský kraj částkou 270 000 korun.
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Městská policie má novou preventistku
Ludmila Chladová je novou preventistkou Městské policie Domažlice. Kromě jiného
pokračuje ve výchovných projektech ve školských zařízeních nebo v přípravách akcí pro
seniory.
K hlavní náplni práce preventistky patří komunikace s veřejností o příčinách protiprávního
jednání, působit v oblasti prevence kriminality v rámci působnosti města, reagovat na
negativní jevy, které občany znepokojují, zvyšovat vědomosti v oblasti bezpečnosti
silničního provozu a právního vědomí veřejnosti, publikovat v denním tisku. Náplní
prevence je i vytváření programů, které mají za cíl reagovat na negativní vývoj trestné
činnosti i na specifické problémy města, zvyšovat tak pocit bezpečí občanů. Ludmila
Chladová pokračuje v nastavených projektech a ve spolupráci se všemi subjekty podílejícími
se na prevenci kriminality na území města. Snahou na úseku prevence kriminality je aktivně
působit na rizikové skupiny obyvatel, kterými jsou především děti v mateřských školách,
základních školách a senioři.
Při výchovných besedách se předškolní děti formou her a pohádek postupně seznamují
s běžnými činnostmi jako je bezpečné přecházení silnice, jízda na kole a s chováním vůči
cizím lidem nebo neznámým psům. Pro žáky 1. stupně základních škol jsou pak určeny
besedy, kde se seznámí nejen s prací strážníků, jejich výstrojí, ale i s nástrahami, které je
mohou v běžném životě potkat, ať už to jsou například návykové látky a rizika s nimi
spojená nebo navazování kontaktů s neznámými lidmi přes sociální sítě. Městská policie
provádí i forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek
prostřednictvím syntetické DNA.
Zvýšení počtu míst u městské policie
Počet tabulkových míst u Městské policie Domažlice vzrostl na 23. Rozhodla o tom městská
rada. Zvýšení počtu tabulkových míst souvisí s tím, že preventistka městské policie Věra
Říhová byla na podzim zvolena místostarostkou Kdyně a 4. listopadu odešla. Ze zákona je
pak zaměstnavatel povinen držet místo po celou dobu výkonu uvolněné funkce. Fakticky
tak počet strážníků nevzroste. Městská policie měla dosud 17 tabulkových míst na pozice
strážníka a pět na práci operátora městského kamerového dohledového systému.
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 Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.
U Zimního stadionu 291
344 01 Domažlice
IČO: 25241958
Nové sportoviště pro atlety a karatisty
Nová Sportovní hala Střelnice byla ve čtvrtek 10. ledna otevřena v Domažlicích. Vznikla
přestavbou nevyužívané turistické ubytovny ve sportovním areálu v sousedství tenisových
kurtů. V přízemí je padesátimetrová krytá atletická dráha s šestimetrovým prostorem pro
doběh, rozcvičiště, šatny pro muže a ženy, sociální zázemí se sprchami, sklad náčiní i
kancelář, v patře jednopodlažního objektu pak sál pro provozování karate s podobným
zázemím jako v přízemí.
Na atletickou dráhu pro tři běžce byl použit litý tartan. Využijí ji dva domažlické atletické
kluby a ve volných časech i zájemci z řad veřejnosti. Otcem myšlenky na tuto přestavbu byl
David Sekerák z atletického oddílu Mílaři.
Karatisté se do nových prostor přestěhují z nevyhovujících podmínek v sousední chátrající
budově patřící státu. Pokud se ji podaří Městu Domažlice v budoucnu za rozumných
podmínek získat, mohla by tam vzniknout krytá tenisová hala. Stavbaři na rekonstrukci
objektu pracovali od března do října. Stála 10 054 951 korun bez DPH.
Slavnostní otevření zpestřil domažlický starosta Zdeněk Novák, který jako dlouholetý
aktivní běžec byl prvním atletem, který novou dráhu proběhl a ustanovil tak základní rekord
tohoto sportoviště.
Končí samostatná městská organizace Plavecký bazén a ubytovna
Od září všechna městská sportoviště zastřešuje jediná příspěvková organizace. Zastupitelé
rozhodli o zrušení příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna k 31. srpnu. Provoz
celého areálu bazénu přešel pod Správu sportovních zařízení města Domažlice. Správa
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sportovní zařízení města Domažlice se postará i o smlouvy k výpůjčce kabin u rybníka
Babylon.
Slavnostní otevření Aquacentra města Domažlice
V pondělí 25. listopadu dopoledne byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný a dostavěný
plavecký bazén v Domažlicích. Při slavnosti mu požehnal domažlický farář Miroslaw Gierga.
Odpoledne byl areál volně přístupný v rámci Dne otevřených dveří. Pravidelný provoz byl
zahájen v úterý 26. listopadu ve 13 hodin. Náklady na renovaci se pohybovaly okolo 300
milionů korun, kompletně je pokryl rozpočet města.
Stavbaři začali na kompletní rekonstrukci objektu pracovat v červenci 2018. Během září
probíhaly přípravné práce na zprovoznění objektu, od 1. října následoval zkušební provoz,
během kterého sportovní bazén využívaly děti při školním výcviku plavání a členové
plaveckých oddílů při tréninku. Pokračovalo i dovybavování interiérů v celém objektu.
Návštěvníci v novém areálu najdou kromě standardního 25 m sportovního bazénu se šesti
drahami i wellness bazén s dvěma whirlpooly, masážními tryskami a lehátky. V areálu je 70
m dlouhý nasvětlený a zateplený tobogán, který ústí do relaxačního bazénu s
protiproudem, chrliči vody a jeskyní. Wellnesová část obsahuje parní saunu, finskou saunu
a relaxační bazének se slanou vodou. K dispozici je v této chvíli i prostor pro ricochet a 4
dráhy pro kuželky a 2 dráhy pro bowling.
Součástí objektu je i ubytovna hotelového typu s kapacitou 47 lůžek, ta se rozkládá ve dvou
patrech. Novinkou je restaurace, která je přístupná jak přímo zvenku, tak i z „mokré“ části
objektu.
Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu plaveckého bazénu včetně vybavení činí 300
milionů korun. Rada města schválila uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky
plynu se společností Pražská plynárenská.
Ceny vstupného jsou určeny podle toho, které části areálu zájemci navštíví. Základní
vstupné za hodinový vstup do plaveckého a malého bazénu je 60 Kč, děti do 15 let, studenti,
senioři nad 65 let, ZTP a ZPT/P zaplatí polovinu. Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby
mají vstup zdarma.
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Za vstup do plaveckého bazénu, malého bazénu, relax bazénu a zážitkového bazénu
s tobogánem dospělý host zaplatí 100 korun za 90 minut. Poloviční vstupné zaplatí stejné
skupiny osob jako ve výše uvedeném případě. Pro rodiny s dětmi je připraveno zvýhodněné
vstupné. Rozsáhlý saunový svět budou moci dospělí navštívit už od 120 Kč za 90 minut.
Záležet bude na době, kdy svoji návštěvu uskuteční. Vstup do bazénu bude řešen čipovým
náramkovým systémem.
Výměna světel uspoří náklady na zimním stadionu
Společnost ISC Communication Czec a. s. provedla výměnu světel v budově zimního
stadionu v Domažlicích. Vyměnila se původní zastaralá světla za nová LED světla. Náklady
dosáhly 252 200 Kč bez DPH.
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 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
B. Němcové 118, Domažlice
Celkem pracovních úvazků: 10, 5
Ředitelka MěkBN Domažlice: Bc. Lenka Schirová
V tomto roce knihovna hospodařila s rozpočtem ve výši 5,8 mil. korun. Další finance ve výši
1,326 mil. korun obdržela z dotace Plzeňského kraje. Tyto peníze byly určeny na financování
regionálních služeb knihovny (OKS), které slouží obecním a městským knihovnám našeho
regionu. V letních měsících byla knihovna uzavřena a začala připravovat fond na stěhování
do nových prostor v Kulturním centru Pivovar. Plánované stěhování muselo být
z technických důvodů odloženo a provoz knihovny byl obnoven v omezeném režimu ve
stávající budově.
Knihovní fond celkem: 89 335 knižních jednotek
z toho - fond městské části: 64 146
- OKS: 25 189
celkem - knihy: 87 682
- AV dokumenty: 1 653
Z knižního fondu:
naučná literatura: 35 526
beletrie:

52 168

Přírůstek celkem: 4 101
Úbytek celkem: 3 484

Počet exemplářů docházejících periodik: 90 titulů
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Výpůjčky celkem: 79 471
-

naučná literatura dospělým 14 627

-

beletrie dospělým 45 097

-

naučná literatura dětem 2 408

-

beletrie dětem

-

AV dokumenty 1 244

-

elektronické dokumenty 265

-

ostatní dokumenty 458

-

časopisy 6 159

9 213

Čtenáři celkem: 2 434
Z toho - dospělí 1 649
- děti do 15 let 785
Regionální funkce:
Počet expedovaných souborů 161
Počet svazků v souborech 13 118
Počet obsloužených knihoven 84
Počet ujetých km 3 454

17

 Městské kulturní středisko v Domažlicích
V roce 2019 uspořádalo MKS v Domažlicích 168 kulturních akcí, které můžeme rozdělit na:
Pravidelné akce


Abonentní cyklus divadelních představení – na tento cyklus mělo předplatné 331
abonentů, uskutečnilo se 8 divadelních představení. Nejúspěšnější bylo představení
divadelního spolku Háta „Velké lásky v malém hotelu“, kterou navštívilo 449 diváků.



Abonentní cyklus koncertů Klubu přátel hudby měl v roce 2019 124 předplatitelů.
Uspořádáno bylo 9 koncertů. Nejvíce navštívený byl koncert Musica Bohemica,
který 10. 12. 2019 navštívilo 229 posluchačů.



Koncerty - bylo uspořádáno 13 koncertů, se 462 posluchači byl nejvíce navštíven
koncert Petra Spáleného 16. dubna 2019.



Divadelní a zábavné pořady – nejvíce navštívený byl pořad „Úsměvy Ivo Šmoldase“,
který navštívilo 434 diváků. Celkem se uskutečnilo 8 pořadů.



Ochotnické divadelní soubory – uskutečnilo se jediné ochotnické představení „Zbývá
příběh náš“ souboru Kolofantí Koloveč se 404 diváky.



Školní představení – byla dvě, a to „Kráska a zvíře“ a „Pyšná princezna“, která celkem
vidělo 1 095 diváků.



Klubová scéna MKS – šest koncertů, nejvíce navštívený byl 20. 6. 2019 Pilsen Queen
Tribut Band s 250 posluchači.



Plesy a bály – byl uspořádán jeden bál, a to 9. 3. 2019 Chodský bál.



Hudba na náměstí – tři dechovky – Domažličanka, Horalka, Dupalka



Hudba v klášteře – uskutečnily se tři koncerty, 122 posluchačů navštívilo 15. 8. 2019
„Černobílý koncert“ v podání tria P. Macháček, D. Zázvůrková, J. Šafr.



Hudba v alejích – 5 koncertů zdarma od konce června do začátku září.



Hudba v kostele a varhanní koncerty – celkem 4, 196 posluchačů navštívilo 19.
prosince 27. chodský vánoční koncert v podání Chodského souboru Mrákov.



Hudba pod hradem – uskutečnily se dva koncerty – 6. 7. 2019 si 557 posluchačů
přišlo poslechnout Vlastu Rédla s kapelou.



Výtvarné sympozium – 1. – 6. července 2019 se uskutečnilo sochařské sympozium
Tusta Sculpta.
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Koncerty v letním kině – proběhly tři koncerty. Například festival „Přivítejte léto“,
jehož hostem byl Adam Mišík s kapelou.



Hudba u stromečku – hudební vystoupení - ve dnech 18. – 23. 12. 2019 se
uskutečnilo 13 pěveckých vystoupení a vánoční příběh „Ježíškova babička
vypravuje“.



Loutkové divadlo – 5 loutkových her v 18 představeních, které navštívilo na 520
diváků.

Jednorázové akce
V roce 2019 MKS v Domažlicích pořádalo nebo spolupracovalo na osmi
jednorázových akcích: Novoroční ohňostroj, Hudba na radnici, Oslavy osvobození, Město
dětem, Bohemia Jazz Fest, Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť, Juniorfest, Zpívání koled
s Českým rozhlasem.
Celkově pravidelné i jednorázové akce navštívilo 14 313 platících osob. Součástí přílohy
kroniky jsou plakáty dodané MKS v Domažlicích, kde jsou uvedeny podrobnější informace
o jednotlivých kulturních akcích.
Kurzy
V roce 2019 se uskutečnilo sedm kurzů. Jednalo se o kurzy společenské výchovy a tance,
taneční pro dospělé – pokročilé, německé jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé.
Kino
V kině Čakan se odehrálo 353 představení, která navštívilo 20 478 diváků, průměrná
návštěvnost tedy činila 58 osob na představení. V letním kině bylo odehráno 41 filmových
představení, navštívilo je 3 302 diváků, průměrná návštěvnost činila 80 diváků na film.
Personální zabezpečení
Počty zaměstnanců byly stejné jako v předchozím roce, zemřel Miroslav Černý a na místo
vedoucího programového oddělení na místo něj od 2. května nastoupil Patrik Zuber.
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Nové informační centrum
Bývalá restaurace v Chodském hradu byla adaptována na informační centrum za 3,9
milionu korun. Rozhodla o tom domažlická městská rada, která schválila nejvýhodnější
nabídku na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu. Ve výhledu je, že prostory
současného informačního centra na domažlickém náměstí budou využity pro zvětšení
vstupních prostor do městského kulturního střediska. Stávající městské informační
středisko se nachází v prostorách dřívějšího salónku hotelu Slavie. Nevyhovuje velikostí jak
návštěvníkům infocentra, tak zaměstnancům.
Otevření nového infocentra oddálilo těsně rozhodnutí zastupitelů
Zastupitelé napoprvé neschválili rozpočtové opatření na vybavení interiéru. Předpokládaná
cena vybavení interiéru byla 1 839 295 Kč bez DPH, skutečná pak vyšla na 1 804 545 Kč bez
DPH. Pro rozpočtové opatření hlasovalo 10 zastupitelů z 15 přítomných. Aby bylo
schváleno, byla nutná podpora 11 z nich. Proti byli zastupitelé z KSČ, zdrželi se zastupitelé
z ODS a Pirátské strany. Radní však schválili smlouvu o připojení elektrické požární
signalizace v Chodském hradu na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje.
Město nakoupilo brožury o zaniklých obcích
Tři tisíce brožur o zaniklých vsích v příhraničí autora Zdeňka Procházky zakoupilo město
Domažlice, vyčíslil domažlický místostarosta Stanislav Antoš. Brožura je k dispozici
v městském informačním centru. Publikace vyšla v režii Plzeňského kraje. Mimo jiné je v ní
mapka zaniklých obcí.

 Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace
-

viz. kapitola XI. Školství
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IV. Hospodaření obce
Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2019
Rozpočet města Domažlice na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města Domažlice dne
27. 03. 2019 s celkovými příjmy ve výši 482.330.470 Kč a výdaji ve výši 770.330.470 Kč,
saldem rozpočtu – 288.000.000 Kč a výší investiční rezervy 563.000.190 Kč.
Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě rozpočtových opatření, schvalovaných
radou města a zastupitelstvem města, byl schválený rozpočet upravován.
Skutečné příjmy za rok 2019 dosáhly výše 427.036.420 Kč, což představuje 81,25 %
upraveného rozpočtu. Skutečné výdaje za rok 2019 dosáhly výše 632.366.680 Kč, což
představuje 79,68 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů za rok 2019 je ve výši
- 205.330.260 Kč.
Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu finančních toků
za příslušné účetní období.
Financování za rok 2019 je ve výši +205.330.260 Kč. Ve financování jsou zahrnuty čerpané
úvěry, splátky úvěru na výstavbu kanalizace v Havlovicích, změna stavu prostředků na
účtech města a operace z peněžních účtů ÚSC.
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Příjmy rozpočtu za rok 2019
Skutečné příjmy za rok 2019 dosáhly výše 427.036.420 Kč, což představuje 81,25%
upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2019 výše 216.766,440 Kč, což představuje 96,04 %
upraveného rozpočtu. Daňovými příjmy jsou příjmy ze sdílených daní od finančního úřadu,
příjmy z místních poplatků, správní poplatky a daň z nemovitých věcí. Sdílené daně, zasílané
finančním úřadem, dosáhly v roce 2019 výše 171.740.850 Kč, což ve srovnání s rokem 2018
představuje nárůst příjmů o 8,23 %. Meziročně došlo k nárůstu příjmu sdílených daní o
13.064.880 Kč.
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2019 výše 83.544.300 Kč, což představuje 81,11 %
upraveného rozpočtu. Nedaňovými příjmy se rozumí zejména příjmy z pronájmu
nemovitostí, pronájmu pozemků, příjmy z poskytovaných služeb, přijaté nekapitálové
příspěvky. V nedaňových příjmech se v roce 2019 projevily příjmy z pronájmu pozemků ve
výši 10.476.950 Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši 45.430.600 Kč, přijaté nekapitálové
příspěvky ve výši 5.557.930 Kč, příjmy z poskytovaných služeb ve výši 3.294.540 Kč.
Kapitálové příjmy byly v roce 2019 ve výši 5.418.400 Kč. Ve výši kapitálových příjmů jsou
zahrnuty zejména příjmy z prodeje obytná zóna Na Bábě ve výši 2.104.400 Kč, příjmy z
prodeje OZ Havlovice, OZ Vrbova ve výši 2.703.400 Kč.
Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly v roce 2019 výše 121.307.280 Kč, z toho
neinvestiční dotace byly ve výši 96.153.780 Kč, investiční dotace byly ve výši 25.153.500 Kč.
Dotace na investice zahrnují zejména dotaci na pořízení územní studie veřejných
prostranství ve výši 1.034.560 Kč, dotaci na projekt revitalizace bytových domů ve výši
19.895.400 Kč a dále dotaci na pořízení sněžné rolby ve výši 1.000.000 Kč, na vybudování
cyklotrasy Domažlice-Chrastavice ve výši 2.281.680 Kč.
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu – souhrnný
vztah k rozpočtům obcí (příspěvek na financování státní správy) ve výši 28.908.100 Kč.
Dalšími dotacemi jsou zejména dotace ze státního rozpočtu na zajištění činností v oblasti
sociálně právní ochrany dětí ve výši 6.415.000 Kč, příspěvek na výkon sociální práce ve výši
1.380.470 Kč, dotace PK na financování regionálních funkcí knihoven ve výši 1.326.320 Kč.
Dále je zde zařazena dotace na financování sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - Domov pro seniory ve výši 21.110.490
Kč, dotace ministerstva kultury na opravy památek v MPR ve výši 400.000 Kč. Dále dotace
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MPSV na financování provozu dětské skupiny Sluníčko ve výši 1.359.050 Kč, dotace MŠMT
na projekt šablony ZŠ Komenského 17 (3.055.190 Kč), ZŠ a MŠ Msgre B. Staška (3.305.740
Kč), Mateřská škola Zahradní ul. (682.370 Kč). Do neinvestičních dotací jsou dále zařazovány
neinvestiční příspěvky od obcí ve výši 196.500 Kč (veřejnoprávní smlouvy), převod z
hospodářské činnosti do rozpočtu ve výši 25.844.000 Kč.

Výdaje rozpočtu za rok 2019
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2019 výše 632.366.680 Kč, v tom kapitálové
výdaje byly ve výši 429.506.520 Kč, běžné výdaje 202.860.160 Kč.
Běžné výdaje zahrnují financování provozu zřízených organizací města a organizačních
složek, poskytování dotací z rozpočtu města, financování správy městského úřadu,
financování oprav místních komunikací, financování dopravní obslužnosti, veřejného
osvětlení, výdaje na sběr a svoz nebezpečných odpadů, pojištění majetku města. Ve výši
běžných výdajů se projevuje způsob účtování DPH dle rozpočtové skladby, a to tak, že
příjem odpočtu DPH nezvyšuje příjmy, ale snižuje běžné výdaje bez ohledu na to, zda se
jedná o odpočet z investičních výdajů nebo běžných. Podrobné údaje o běžných výdajích
rozpočtu města jsou uvedeny v přiložených tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí. V upraveném rozpočtu
kapitálových výdajů je zařazena rekonstrukce plaveckého bazénu ve výši 301.192.480 Kč,
skutečnost je 262.983.890 Kč. Dále je v upraveném rozpočtu zahrnuta rekonstrukce
pivovaru na kulturní centrum v celkové výši 90.730.440 Kč, skutečnost je 60.174.510 Kč.
Skutečná výše kapitálových výdajů je ovlivněna realizací investičních akcí města, a to kromě
výše uvedených zejména: OZ Na Bábě ŘD ul. Javorová ve výši 29.815.340 Kč, rekonstrukce
ul. Msgre B. Staška ke K2 ve výši 5.716.420 Kč, Chodský hrad – informační centrum ve výši
6.036.900 Kč, zateplení objektu Junák Zahradní ul. ve výši 2.442.750 Kč, ZŠ a MŠ Msgre B.
Staška bezbariérový přístup, odborné učebny ve výši 2.489.440 Kč. Realizované investiční
akce v roce 2019 jsou uvedeny v přiložené tabulce.
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Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy - stav finančních prostředků k 31. 12. 2019
Fond oprav vodárenské infrastruktury 12.494.427 Kč
Fond rozvoje bydlení – KB fond zrušen* 194.969 Kč
Sociální fond 574.918 Kč
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 5.324.059 Kč
Fond Sluníčko 1.058.223 Kč
*z fondu rozvoje bydlení byly poskytovány půjčky občanům města

Více o hospodaření města je uvedeno v příloze kroniky Domažlic.
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Zůstatek finančních prostředků města
K 31. 12. 2019 je zůstatek finančních prostředků města celkem 51.378.062 Kč
(zůstatek k 1. 1. 2019 ve výši 93.069.085 Kč).

Účetní výkazy města Domažlice k 31. 12. 2019
Rozvaha k 31. 12. 2019
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2019 3.529.025.063 Kč
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2019 3.734.894.097 Kč
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši 66.501.138 Kč,
v tom v hlavní činnosti zisk ve výši 53.594.313 Kč, v hospodářské činnosti zisk ve výši
12.906.825 Kč. Hospodářská činnost města je součástí rozpočtu města a zahrnuje správu
bytů a nebytových prostor.

Přijaté a dosud nesplacené úvěry
Přijaté úvěry v roce 2019:
- ČSOB a.s. ve výši 38.000.000 Kč na financování výstavby řadových domů OZ Na Bábě ul.
Javorová
- ČSOB a.s. ve výši 14.500.000 Kč na předfinancování projektu Bezbariérové úpravy,
odborné učebny v ZŠ a MŠ Msgre B. Staška
Splátky úvěrů v roce 2019:
- úvěr od České spořitelny na financování akce Havlovice – kanalizace, splátka 1.706.240 Kč,
k 31. 12. 2019 úvěr splacen
Krátkodobé úvěry – kontokorent:
- ČSOB a.s., zůstatek k 31. 12. 2019 ve výši 3.574.400 Kč
- Komerční banka a.s., zůstatek k 31. 12. 2019 ve výši 16.006.440 Kč

Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu
Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden v přiložených
tabulkách.
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Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2019 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové výši
12.824.280 Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým organizacím ve výši
10.809.990 Kč.
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Výsledek hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice příspěvkových organizací a obchodních společností je uveden v přiložených tabulkách.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2019
Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorskou firmou HZ Plzeň, s.r.o., v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění, a to se závěrem:
Při přezkoumání hospodaření územního celku města Domažlice za rok 2019 jsme nezjistili
chyby a nedostatky.
Dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, nebyla zjištěna žádná
rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření územního celku města Domažlice v
budoucnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice je součástí závěrečného
účtu.
Komentář k Závěrečnému účtu města Domažlice za rok 2019
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2019, údaje o
hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného účtu jsou údaje o
celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním vypořádání dotací se státním
rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled o poskytnutých dotacích a darech z rozpočtu města v
roce 2019 a výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2019, které provedla
auditorská firma HZ Plzeň, s.r.o.

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
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 Finance - různé
Domažlice získali 195 tisíc korun za pojistné události
Městský rozpočet přijal náhrady z několika pojistných plnění. Částku 82 000 Kč zaplatila
pojišťovna za škody vzniklé při vichřici v areálu Střelnice. Zhruba 41 000 Kč přišlo do
rozpočtu za poškozený semafor a zábradlí u budovy Komerční banky po dopravní nehodě.
16 000 Kč byla výše náhrady za poničenou fasádu Městského centra rehabilitačněsociálních služeb v Baldovské ulici. Do nově zateplené fasády nabouralo osobní auto. Za
krádež lavičky na Valše město obdrželo náhradu 2 500 Kč.
Platba za přístup k vojenské věži na Čerchově
Město požaduje symbolickou, ale odpovídající náhradu jako je tomu v obdobných
případech za přístup k vojenské věži Ministerstva obrany ČR. Město si nechalo zpracovat
právní dobrozdání, zda eventuálně může ministerstvu vyjít vstříc a domluvit se na takzvané
bezplatné služebnosti, protože ministerstvo se v dalších majetkových záležitostech
týkajících se lokality Čerchova k městu chová poměrně vstřícně.

 Investice
Zastupitelé schválili rozpočet, ale ne čerpání investiční rezervy
Zastupitelstvo města Domažlice na své schůzi konané ve středu 27. března sice schválilo
rozpočet, ale neschválilo čerpání investiční rezervy rozpočtu na rok 2019. Tímto
rozhodnutím bylo zastaveno proplácení všech faktur, které se pohybovaly zejména
v souvislosti s probíhající rekonstrukcí plaveckého bazénu a Kulturního centra Pivovar
v řádu milionů korun. Město v rámci smluvních penále mohlo přijít o značné sumy. Finanční
výbor dopředu seznámil s návrhem rozpočtu i investiční rezervy a rozpočet doporučil
zastupitelům ke schválení. Samotnou investiční rezervu odmítli zastupitelé ze strany Pirátů,
ODS a po jednom KSČM a ČSSD. Rozpočet byl navržen jako schodkový, počítá s příjmy ve
výši 482 milionů Kč a výdaji 770 milionů Kč.
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Zastupitelé schválili čerpání investiční rezervy
Domažličtí zastupitelé na dubnovém zasedání schválili třinácti hlasy z devatenácti
přítomných čerpání investiční rezervy pro letošní rok. Odblokovali tak patovou situaci, kdy
schválili rozpočet města, ale paradoxně již ne právě čerpání investiční rezervy. Opozice,
která pro navržené čerpání investiční rezervy před dvěma týdny ruku nezvedla, za hlavní
důvod označila nedostatek informací, jak bude naloženo se zhruba 130 miliony korun z 563
milionů Kč investiční rezervy, jejichž vynaložení nebylo v předloženém návrhu přesně
definováno. „Do zastupitelstva postupně přicházejí doporučení rady města k čerpání
investiční rezervy. Na to nejbližší v hodnotě 4 milionů Kč. Nejsem schopen dopředu říci, na
co konkrétně v průběhu roku všechny prostředky půjdou. Máme podané žádosti o dotace
na různé projekty. Musíme předem zajistit financování těchto akcí, dotace jsou propláceny
až následně. Investiční rezervu tvoříme i proto, abychom byli schopni tyto akce
zainvestovat, proto musíme mít určitý finanční polštář. Jde například o rozšíření
kamerového systému, o zřízení parku v Hruškově ulici, rekonstrukci základní a mateřské
školy v ulici Msgre B. Staška,“ uvedl starosta.
Dohoda o koupi drážního pozemku
Město se dohodlo s drahami o koupi pozemků na České Kubici za cenu ve výši 90 000 Kč za
dva pozemky u manipulační plochy na nádraží v České Kubici. Město před nedávnem
koupilo v areálu nádraží starší plechové haly, které mohou Domažlické městské lesy využít
ke zpracovávání dřeva. Město by nyní rádo získalo i okolní pozemek, který je v dost
neutěšeném stavu. Mohlo by pozemek smysluplně využít a zároveň se o něj dobře postarat.
Příspěvky na opravu dvou domů na náměstí
I v letošním roce byla podpořena renovace dvou nemovitostí v centru Domažlic příspěvky
ze dvou zdrojů v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské
památkové zóny. Obnovu kulturní památky – měšťanského domu čp. 41 na náměstí Míru,
na kterém proběhne výměna střešní krytiny a klempířských prvků, podpoří městský
rozpočet částkou 45 tisíc Kč. Státní dotace z ministerstva kultury činí 120 tisíc Kč. Oprava
měšťanského domu čp. 123 na náměstí Míru, kde je naplánována oprava jižní fasády včetně
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klempířských prvků, bude podpořena dotací 30 tisíc Kč z rozpočtu Domažlic a 80 tisíc Kč
z ministerstva kultury.
Radní schválili peníze na divadelní světlo i mzdu nového pracovníka
Z fondu investic bylo na pořízení divadelního světla do Kulturního centra Pivovar uvolněno
270 238 Kč. Pro pracovníka v nově připravovaném komunitním centru v areálu bývalého
pivovaru, které spadá pod MKS, se do konce roku počítá se mzdovými náklady 144 000
korun.

 Dotace
Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města
Do tří oblastí byly rozděleny dotační tituly, které ze svého rozpočtu v roce 2019 poskytovalo
město Domažlice. Příspěvky v oblasti sport, mládež a tělovýchova, dále v kultuře a ostatní
zájmové činnosti a také v sociální oblasti. Každoročně Domažlice na dotace vyčleňují
v rozpočtu téměř devět milionů korun. V oblasti sportu bylo připraveno osm dotačních
titulů, žádosti z kultury a ostatní zájmové činnosti pokrylo pět grantových programů a na
sociální oblast byla zaměřena dvojice titulů. Zájemci našli podrobnosti k vyhlášeným
dotačním programům na webových stránkách města.
Majitelé psů mohli požádat o příspěvek na čipování
Novela veterinárního zákona nařizuje nově povinné čipování všech psů v České republice.
V Domažlicích to jejich majitelům nařizovala vyhláška z roku 2017. Radní proto připravili
novou obecně závaznou vyhlášku 2/2019, která reflektuje nově nastavené zákonné
opatření, zároveň se ruší původní vyhláška z roku 2017. Ze změn vyplývá, že ti, kdo
provedou do 31. prosince 2019 čipování psa, mohou do 31. ledna 2020 zažádat město o
proplacení nákladů až do výše 600 Kč.
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Kotlíkové dotace, dešťovka, Nová Zelená úsporám
Jak správně požádat o některou z těchto ekologických dotací v Plzeňském kraji poradili
zájemcům odborníci na bezplatném semináři 19. září v zasedací místnosti Městského
úřadu. Zájemci se mohli semináře zúčastnit bez nutnosti předchozího přihlášení.
Dotace z ministerstva vnitra pokrylo náklady na volby
Na 363 tisíc Kč přišla rozpočet města organizace voleb do Evropského parlamentu. Částku
pokryla dotace z ministerstva vnitra. Mezi náklady patřily odměny, pronájmy nebytových
prostor, pohonné hmoty, poštovné, občerstvení, cestovné, platy, zdravotní a sociální
pojištění zaměstnanců městského úřadu a refundace mezd.
Statisícové dotace na kulturu
Čtyři dotace pomohly s financováním letních kulturních akcí v Domažlicích. Tři z nich
poskytl Plzeňský kraj. 200 000 Kč na pokrytí části nákladů letošního ročníku Chodských
slavností. Na vydání turistického průvodce „Domažlice, vítejte…“ připadla krajská dotace
10 000 Kč. Kraj podpořil i sochařské sympozium a festival Hudba pod hradem, a to částkou
30 000 Kč. Ministerstvo kultury pak na Chodské slavnosti poslalo dotaci ve výši 70 000 Kč.
Příspěvky na opravu kostela i na sociální oblast
Osm subjektů obdrželo dotace z městského rozpočtu. Půl milionu korun získala
Římskokatolická farnost Domažlice jako podporu rekonstrukce kostela Narození Panny
Marie. 450 000 Kč je určeno pro Diecézní charitu Plzeň. Tato částka obsahuje podporu
provozu sociálních služeb v Domažlicích a okolí (125 000 Kč je určeno na provoz azylového
domova pro matky s dětmi v Havlovicích, stejná částka poputuje na činnost azylového
domu v domažlické Kozinově ulici, 150 000 Kč je určeno pro Domov sv. Vavřince v Meclově
a 50 000 Kč na volnočasové aktivity klubu Duha).
Gymnázium Jindřicha Šimona Baara získalo dotaci 80 000 Kč na Univerzitu třetího věku.
Domažlický odbor Klubu českých turistů obdržel příspěvek 70 000 Kč na opravu Kurzovy
věže na Čerchově.
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O dalších příspěvcích rozhodli domažličtí radní. Schválili 50 000 korun na výstavní činnost
Muzea Chodska, 15 000 korun na organizaci Pošumavského věnečku. Na správu dětského
hřiště na sídlišti Šumava odsouhlasili 10 000 Kč, činnost organizace Klubu politických vězňů
rada města podpořila částkou 8 000 Kč a domažličtí turisté získali příspěvek 6 160 Kč na
pojištění Kurzovy věže.
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V. Služby
Trhy na náměstí
Tradiční středeční trhy se letos poprvé na domažlickém náměstí konaly 6. března, a to
pravidelně do 18. prosince. Vánoční trhy se konaly od 18. do 23. prosince. Ve třech stáncích
se prodávalo vánoční zboží jako je jmelí, dřevěné dekorace nebo ručně vyráběné produkty.
V ostatních stáncích bylo k dostání občerstvení, svařák, klobásy, koblížky a podobně.
Během vánočních trhů se konal tradiční doprovodný kulturní program Hudba u stromečku.
Domažlická moštárna
Fungovala po devět sobot v Komenského ulici, letošní provoz zahájila 14. září.
Novinový stánek na Kozině poli
Provoz novinového stánku na největším domažlickém sídlišti bude pokračovat i po odchodu
dosavadní dlouholeté provozovatelky Bohumily Černé. Rada města pronajala potřebnou
část městského pozemku v Mánesově ulici Markétě Frančové z obce Milavče. Nájem je 12
364 Kč/rok.
Zmizely telefonní budky
Společnost O2 podala výpověď smlouvy o pronájmu plochy pod veřejnými telefonními
automaty v Domažlicích. Zmíněné automaty stály na náměstí Míru před hotelem Zlatá
včela, před budovou České správy sociálního zabezpečení v ulici Msgre B. Staška a na
autobusovém nádraží. Jejich fungování bude ukončeno k 1. lednu 2020. Společnost budky
nabídla k prodeji městu, to tuto nabídku nevyužilo.
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Ceny vodného, stočného a tepelné energie pro rok 2019
Obyvatelé Domažlic v roce 2019 platili vodné 37,52 Kč za m3 a stočné 33,42 Kč za m3. Radní
schválili kalkulaci ceny tepelné energie z městských kotelen pro letošní rok ve výši 502 Kč
za GJ. Skutečná cena za loňský rok byla 489 Kč a za rok 2017 462 Kč. Skutečná cena bývá po
závěrečném spočtení skutečných nákladů ke konci roku nižší oproti ceně kalkulované.
Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.
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VI. Výstavba
Pivovar Domažlice
Restaurování nástěnné malby městského pivovaru
Transfer a restaurování nástěnné malby od malíře Šebka z roku 1941 s motivem českého
krále Jana Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji navazoval na I. etapu a byl
15. 10. 2019 dokončen. Nástěnný obraz je malovaný technikou malby do suché omítky a
nachází se v 1. NP jižního křídla pivovaru.
Restaurátorské práce, na které město Domažlice získalo finanční příspěvek z Plzeňského
kraje ve výši 100 000 Kč, spočívaly v osazení jednotlivých dílů transferované malby na
upravenou stěnu, sejmutí textilních přelepů, tmelení spár osazených transferů, čištění
barevné vrstvy mokrou technikou, barevné retuši a závěrečné konzervaci. Práce prováděl
restaurátor akademický malíř Jiří Rataj.
Rekonstrukce pivovaru se prodražila, bylo nutné sanovat dřevěný krov
Rekonstrukci pivovaru zajišťuje společnost Metrostav a. s. Zatím je dokončeno zastřešení
západního křídla objektu a konstrukce krovu jižního křídla včetně zastřešení. Zastřešení
obou křídel je jedním z nejdůležitějších stavebních prvků celé rekonstrukce. Zastupitelé
uvolnili 12,6 milionu Kč na dodatečné práce při rekonstrukci historického pivovaru v centru
města. V průběhu stavby se zjistilo, že nosná dřevěná konstrukce začala pracovat. Kromě
dodatečných nákladů si zmíněný stavební zásah vyžádal i pozdržení celého harmonogramu
stavby.
Odborníci odizolovali vlhké stěny Hvozdu
Dvanáct metrů vysoká budova Hvozdu je vůbec první částí historického areálu, která byla
opravena a pro veřejnost zpřístupněna v létě 2015. Svislé i vodorovné odizolování vlhkých
stěn budovy Hvozdu stálo 367 538 Kč.
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Vybavení pivnice a restaurace v pivovaru vyšlo na 3,5 milionu Kč
Dvě firmy se přihlásily do výběrového řízení na vybavení dvou interiérů v rekonstruovaném
městském pivovaru. Vyhrála firma Quercus nábytek s. r. o. ze Zlína; v Kulturním centru
Pivovar – jižním křídle tak vyšlo vybavení interiéru pivnice na 1 538 020 Kč, vybavení
interiéru restaurace bylo pořízeno za 1 948 147 Kč.
Vybavení pro jižní křídlo pivovaru dodala zlínská firma
Židle a další vybavení bylo pořízeno do prvního patra, pro zařízení dvou kanceláří a zázemí
se 40 místy pro sezení, v druhém nadzemním podlaží vznikl přednáškový sál, do kterého
bylo třeba pořídit 100 židlí. Pořizovaný inventář stál 955 613 Kč.

Veřejný prostor
Klubovna Junáka zateplena
Obnovou prošel městský objekt v Zahradní ulici, ve kterém sídlí domažličtí junáci. Do
poloviny devadesátých let v něm působila mateřská škola č. 5. Nyní dělníci budovu zateplili,
čímž dojde k energetickým úsporám při vytápění. Ve výběrovém řízení uspěla společnost
Revin, která práce provedla za 1 milion 777 tisíc korun.
Tibetská vlajka zavlála na radnici
Na domažlické radnici byla 10. března opět po roce vyvěšena tibetská vlajka. „V Domažlicích
se tibetská vlajka vyvěšuje v toto termínu už celou řadu let, odhadem asi šestnáct,“ zmínil
domažlický místostarosta Stanislav Antoš. K symbolické podpoře Tibeťanů se v České
republice každoročně přihlašují zhruba čtyři stovky obcí.
V Brance je klubovna kavaleristů
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v Brance pod domažlickým náměstím
Janu Samkovi, který zastupuje příznivce vojenské 1. kavalerie. Členové 1st Cavalry
Reenacting Club zažádali o klubovnu, kde by se mohli scházet. Rada města jim vyšla vstříc.
Tyto prostory jsou dlouhodobě nabízeny k pronájmu, jsou prázdné již devět let, nikdo o ně
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neprojevil zájem. Budou tak využity pro spolkovou činnost, což se jeví jako vhodné řešení.
Pro komerční využití nejsou příliš vhodné, jsou v prvním patře a vedou tam úzké schody.
Dětská hřiště
Dosluhující dětské hřiště v Kozinově ulici (naproti letnímu kinu) již nebude obnoveno.
Členská schůze nájemního družstva Golem projednala situaci okolo dětského hřiště
v areálu bytového komplexu v bývalých kasárnách naproti letnímu kinu. Nájemníci sami
iniciovali, že nemají zájem nadále hřiště provozovat. V Domažlicích mohou děti využívat
větší hřiště například pod okresním soudem, u plaveckého bazénu, v Hanově parku, na
sídlišti Šumava nebo také na sídlišti Palackého, kde je umístěna pro mladé cyklisty tzv.
pumptracková dráha.
V rokli pod Vavřincem vzniknou hrázky proti velké vodě
Další protipovodňové opatření vznikne v tzv. Rokli pod Vavřincem, nedaleko areálu
jezdeckého oddílu TJ Start Domažlice. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na
projektovou dokumentaci chystané stavby, která vyjde na 30 000 korun. Na tomto
protipovodňovém opatření se pracuje delší dobu. Teď se objevily vhodné dotační tituly od
ministerstva zemědělství, které se daly využít.
Protipovodňová opatření v rokli je další ze série úprav, které se v okolí Domažlic realizují už
více než deset let. V jejich rámci bylo odvodněno Jezero, vznikl poldr nad Jezerem, byl
regulován Petrovický potok a úpravy se dočkaly Zelenovské rybníky i koryto Zubřiny
v lokalitě Na Ostrůvku. Nedávno byly dokončeny poldry na Cvičáku a nyní se chystají
protierozní hrázky ve vavřinecké rokli. V plánu jsou další tři úpravy proti velké vodě.
Vzniknou v lokalitě Strážské cesty, pod rybníkem Tři vrby a ve Vlčím hrdle.
Arboristické ošetření významných stromů na území města Domažlice
V rámci projektu byly provedeny zásahy v korunách vzrostlých stromů dle arboristických
standardů – řezy stromů, stabilizace korun a pěstební opatření navržených na základě
dendrologického průzkumu.

Na realizaci byla přidělena dotace ve výši 50 000 Kč

z programu Plzeňského kraje „Ochrana přírody 2019“. Spoluúčast města na nákladech
arboristického ošetření činila 10%.
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Pět nových soch zdobí město
S výsledkem snažení účastníků sochařského sympozia, které se v Domažlicích konalo
začátkem července, se obyvatelé i návštěvníci chodské metropole mohou seznámit při
procházce městem. První socha autora Václava Fialy z Klatov byla umístěna na schodiště
před sokolovnu, další díla jsou před katastrálním úřadem a na stezce pro pěší na Baldov.
Příspěvky na bezplatné použití WC pro veřejnost
Město Domažlice přispívá čtyřem subjektům na údržbu toalet, které může bezplatně
využívat veřejnost. Jedná se o Cukrárnu Ural, kavárnu Café Verdi, restauraci Pod branou a
toalety smuteční síně na hřbitově.
Pronájem ploch pro reklamní poutače
Domažličtí radní neschválili žádost o pronájem části pozemku na umístění billboardu u
silnice II. třídy naproti benzínové stanici v Kozinově ulici. Nynější městská rada se rozhodla
pokračovat v předchozí praxi, kdy se vedení města rozhodlo nepronajímat majetek pro
podobné reklamní účely. Jde nejen o pozemky, ale třeba i o opěrné zdi.
Dražba domu v Branské ulici
Zastupitelé odmítli účast Domažlic v dražbě domu v Branské ulici čp. 5. Jeho technický stav
by vyžadoval velké náklady na rekonstrukci. V objektu dříve sídlily pedagogickopsychologická poradna a Česká školní inspekce. Patří státu, zhruba čtyři roky je objekt
nevyužívaný. Město Domažlice vyvíjelo snahu o jeho bezúplatný převod, ovšem neúspěšně.
Nyní je dům nabízen v dražbě za vyvolávací cenu 7,1 milionu korun. Objekt je nepoužitelný,
jeho opravy by vyžadovaly vysoké náklady.
Domažlice získaly drobné pozemky pod bývalou tankovou cestou
Jde o několik drobných pozemků v celkové výměře 39 m2 pod bývalou tankovou cestou na
západním okraji Domažlic. Předchozím vlastníkem byl stát. Hlavní část pozemků pod
bývalou tankovou cestou, které dříve spadaly pod ministerstvo obrany, získalo město
Domažlice na počátku roku 2014.
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Plošná deratizace vyšla na 135 tisíc korun
1500 kanalizačních vpustí je na území Domažlic, dalších 200 pak v Havlovicích. Do všech
odborná firma Primagra a.s. nainstalovala nové návnady proti škůdcům.
Prodej budovy spořitelny v Domažlicích
Obálkovou metodou proběhl prodej budovy České spořitelny v centru Domažlic. Nabídku
účastnit se dražby dostalo i město Domažlice. Česká spořitelna zůstala i po prodeji budovy
v nájmu na stejném místě. Aukce proběhla v pátek 31. května. Objekt v ulici Msgre B. Staška
byl na konci 80. let původně stavěn jako budoucí sídlo okresního výboru KSČ, po politických
změnách v roce 1989 byl projekt upraven, objekt byl pak dokončen v roce 1992, o dva roky
později byl zkolaudován.
Chystá se oprava střechy technického objektu CHVaK
Zakázku na upravení projektové dokumentace k rekonstrukci střechy objektu hrubého
předčištění v areálu ČOV Domažlice schválila městská rada společnosti DEKPROJEKT s.r.o.,
Praha Malešice. Úprava dokumentace vyjde na 7 260 Kč včetně DPH.
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Bytová výstavba a opravy
Byty pro příjmově vymezené osoby
Město Domažlice nabízelo i v roce 2019 byty pro příjmově vymezené osoby. V roce 2006
bylo zařízeno 30 bytů pro příjmově vymezené osoby v ulici Petrovická. Dle podmínek
dotačního titulu je zde omezená doba nájmu (2 roky, s možností prodloužení), snížené
nájemné (např. v letošním roce činilo nájemné za užívání bytu 2+1 o velikosti 65,98 m2
3.061,-Kč/měsíčně bez energií). Dle nařízení vlády lze tyto byty pronajmout příjmově
vymezeným osobám, kterými jsou:
1. samostatně žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem nepřesáhl 0,8
násobek průměrné měsíční mzdy (např. od července 2019 činil 0,8 násobek průměrné
měsíční mzdy 25.494,4 Kč).
2. osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem
domácnosti nepřesáhl 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy (např. v případě domácnosti,
kterou tvoří dva dospělí a jedno dítě, nesmí měsíční příjem od července 2019 přesáhnout
částku 47 802,-Kč).
V bývalých kasárnách vyroste osm bytovek a školka
V Petrovické ulici se chystá výstavba desítek nových bytů. Na místě bývalého vojenského
seřadiště se plánuje osm bytových domů s parkovou úpravou uprostřed. V těsném
sousedství vyroste mateřská školka se zahradou. Nyní se připravuje přeložka distribučního
zařízení energetické firmy ČEZ distribice - kabely nízkého napětí.
Revitalizace bytových domů v Domažlicích
Město dokončilo akci Revitalizace bytových domů v Domažlicích. Stavební úpravy 12
bytových domů pro snížení energetické náročnosti v několika lokalitách na území města
byly dokončeny. Práce proběhly v ulici Kunešova, Michlova, Kozinova, 17. listopadu a
Kovařovicova. Na realizaci akce byla poskytnuta finanční podpora z EU ve výši 31,5 % z
výdajů.
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V bytovkách byly vymalovány společné prostory
Společnost Miler - malířství s.r.o. podala nejvýhodnější nabídku na vymalování vnitřků nově
zateplených bytových domů v Domažlicích. Jde o bytovky v ulicích 17. listopadu,
Kovařovicova, Kozinova, Michlova a o dům Branská 56. Vymalování přišlo na 705 939 Kč
včetně DPH.
Výstavbu nových domů zajistí dlouhodobý úvěr
Domažličtí zastupitelé schválili smlouvu, na jejímž základě si město vzalo úvěr na výstavbu
devíti řadových domů v obytné zóně Na Bábě. Budou postaveny v Javorové ulici.
Dlouhodobý úvěr ve výši 38 milionů korun poskytne ČSOB, banka garantuje pevnou fixaci
na 15 let s úrokem 1,775%.
Zastupitelé schválili memorandum o výstavbě nových bytů na Kozinově poli
V Domažlicích by mohlo vyrůst více než 100 nových bytů. Zastupitelé schválili
memorandum o výstavbě nových bytových domů na sídlišti Kozinovo pole. Komise pro
strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost doporučila, aby město uzavřelo memorandum s
firmou Proxus. Memorandum určuje, s kým bude dále město jednat o podrobných
podmínkách výstavby bytů. V lokalitě Kozinovo pole by tak mělo vzniknout více než sto
bytových jednotek. V případě dohody pak město prodá developerovi potřebné městské
pozemky pro výstavbu.
Stavební pozemek ve Vrbově ulici
Poslední z devíti pozemků v obytné zóně ve Vrbově ulici je k dispozici zájemcům o
individuální výstavbu rodinného domu. Byl nabízen za minimální kupní cenu 1 238 400 Kč.
V obytné zóně je devět pozemků o rozměrech 680-840 m2.
Oprava střechy domů v lokalitě Na Bábě
Nekvalitně provedené střechy na rodinných domech v obytné zóně Na Bábě nechá město
opravit. Zastupitelé přijali rozpočtové opatření, kterým uvolnili 1 537 375 Kč bez DPH na
opravu střech rodinných domů v lokalitě obytné zóny Na Bábě. Ty stavěla společnost
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Stavební montáže. Střechy byly provedeny vadně. Obyvatelé se ozývali postupně, že jim
zatéká do bytů. Střechy byly odkryty, byl pozván soudní znalec, zjistilo se, že příčinou
zatékání je zcela zásadní porušení technologického postupu při budování střechy.
Nedostatky však firma neopravila v rámci uplatněné reklamace. Došlo k soudnímu řešení
komplikovaných sporů, firma vysoudila peněžní plnění od města. Částku za provedenou
opravu město započte proti pravomocně přiznané pohledávce společnosti Stavební
montáže. Zápočty města přesáhnou částku, kterou tato firma na městě vysoudila.
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VII. Doprava a spoje
Kvůli rekonstrukci byla uzavřena silnice u hlavní pošty
Silnice okolo domažlické hlavní pošty v ulici Msgre B. Staška v centru města se dočkala
zásadní rekonstrukce. Stavbaři provedli opravu komunikace, přilehlých chodníků i chodníků
v sousedním parku Antonína Příhody. Termín prací byl stanoven na dobu od 1. března do
12. července. Město však v rámci reklamačního řízení poukázalo na příliš široké mezery
mezi žulovými kostkami. Součástí reklamace byly i části mlatových cest v parku před
poštou, kde v místech jejich svažitého napojování na běžné chodníky docházelo k
splavování vrchní vrstvy. K nelibosti veřejnosti se tak práce protáhly.
Doprava v Domažlicích prošla zatěžkávací zkouškou
Město zažilo v druhém čtvrtroce velkou dopravní zátěž. V pondělí 4. března stavbaři zahájili
práce na opravě hlavního průtahu městem, postupně od ulice 28. října (u Hanova parku) až
na kdyňskou výpadovku. Navíc se renovovala i ulice od Komerční banky k poště. Opravy
průtahu zahrnovaly renovaci povrchu vozovky, zatrubnění potoka v Poděbradově ulici,
odvodnění, nové kanály, renovaci obrubníků, nové autobusové i parkovací zálivy i dvě nová
místa pro přecházení chodců - u mateřské školy v Poděbradově ulici a dále v Masarykově
ulici u tamního autosalonu. Stavební práce prováděly do 15. července společnosti Silnice
Klatovy a Silnice Horšovský Týn.
Při renovaci komunikace došlo navíc k demontáži zábradlí a následnému osazení nového
zábradlí zpět a také byly vytvořeny nové asfaltové povrchy chodníku z důvodu
nevyhovujícího příčného sklonu a výškové úrovně. Tyto stavební vícepráce vyšly na 165 789
Kč.
Před školou v Komenského ulici byla upravena asfaltová plocha
Na 181 tisíc Kč vyšly práce na vyasfaltování plochy před vstupním schodištěm do budovy
základní školy v Komenského ulici. V budoucnu se počítá i s úpravou zeleně a vybudováním
zábran proti prachu z hlavního silničního průtahu městem, který vede přímo okolo školy.
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Oprava chodníků v areálu mateřské školy v Michlově ulici
Havarijní stav chodníků v areálu mateřské školy v Michlově ulici na největším domažlickém
sídlišti Kozinovo pole si vyžádal opravu. Zakázku získal Ladislav Mráz z Prapořiště, renovace
chodníku vyšla na 218 381 korun.
Z Domažlic do Chrastavic povede cyklostezka
První část cyklostezky z Domažlic do Chrastavic by měla být hotová v příštím roce. Na
vybudování tohoto úseku přispěl i Plzeňský kraj, dotace činí 2,281 milionu korun. V roce
2019 probíhaly přípravné práce, šlo například o příjem dotace, výběrové řízení na
dodavatele a podobně. Radní schválili smlouvu o dílo na vypracování projektové
dokumentace pro provádění stavby a provedení autorského dozoru projektanta. Je
uzavřena se společností Ptáčník - dopravní stavby. Město za zmíněné služby zaplatí 64 493
Kč.
Při stavbě mýtné brány na Babyloně stavbaři použili městské pozemky
V souvislosti se zpoplatněním některých silnic první třídy vyrostla těsně za koncem obce
Babylon mýtná brána. Při její stavbě byly dotčeny městské pozemky, s jejichž využitím
souhlasila Rada města Domažlice.
Domažličtí přispěli na dopravní obslužnost 393 tisíci Kč
Městská rada zastupitelům doporučila schválit dotaci Plzeňskému kraji ve výši 393 155 Kč.
Příspěvek kryje část nákladů na dopravu, která spojuje Domažlice s okolními obcemi. Každý
rok dochází k mírnému nárůstu této částky, který souvisí zejména s cenou pohonných hmot
a růstem platů.
Městská linka vykázala ztrátu 1,7 milionu Kč
Zastupitelé 27. února jednali o úhradě roční ztráty 1,7 milionu korun vzniklé zajištěním
provozu místní autobusové linky v Domažlicích. Náklady na ujetý kilometr činí 37,30 Kč (o
korunu více než před rokem). Za uplynulý rok v rámci městské linky autobusy najely 48 440
kilometrů, o rok dříve to bylo 48 247 km.
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VIII. Politický a kulturní život v obci
Politické strany a sdružení
KDU-ČSL místní Domažlice
Místní organizace KDU-ČSL Domažlice má 22 členů, schůze proběhly v roce 2019 dvě. Schůzí
se účastní i dalších cca 8 aktivních příznivců, kteří nejsou členy, ale kandidují v komunálních
volbách za KDU-ČSL.
Členové se, jako každoročně, účastnili kladení kytic a věnců 5. 5., 8. 5., 28. 10. a 11. 11. a
slavnostního setkání na radnici v rámci Chodských slavností. Kromě toho se v rámci OV
účastní technického zabezpečení srpnové Horské mše na Čerchově.
Největší změnou je fakt, že ke konci roku 2019 byl uzavřen okresní sekretariát.

Další strany a sdružení nedodaly podklady pro kronikářský zápis za rok 2019.
Sdružení pro město Domažlice
Politické hnutí ANO – místní organizace Domažlice
Česká pirátská strana - Domažlice
ODS – místní sdružení Domažlice
KSČM Domažlice
ČSSD Domažlice
SPD Domažlice
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Chodské slavnosti
První uzavírka kvůli Chodským slavnostem začala už ve čtvrtek ráno
Čtyři dny trvala dopravní omezení z důvodu konání letošního ročníku Chodských slavností
– Vavřinecké pouti. První uzavírka začala ve čtvrtek v 6.00 ráno, ukončeny byly o půlnoci
z neděle na pondělí. To byl proveden závěrečný úklid města.
Letošní Vavřinecká pouť připomněla památnou národní manifestaci v roce 1939
Dvě významná výročí rámovala letošní ročník Chodských slavností – Vavřinecké poutě,
které se konaly od 9. do 11. srpna v Domažlicích. Právě před 80 lety, 13. srpna 1939, se na
120 000 lidí sešlo na památné mši svaté na Vavřinečku nad Domažlicemi, která se díky
kázání vyšehradského kanovníka Bohumila Staška stala národní manifestací proti nacistické
okupaci. Chodské slavnosti byly zároveň 65. v pořadí.
Dvě jubilea podtrhl bohatý program, ve kterém nechybělo mj. mnoho desítek hudebních
vystoupení, dvě mše svaté na Vavřinečku, staročeský jarmark a další trh se čtyřmi stovkami
stánků nebo pravidelné pochůzky domažlického ponocného. Program je takto bohatý
každoročně, a proto v době konání mše svaté probíhala jednotlivá vystoupení chodských
souborů, a tudíž se účinkující nemohli účastnit mše na Vavřinečku.
Program slavností zahájil v pátek 9. srpna v 18 hodin pořad Ozvěny folklóru, který je
pravidelným nahlédnutím do světa worldmusic za tvorbou kapel ovlivněných folklórem.
Letos v jeho rámci vystoupily skupiny Vesna, České srdce a Čankišou.
Pouťový parní vlak zamířil do Klenčí, Kdyně i České Kubice
Letošní jízdy parních vlaků v rámci Chodských slavností premiérově spojí Domažlice s Plzní,
Kdyní, Klenčím pod Čerchovem a Českou Kubicí. Vlaky bohužel nezajížděly do Furth im
Waldu, jak tomu bylo v minulosti. Jízdenky zájemci zakoupili přímo ve vlaku.
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Mši z Vavřinečku přenášela Česká televize
Krojovaný průvod vyšel v 9.45 hodin od křížku pod Vavřincem, samotná mše, kterou
celebroval kardinál Dominik Duka, začala v 10 hodin. Živě ji přenášela Česká televize na
programu ČT2, přenosu vyhradila 90 minut. Připomínka výročí a vyprošení si požehnání od
všech patronů se odehrávalo za přítomnosti dalších hostů - pražského pomocného biskupa
Zdeňka Wasserbauera, plzeňských biskupů Tomáše Holuba a Františka Radkovského,
litoměřického biskupa Jana Baxanta a biskupa Rudolfa Voderholzera z Řezna.
Dominik Duka se ve své řeči odrážel především od okupačního roku 1939. Ocenil ale
i odvahu a statečnost Chodů. „Jsme zde proto, abychom především poděkovali věrnému a
statečnému Chodsku za strážení vnější hranice a uvědomili si, že ona pouť v roce 1939 byla
v dobách, kdy lidsky řečeno, nebyla žádná naděje,“ řekl.
Vzpomněl ale i na další události, například ztrátu klobouku kardinála Juliána Cesariniho. „Že
tu klobouk ztratil, víme všichni ze školních lavic. Ale nikdo neví, že po celou dobu
basilejského koncilu tento kardinál hájil tuto zemi,“ pokračoval Duka, načež vzal kardinálský
klobouk a jako poděkování církve a všech lidí, kteří vědí, zač se vděčí Chodům, předal
klobouk jako dar městu Domažlice. Starosta Zdeněk Novák dar oplatil stejnou mincí. Rovněž
kloboukem, ovšem chodským širákem.
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Oslavy svobody
Již 74 let uplynulo od osvobození chodské metropole americkou armádou. Od 2. května si
zájemci mohli projít vojenské ležení v zahradě Chodského hradu. Camp Outpost Clint
Fleagle byl otevřen do neděle 5. května.
Přednáška o československých letcích Plzeňského kraje v RAF se konala v pátek 3. května
v Loutkovém sále MKS od 17 hodin.
Výročí připomněly nedělní oslavy 5. května. Nejvzácnějšími hosty slavností byli dva američtí
veteráni, kteří se podíleli na osvobození města v roce 1945. James Duncan a Herman Geist
sklidili největší potlesk při představování přítomných hostů. Domažlických oslav se
zúčastnili i zástupci amerického velvyslanectví, delegace ze sesterského města Two Rivers
vedená starostou Gregory Backleyem, vojáci z jednotky americké armády v německém
Vilsecku, senátor Vladislav Vilímec, poslankyně Ilona Mauritzová, poslanec a primátor Plzně
Martin Baxa, místostarostka partnerského města Ludres Véronique Ravon, místostarosta
Furthu im Wald Franz Former, zástupci krajského vojenského velitelství, městské policie,
sboru dobrovolných hasičů a další.
„Fenoménem, který provází naše oslavy, jsou přátelství, která byla navázána ať už
s americkými veterány, kteří osvobodili naše město, jejich rodinami nebo obyvateli
sesterského města Two Rivers,“ uvedl starosta města Zdeněk Novák. Stovky přítomných
diváků měly také možnost zhlédnout vystavenou vojenskou techniku. Součástí oslav bylo i
vystoupení žáků domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha. Zájemci si pak večer nenechali ujít
představení Patricka Dewana Náhodný hrdina a velký koncert Big Bandu Klatovy. Koncert
doprovázelo tematické promítání dobových fotografií ze sbírek Muzea Chodska na věž
kostela.
Státní svátek ve středu 8. května vyvrcholil čtyřmi pietními akty – na domažlickém
centrálním hřbitově, na židovském hřbitově, u pomníku obětem nacismu na Chodském
náměstí a v Havlovicích.
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Výročí 1989
Výstava v alejích: Akce Kámen
Šlo o první z akcí, které v Domažlicích připomněly 30 let svobody symbolizované jubileem
listopadové sametové revoluce. V úterý 17. září od 10 hodin provedla zájemce výstavou
Falešné hranice sama její autorka – kdyňská badatelka Václava Jandečková.
Expozice připomněla příběhy lidí, kteří se na přelomu 40. a 50. let stali obětí tajné akce StB,
která instalovala nedaleko česko-německých hranic falešnou hranici.
Výstava v alejích připomněla tři osudy
Výstava společnosti Paměť národa připomněla dvě výrazné domažlické osobnosti roku
1989 a jeden příběh o půl století starší. Ti, kteří se u čtyřbokého panelu zastavili, si přečetli
krátké texty o Jaroslavě Wollerové, Hynku Faschingbauerovi a Marii Hrbkové. Výstava
v alejích u náměstí Míru byla k vidění do 29. listopadu.
Koncert Souznění
Osm studentů hry na bicí nástroje z partnerského města Two Rivers patřilo mezi jedny
z účinkujících sobotního koncertu Souznění, který proběhl ve velkém sále MKS Domažlice.
Mladí američtí muzikanti vystoupili v Domažlicích vůbec poprvé. Města Two Rivers a
Domažlice navázala partnerské vztahy v minulém roce.
Právě při první návštěvě delegace z Domažlic ve Spojených státech byl domluven výměnný
pobyt mladých hudebníků. Kromě domažlických a amerických bubeníků na sobotním
koncertu vystoupili i jejich kolegové – mladí muzikanti z partnerských měst Furth im Wald
a Ludres. V Domažlicích předvedli v premiéře hudební kus, který složil šéf středoškolského
orchestru Andy Pagele s názvem Sister City Drummings inspirovaný Novosvětskou
Antonína Dvořáka.
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Dialog dvou světů
Domažlické MKS ve čtvrtek 17. října od 19 hodin uvedlo pořad Dialog dvou světů k památce
výročí sametové revoluce. Představil se v něm herec Jan Potměšil a hudebník Václav
Návrat. Pořad byl spojený s besedou, ve které se konfrontovaly dva umělecké světy:
divadelní zastupuje herec Jan Potměšil a ten hudební uvádí svou hrou houslista a skladatel
Václav Návrat.
Jan Potměšil v průběhu besedy přečetl některé málo známé dobové dokumenty, články či
básně inspirované revolučními událostmi. Vynikající houslista a hudební skladatel Václav
Návrat zkomponoval od té doby celou řadu skladeb pro sólové housle s humanistickými
odkazy na duchovní svobodu, z nichž některé uvedl průvodním slovem a zahrál.
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Další oficiální oslavy
Výročí založení republiky
V pondělí 28. října bylo tradičními pietními akty připomenuto 101. výročí založení
Československa. První z nich se za účasti představitelů vedení města a členů některých
spolků konal od 10 hodin u pomníku Svobody u Muzea Jindřicha Jindřicha. V 10:30 se další
pietní akt uskutečnil na městském hřbitově. O půl hodiny později si státní svátek pietním
aktem připomněli v Havlovicích.
Den veteránů
Město Domažlice spolupořádalo oslavy Dne veteránů, který připadá na 11. listopadu.
Hlavními organizátory jsou Československá obec legionářská a regionální pobočka Paměť
národa Plzeňský kraj. Na náměstí byl stánek, ve kterém se prodával symbol Dne veteránů
– vlčí mák. Jeho prostřednictvím bylo možné přispět na novodobé veterány. K dispozici byly
i informační materiály. Součástí akce bylo položení kytic u pomníku obětem první světové
války.
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Vánoční program v Domažlicích
V sobotu 30. listopadu byl rozsvícen vánoční strom
Město Domažlice ve spolupráci s MKS a ZUŠ Jindřicha Jindřicha uspořádaly slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Letos v adventním a vánočním období zdobil náměstí smrk,
který městu věnovala obec Díly.
Tradiční zpívání koled
Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň se uskutečnilo ve středu 18. prosince od
17 hodin na náměstí a zúčastnili se ho zájemci z Domažlic i širokého okolí. Na programu
byla od 17 hodin škola Lídy Noppové, v 18.03 přepojení na stanici ČRo Plzeň a společné
zpívání koled Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán.
Hudba u stromečku v Domažlicích
Jako každoročně uspořádalo MKS v Domažlicích vánoční program na náměstí, letos
v termínu 18. – 23. 12. V těchto dnech vystoupilo 14 hudebních souborů, konala se vánoční
zpěvohra „Vypečená vánoční suita“ a „Vánoční příběh aneb Ježíškova babička vypravuje“.
Hudební a divadelní program doplňoval svým vystoupením i oblíbený domažlický ponocný.
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Přednášky v Loutkovém sále MKS
Kristýna Pinkrová: Historie domažlické pošty (leden)
Martin Frantes, Milan Tomášek: Historie sirkařství na Domažlicku (únor)
Karel Špaček: Poštovní razítka na Domažlicku (březen)
Luděk Krčmář: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti (duben)
Daniel Švarc: Českoslovenští letci Plzeňského kraje v RAF (květen)
Tereza Mašlová, Jana Volfíková: Chodské slavnosti včera a dnes (červen)
Radka Kinkorová: Četnictvo na Domažlicku (září)
Zdeněk Procházka: Domažlické mlýny (říjen)
Jan Jirák: Pivovarnictví na Domažlicku (listopad)
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Muzeum Chodska v Domažlicích
Muzeum uspořádalo v roce 2019 řadu výstav a dalších aktivit, kterými obohatilo kulturní
život v Domažlicích:
Výstavy Galerie bratří Špillarů
Květa Monhartová, obrazy
Gabriela Nováková, kresby, objekty
Tomáš Bím, obrazy, litografie
3 x Špillar, obrazy
Galerie bratří Špillarů připravila výstavu ke kulatým životním výročím této mimořádné
sourozenecké malířské trojice. U nejstaršího Jaroslava jsme si připomněli 150 let od
narození, u Karla 80 let od úmrtí a u Rudolfa 70 let od úmrtí. Byla vystavena dosud neznámá
díla z muzejních depozitářů, ale také díla proslulá, zapůjčená z dalších předních galerií,
například ze Západočeské galerie v Plzni nebo Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

 Chodský hrad
Výstavy
„PŘÍBĚHY POŠT“ – z historie poštovnictví na Domažlicku, komentované prohlídky pro
veřejnost, programy pro školy
„Z FLORIDY DO DOMAŽLIC“ - vojenská výstroj čestného občana Domažlic Roberta Gilberta,
kterou daroval městu Domažlice
„FAR FROM HERE… DALEKO ODSUD“ - autentické americké uniformy a vybavení ze
zahraničních misí z let 1990 – 2018, ze soukromé sbírky Jana Samka
„JMÉNEM ZÁKONA“ - výstava o historii četnictva na Domažlicku v letech 1850 – 1945, ve
spolupráci se Státním okresním archivem Domažlice, Četnickou stanicí Klatovy a Muzeem
Dr. Karla Hostaše v Klatovech
„POUTNÍ MÍSTA A MÍSTA ZVLÁŠTNÍ ZBOŽNOSTI NA DOMAŽLICKU“ – představení málo
známých lokalit v regionu, k nimž se váže příběh s duchovním podtextem
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„ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ“ - práce žáků ZŠ Msgre B. Staška
„OD FĚRTUCHU K PRAŠTĚNKÁM“ - výstava krojů ve spolupráci se spolkem „Chodsko žije!“
a Muzeem krojů v Postřekově
„VÍTEJTE! FREIRAUM FURTH IM WALD“ - výstava fotografií ve spolupráci s partnerským
městem Furth im Wald
„VOJTĚCH KUBAŠTA – GENIÁLNÍ ILUSTRÁTOR“ - ilustrace světoznámého autora
trojrozměrných dětských knih - hra "Znáš dobře pohádky?“

Další aktivity pro veřejnost
Řemeslný jarmark
Martinský jarmark
Tyto jarmarky umožňují převážně místním výrobcům prezentovat výsledky své práce a
svých koníčků. Pravidelně přilákají do muzea velkou řadu lidí, kteří jsou zde poprvé a
většinou si přijdou dodatečně prohlédnout i celé muzeum, nebo je přilákají i jiné aktivity.

Poetické večery
Hlubina bezpečnosti - poezie Pavla Šruta – předneslo Poetické divadlo Plzeň
Krajina Dětství C´est la vie - předneslo Poetické divadlo Plzeň a Duo Musette
Kouzelné Vánoce - předneslo Poetické divadlo Plzeň
Autorské čtení: MgA. Tereza Lukešová - „To jsem z toho jelen“
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Spolky
 Automotoklub (AMK) Domažlice
Automotoklub Domažlice sdružuje dva nezávisle působící kluby Veteran car club (VCC)
Domažlice a Motorsportklub AMK Domažlice. Předsedou celého AMK Domažlice je Jiří
Stieber.
VCC Domažlice sdružoval k 31. 12. 2019 celkem 67 členů. Předmětem jeho činnosti je
uchovávání a renovace historických automobilů a motocyklů, účast na srazech, výstavách a
jízdách veteránů v České republice i v zahraničí.
Dne 17. 8. 2019 klub uspořádal již 45. ročník mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických
vozidel, jejíž start byl již tradičně přímo na domažlickém náměstí. Přestože je tato akce
určena pouze strojům do roku výroby 1955, na start se postavilo 63 motocyklistů a 46 řidičů
historických automobilů nejen od nás, ale také z Bavorska a východoněmeckého Saska.
Jízda se těšila značnému zájmu veřejnosti nejen na startu, ale také v obcích na trase. Vysoce
hodnocena byla také domácími i zahraničními účastníky, z nichž mnozí k nám jezdí již
dlouhá léta.
Motorsportklub má celkem 48 členů a zaměřuje se na automobilový sport odehrávající se
na nezpevněném povrchu. Předmětem jeho činnosti je pořádání mezinárodních
amatérských závodů v rallyekrosu a součinnost s bavorskými organizátory při pořádání
bavorského i německého šampionátu v závodech stock-car, dále pak udržování a další
zdokonalování závodního areálu v průmyslové části města za nádražím.
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 8 závodů rallyekrosového seriálu Chodský čakan s účastí
50 až 70 jezdců na každém z nich. Tyto závody mají velmi dobrý zvuk i v Bavorsku, a tak se
jich pravidelně zúčastňuje také řada bavorských soutěžících. Velkou pozornost klub věnuje
rovněž práci s dětmi, a proto jsou v rámci celého seriálu Chodský čakan vypsány také dvě
kategorie pro malé závodníky s dětskými buginami.
Členové Motorsportklubu AMK Domažlice rovněž poskytli součinnost bavorským
organizátorům závodů stock-car, které se v domažlickém areálu konaly celkem tři.
Domažlická speciální dráha pro tyto závody je jediná v celé České republice. Těchto závodů
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se pokaždé zúčastnily téměř dvě stovky soupeřů (všichni z Německa), které přijelo
povzbudit několik stovek bavorských fanoušků.

 CB klub Domažlice, z.s.
Zázemí: Baldovské návrší u Domažlic – vysílací zařízení, stánkové občerstvení pro veřejnost,
klubovna, zahrada
Předseda: Roman Holub
Členové výrobu: Stanislav Hůla, Štefan Haška
V roce 2019 – 37 členů, z toho 4 mládež do 15 let, 23 členů z Domažlic
Činnost CB klubu Domažlice, z.s.
Člen Českého radioklubu
Oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pro
klubovou stanici OK1RDO
Pravidelné vysílání – FM pohár, VKV provozní aktiv, Vánoční závod, Velikonoční závod,
Čarodějnický závod a Novoroční PMR štafeta
Ocenění roku 2019:
Diplom URE 70 - za spojení se španělskými stanicemi k příležitosti založení španělského
radioklubu URE.
Diplom Baltic Way - za spojení se stanicemi ze zemí Pobaltí, k příležitosti 30. výročí
demonstrace “Baltský řetěz”.
Diplom IIHF 83 - za spojení se slovenskými stanicemi k příležitosti 83. mistrovství světa v
ledním hokeji.
Diplom 725 Plzeň - u příležitosti 725 let od založení Plzně.
ARISS SSTV Award - za odposlechnutou pomalou přenosovou TV z Mezinárodní vesmírné
stanice.
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Činnost CB klubu Domažlice, z. s. pro veřejnost:
Čarodějnické opékání na Baldově
Baldovská pouť – spolupráce s Římskokatolickou farností Domažlice – Pouť Nejsvětější
Trojice
Dětský den – ve spolupráci se skautským oddílem Bazilišci z Domažlic
Den otevřených dveří CB klubu na Baldově
Baldovská pářka
Pronájem prostor pro SDH Domažlice na konání výcviku
Jazzový Baldov – pořádá Společnost pro památník bitvy u Domažlic, občerstvení a prostory
poskytuje CB klub Domažlice
Tradiční setkání CB a radioamatérů na Baldovském návrší
Halloween na Baldově - pro školní družinu ZŠ Komenského 17, Domažlice
Podzimní setkání CB klubu
Adventní zastavení na Baldově
Vánoční posezení
Silvestrovské zastavení
S KČT Domažlice návštěva Radiomuzea v Chamu
Základnu využila Mateřská školka z Luženic, senioři z Rehabilitačního centra seniorů
z Domažlic, účastníci sochařského sympozia, Čerchovan
Sezónní otevření stánkového občerstvení Za Kalichem pro širokou veřejnost (červenec až
září, popřípadě říjen dle počasí)
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 Český zahrádkářský svaz
V roce 2019 měl 102 členů. Z tohoto počtu je 63% členů starších 70 let. V průběhu roku bylo
přijato 5 nových členů. V roce 2019 zemřeli 2 členové a 3 ukončili členství.
Předseda: JUDr. Josef Fidrant
Místopředseda: Jindřich Kitzberger
Tajemník: Josef Výchart
Hospodářka: Anežka Karolyiová
Předseda kontrolní komise: Volfgang Podestát
Za dlouholetou aktivní činnost v základní organizaci byli v roce 2019 oceněni Republikovou
radou ČZS Praha tito členové:
Květoslav Kardinál – udělena stříbrná medaile
Josef Podestát – udělena bronzová medaile
V říjnu 2019 s Územním sdružením ČZS Domažlice za finanční podpory Města Domažlice
byla uspořádána Okresní výstava zahrádkářů s mezinárodní účastí. Výstava se povedla a
měla velmi dobrý ohlas.
V důsledku neúrody ovoce v roce 2019 bylo zpracováno pouze 610 kg ovoce, což byla za
posledních 6 let nejméně.
Od března 2019 byla pronajata prodejna paní Lichtenbergové, která zde prodává
zahrádkářské přebytky (ovoce, zelenina, květiny) pro veřejnost. Počátkem roku 2019 byla
zbourána zeď k parku a provedena oprava omítky a klempířské práce na stodole k parku.
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Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s.

Requiem W. A. Mozarta
Dne 3. 11. 2019 se uskutečnil koncert pěveckého sboru Čerchovan. Na programu tentokrát
bylo slavné Requiem W. A. Mozarta. Čerchovan se na tuto akci poctivě připravoval několik
měsíců předem.
Pořádání koncertu tentokrát mělo ještě další podtext. Byl věnován památce dlouholeté
členky sboru Vlastě Čejkové, jejíž život byl od dětství spjat s hudbou. Celá léta v
Čerchovanu účinkovala, a to nejen coby sborová zpěvačka, nýbrž zařizovala i věci nutné
pro chod tohoto sboru. S vděčností a obdivem je třeba připomenout její spolehlivost a
ochotu být vždy tam, kde jí bylo třeba, a vypomoci, kde ostatním síly nestačily.
Vlasta tragicky zahynula při dopravní nehodě 21. června 2014. Requiem v podání
pěveckého sboru Čerchovan po deseti letech opět posluchače nadchlo, o čemž svědčil
dlouhotrvající potlesk ve stoje po skončení vystoupení. Projekt významně finančně
podpořilo Město Domažlice.
Další informace o koncertech:
Jakub Jan Ryba: Stabat Mater v Mariánských Lázních, 19. 4. 2019 (Velký Pátek)
Zahajovací koncert Borského kulturního léta v kostele v Boru u Tachova: Antonín Dvořák Mše D-Dur, 12. 5. 2019
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v Mariánských Lázních, 20. 12. 2019
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v Nicově, 26. 12. 2019
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v Domažlicích, 26. 12. 2019
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 Orel – jednota Domažlice
Starosta – Marie Maňasová
Místostarosta – Ing. Jan Kadlec
Sekretář – Ing. Petr Jankovec
Členové - 37
První akcí roku 2019 byla společná dovolená našich členů, spolu se spolkem Fandíme
rodině.
V květnu se konala besídka k svátku matek. Konala se v klášteře za spolupráce ředitele ZUŠ
Josefa Kuneše.
Oslava u příležitosti 95 let založení domažlické jednoty v klášteře se uskutečnila v květnu.
Toto výročí bylo zahájeno mší svatou v kostele Narození Panny Marie a na faře za účasti
občanů.
V červnu se konal Biskup cup.
Červenec a srpen opět společná dovolená členů.
V srpnu byla orelská pouť na sv. Hostýně. Peťa Kunčík vyběhl jako 2. k Božímu Hrobu. Dostal
stříbrnou medaili ve své kategorii.
Oslav státních svátků 28. října a 17. listopadu se zúčastnily sestry z Orla s kytičkou.
Pochod Kozinovým krajem se koná každý rok, vždy první sobotu v říjnu. V roce 2019 se
účastnilo celkem 56 osob. Část jich šla pěšky, část jela na kole. Nejvíce byla navštívena trasa
na Baldov, kde proběhlo opékání buřtů. Někteří měli vlastní trasu až na Čerchov.
23. prosince zahrály děti členů Orla spolu s dětmi ze spolku Fandíme rodině scénku patřící
k Vánocům.
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 Kruh přátel Domažlice-Furth im Wald
Rok 2019 byl pro kruh přátel významný svojí patnáctiletou existencí a na druhé straně i
hrozícím rozpuštěním spolku, čemuž se naštěstí podařilo zabránit.
Valná hromada kruhu proběhla dne 25. července 2019 v restauraci Fellner ve Furth im
Wald. Jako tradičně byla vyznamenána osoba, která se zasloužila o podporu českoněmeckých vztahů. Vyznamenán byl předseda KČT Domažlice pan Petr Matějka. Stávající
předseda a spoluzakladatel spolku Herman Plötz už ve své předsednické funkci dále
nepokračuje.
Dále probíhalo hlasování o rozpuštění kruhu a vypadalo to, že je rozpuštění schválené.
Avšak bylo rozhodnuto, že se bude později konat další valná hromada s cílem zvolit nové
předsednictvo. Valná hromada se tedy konala dne 3. prosince 2019 v malém sále MKS
Domažlice a zde se podařilo nalézt nové předsednictvo: sešlo se celkem 29 členů, zúčastnil
se i místostarosta Města Domažlic Stanislav Antoš a radní Kamil Jindřich a Jan Benda. Nové
volby nám daly tento výsledek: 1. předseda Štěpán Thomayer, 2. předseda Karl Reitmeier,
3. předseda Vlastimil Konrády, pokladník Josef Reimer, zapisovatel Christian Eiban, revizor
Eberhard Pilz a členové výboru Tomáš Kohel, Jan Benda, Pavel Tilkovský, Anne Biermann,
Thomas Hastreiter, Karl-Ernst Soukup a Emilie Nosková.
Nově zvolený předseda poděkoval za projevenou důvěru a rovněž i dosavadnímu výboru za
vedení kruhu. Cílem kruhu pro další roky je vytvoření nové platformy pro vzájemná
setkávání, každý z členů by měl přinášet návrhy pro činnost kruhu a podporovat spolupráci
s dalšími organizacemi, které se věnují rozvoji dobrých sousedských vztahů. Karl Reitmeier
a Hermann Plötz také prezentovali pohled na 15letou historii existence Kruhu přátel Furth
im Wald-Domažlice a připomněli tak četné aktivity v tomto období.
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 Junák – český skaut, středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice, z. s.

Skauti opět přivezli Betlémské světlo
Domažličtí skauti z oddílu Ještěrky i letos nabídli zájemcům Betlémské světlo. Vánoční
tradice se do Česka dostala po roce 1989 z Rakouska. Letos světýlko přivezli v sobotu 21.
prosince vlakem z Plzně (odjezdem v 14:18) do Domažlic. Světlo si lze připálit na jakékoliv
připálit zastávce na trase. Následující den v neděli 22. prosince mezi 15:00 a 17:00 byla
možnost si světýlko připálit v kapličce ve Ždánově. V Domažlicích a v Klenčí pod Čerchovem
bylo jako již tradičně Betlémské světlo v kostelích na Štědrý den v čase 10:00-11:30.

 Sbor dobrovolných hasičů Domažlice
Hasič Josef Jírovec odchází z jednotky SDH po více než 60 letech
Po neuvěřitelných šesti desítkách let ukončil své členství v jednotce SDH Domažlice Josef
Jírovec (ročník 1938). Nově byl na jednání rady města do jednotky jmenován Rudolf Zrůst.
Pan Jírovec byl oceněn starostou města Zdeňkem Novákem na poslední valné hromadě
hasičů.
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Církve
 Římskokatolická farnost Domažlice
Nové osvětlení v kostele
Rozhodnutím zastupitelů bude do rozpočtového provizoria na rok 2020 zahrnuta částka
300 000 Kč na opravu elektroinstalace v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích.
Nové osvětlení bude celkově stát 850 000 korun. 550 000 korun bude doplaceno ze zdrojů
domažlické farnosti. Opravy v kostele jsou finančně náročné. V minulém období byla
například opravena střecha nebo renovovány vzácné fresky. Náklady jsou kryty z rozpočtu
farnosti, z příspěvků věřících, Ministerstva kultury ČR i Města Domažlice.

 Českobratrská církev evangelická, Farní sbor Domažlice
Tyršova 690, Domažlice 344 01
farář: Daniel Freitinger
kurátor: Pavel Voldán

Domažlická Římskokatolická farnost a Českobratrská církev evangelická, Farní sbor
Domažlice nedodaly podklady pro kronikářský zápis 2019.

V klášteře došlo na sanaci nádvoří Rajské zahrady
Klášter patřící řádu svatého Augustina v centru Domažlic má pronajato dlouhodobě město
pro potřeby Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha. V rámci nájemného je stanovena
částka 10 milionů Kč, která je postupně se souhlasem vlastníka umořována prostřednictvím
investic do zmíněné nemovitosti.
Letos z této sumy ubyde 700 000 korun. Jsou určeny na sanaci nádvoří Rajské zahrady, na
jižní straně byla opadaná zeď. Dosud největší opravy v rámci investic z výše zmíněné sumy
proběhly v roce 2016, renovací prošly okapy a na střechu byly instalovány sněhové zábrany.
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IX. Sport
 „Sportovní střípky“
Sportovkyní Domažlicka je Kateřina Razýmová
Domažlice hostily v pátek 15. března 2019 opět po pěti letech slavnostní večer vyhlášení
ankety Sportovec Domažlicka 2018. Přítomné hosty ve velkém sále MKS přivítali starosta
Zdeněk Novák a předseda Svazku Domažlicko Libor Picka. Vítězství v anketě opět po roce
obhájila běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová. Úspěšné sportovce ze svých obcí ocenili
starostové z mnoha míst Domažlicka.
Přehled vyhlášení sportovců v jednotlivých kategoriích 2018
JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ DO 18 LET – bez pořadí:
Beroušková Barbora – LK Tatran Chodov – běh na lyžích
Fait Martin – SK Jiskra Domažlice – plavání
Hojdová Markéta – Vodácký oddíl 7 – vodní slalom
Johánek David – SK Judo Poběžovice – judo
Knoppová Tereza – SK Samuraj Domažlice – allkampf-jitsu
Kubecová Lucie – Mílaři Domažlice – běžecké disciplíny
Rada Karel – Fitness Staňkov – silový trojboj
Šnirc Adam – SK Jiskra Domažlice – plavání
Švígler Ivo – TJ Holýšov – zápas řecko-římský a volný styl
Švígler Jan – AC Domažlice – běžecké disciplíny
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JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ – pořadí:
1. Razýmová Kateřina – LK Tatran Chodov – běh na lyžích
2. Brantlová Jana – Velosport Domažlice – triatlon
3. Kouřík Pavel – HZS Plzeňského kraje, ÚO Domažlice – hasičský sport
4. Picka Matěj – TJ Start Bělá nad Radbuzou – vojenský pětiboj
5. Konopíková Tereza – TJ Holýšov – zápas volný styl
6. Rada Karel st. – Fitness Staňkov – silový trojboj
7. Šála Bohuslav – SK Samuraj Domažlice – extrémní běžecké sporty
8. Baier Jiří – Velosport Domažlice – silniční cyklistika
9. Trněný Karel – Profiko rally team – motosport
10. Ott Tomáš – AC Domažlice – atletika – hod kladivem

KOLEKTIV MLÁDEŽ DO 18 LET – pořadí:
1. TJ Jiskra Domažlice – fotbal – dorost
2. TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem – fotbal – mladší přípravka
3. Basketbal Jiskra Domažlice – mladší žáci – celostátní liga U14
4. FC Dynamo Horšovský Týn – fotbal – starší žáci
5. TJ Sokol Domažlice – družstvo sportovních gymnastek

KOLEKTIV DOSPĚLÍ – pořadí:
1. TJ Start Tlumačov – fotbalové družstvo A tým
2. TJ Jiskra Domažlice – fotbalové družstvo A tým
3. AC Domažlice
4. Basketbal Jiskra Domažlice – A tým
5. SDH Horšovský Týn – požární sport – ženy
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KRAJÁNEK ROKU:
Matulková Jana – Dukla Brandýs nad Labem – vodní slalom
TRENÉR ROKU:
Kubík Josef – SK Judo Poběžovice
OSOBNOST SPORTU (síň slávy):
Královec Pavel – fotbalový rozhodčí
Kabourek Miroslav – předseda a referent sportu Sportovní unie okresu Domažlice

Ve furthském bazénu proběhl zajímavý projekt
Název projektu: „Společné plavání bez hranic“
Číslo projektu: Cíl EÚS/DF/SU/06/04
V bazénu města Furth im Wald proběhlo společné plavání dětí pod záštitou měst Domažlice
a Furth im Wald. Projektu se účastnily plavecké oddíly partnerských měst. V rámci setkávání
v prostorách bazénu při výuce plavání došlo k výměně trenérských a plaveckých zkušeností
trenérů a plavčíků, k prohlubování partnerství oddílů a navazování dalších společných
aktivit.
V rámci přidělené dotace z Dispozičního fondu, z programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014, je financována doprava, pronájem
bazénu a plavecké pomůcky.
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Chodská třicítka by mohla být součástí Českého poháru
Nejstarší tuzemský lyžařský běžecký závod Chodská třicítka se v roce 2021 bude konat už
posté. Organizátoři z domažlického klubu Sněhaři by jej v jubilejní sezoně rádi dostali do
prestižní série Českého poháru.
Tuto snahu provází dlouhá příprava a celá řada organizačních problémů. Jedním z nich jsou
úpravy lyžařských tras, které musí odpovídat certifikaci lyžařského svazu. Souvisí s tím jejich
rozšíření, musela by být vykácena část lesa. Zatím Lesy České republiky nejsou nakloněny
tomu, aby lesní cesty, po kterých by měly vést tratě závodu, byly rozšířeny. Závod Chodská
třicítka se koná v okolí Capartic, lyžaři běží klasickou technikou. 98. ročník proběhl letos 26.
ledna.
Mezinárodní den jógy v Domažlicích
Všechno je jednou poprvé. Pro Mezinárodní den jógy bylo toto „poprvé“ v celosvětovém
měřítku v roce 2015. Město Domažlice 21. června 2019 poprvé tento den jógu oslavilo
veřejně, aktivně a samozřejmě pro všechny zdarma.
V zahradě pod Chodským hradem bylo na programu cvičení jógy pod širým nebem,
vystoupení malých domažlických jogínků a párové jógy. Akci organizovali lektoři jógy
z Domažlic, například Mirka Bauzová.
Nová rolba upraví běžecké stopy v okolí Capartic a Čerchova
Domažličtí zastupitelé souhlasili se zařazením doplatku na pořízení nové sněžné rolby na
úpravu běžeckých stop v okolí Capartic a Čerchova do rozpočtu města pro příští rok.
Plzeňský kraj přislíbil dotaci 1,5 milionu korun, předpokládaná cena rolby je 4,4 milionu Kč
bez DPH. V současné době má město dvě rolby, 12 a 14 let staré. Jsou již za hranicí
životnosti. Přeshraniční zimní areál Allthütte – Gibacht - Capartice je pro běžkaře atraktivní,
navíc na německé straně vzniklo nedávno nové zimní středisko.
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Na úpravu lyžařských běžeckých tratí přispěje i Plzeňský kraj
Částkou 20 000 Kč se bude Plzeňský kraj spolupodílet na úhradě nákladů za úpravu
lyžařských běžeckých tras v okolí Čerchova. Běžecké trasy v okolí Čerchova a Capartic měří
okolo 60 km. O jejich úpravu v zimní sezóně se stará sportovní klub Sněhaři Domažlice.
Úprava trávníku zajistí TJ Jiskra
Na základě příkazní smlouvy s Městem Domažlice zajistí TJ Jiskra úpravu trávníku na
Městském stadionu Střelnice. V této smlouvě je stanovena i odměna za tuto činnost ve výši
367 375 Kč bez DPH za rok.

 AC Domažlice, z.s. - atletický klub
380 členů, 3 zaměstnanci
Předseda: Ing. Zdeněk Forster
Členové výkonného výboru: Petr Konop, Ing. Jan Ledvina, Mgr. Zdeněk Šilhánek, Martin
Pivoňka, Václav Carda, Soňa Lorenzová
Klub tradičně každý rok organizuje mezinárodní mítink Chodská 1 500 a Běh babylonskými
lesy. V roce 2019 se jednalo shodně o 54. ročník.
Chodská 1 500 si v posledních letech našla termín v polovině srpna. Vždy před zahájením
podzimní části atletické sezóny. Součástí je i předprogram pro mládež, který je v kategoriích
od 6 do 17 let započítáván do celoroční soutěže Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje.
V hlavním programu se vždy objeví i zahraniční účastníci.
Přehled vítězů mítinku pro rok 2019 v hlavních závodech
1500 m - David Palacio (Španělsko), Markéta Podpěrová (Dukla Praha)
100 m - Jiří Kubeš (ŠKODA Plzeň), Marina Andreea Baboi (Rumunsko)
300 m - Jiří Kubeš (ŠKODA Plzeň), Tereza Sekyrová (AK Sokolov)
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Běh babylonskými lesy - běh se koná na Babyloně v prostoru okolo místního kempu.
224 závodníků, rovněž součástí Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje, startují
závodníci různých kategorií od 3 let až po kategorii 60+.
Hlavní závod měří cca 6 000 m - vítězem se stal Jiří Voják (Mílaři Domažlice), v závodě žen
na poloviční trati zvítězila olympionička, lyžařka Kateřina Razýmová z Postřekova.
Celkem klub posbíral: 5 medailí na MČR, 9 medailí na Akademickém MČR a 69 medailí na
Přeborech Plzeňského kraje.
Přehled medailistů na MČR:
Jakub Karlach - mistr ČR junioři v hale na 800m, venku na třetím místě
Eliška Papežová - bronz MČR juniorů - oštěp
Michael Rubáš - bronz MČR juniorů - oštěp
Simona Kuboušková - stříbro MČR žactva, účast v reprezentaci na mezistátním
utkání
Na letní olympiádě dětí a mládeže reprezentovali Plzeňský kraj tito zástupci: Miroslav
Zittetbart (300 m), Pavel Froněk (skok vysoký), Jan Švígler (1500 m) a trenér Martin Pivoňka.
V soutěžích družstev: tým mužů reprezentuje klub v 1. lize, což je druhá nejvyšší soutěž
družstev. V roce 2019 postoupil do baráže o Extraligu. Celkově 12. místo v ČR.
Dále Klub v této sezóně postavil:
tým juniorek - účast na semifinále Mistrovství ČR
týmy starších a mladších žáků - startovali v rámci krajských mistrovství
Klub organizuje i několik soustředěních a příměstských táborů:
Jarní: Tachov, Sušice
Letní: Písek, příměstské tábory: Domažlice, Horšovský Týn
Podzimní: Špičák, Sušice
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Klub se prezentuje vlastními webovými stránkami acdomazlice.cz a profilem na facebooku.

 BASKETBAL JISKRA DOMAŽLICE, z. s.
Počet členů – 97 mládež, 31 dospělí
4 pracovníci - trenéři na dohodu o provedení práce, dalších 6 dobrovolných trenérů
Výbor Klubu byl nově zvolen na Výroční členské schůzi spolku dne 14. 6. 2019, která byla
po pěti letech volební – předseda MUDr. Tomáš Budka, místopředsedové Pavel Hendrich,
Ing. Marek Konicar, členové výboru Martin Císař, Vítězslav Pohanka, Ing. Milan Pinkr, Mgr.
Karel Štípek, Libor Škarda
Předmět činnosti – basketbal:
Šest mládežnických družstev, z toho dvě v republikových soutěžích – liga U14, nadregionální
liga U17
Dvě družstva dospělých – B tým Krajský přebor, A tým – 2. liga, 4. místo ve skupině A na
konci roku 2019, semifinále play-off 2. ligy r. 2018-19.
V prosinci 2019 klub uspěl ve výběrovém řízení na pořadatele finálového turnaje
Mistrovství ČR starších žáků kat. U14, který se uskuteční v Městské sportovní hale 3. 5.
2020.

 Dolez, z. s.
Počet členů: 60 (50 dětí + 10 dospělých)
Předseda: Petr Kazimour
Předmět činnosti: lezecké tréninky, závody, soustředění
Skupiny dětského horolezeckého oddílu: Veverky (4-6let), Koaly (6-9let), Šimpanzi (9-13let),
Orangutani (13-18let)
V lednu byly pořádány vnitřní boulderingové závody a v červnu venkovní závody na
obtížnost. Někteří členové se zúčastnili série závodů Překližka cup 2019 pořádaných v
Plzeňském kraji. V zimě členové využívají vnitřní boulderingovou stěnu a naopak v létě
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venkovní horolezeckou stěnu nebo skály v lomu na Babyloně, dále pak na Polínko u obce
Krsy nebo blízké skály v Německu (např. Kaitersberg).
Na lezeckém soustředění na Polínku jsou aktivně zapojováni do lezení i rodiče dětí.

 HC Domažlice
statutární zástupce: David Sekerák, předseda spolku
výkonný orgán:

Výkonný výbor (David Sekerák – předseda, Jiří Pavlásek –
místopředseda, Hynek Říha – člen)

počet všech členů:

206
z toho dospělí: 41 (domažličtí členové: 14)
mládež: 165 (domažličtí členové: 75)

předmět činnosti:

organizace sportovní činnosti mládeže a dospělých v ledním hokeji

Rok 2019 nebyl z pohledu Hynka Říhy z hlediska sportovních úspěchů nijak výjimečný.

 Volejbal Domažlice, z. s.
V roce 2019 čítala členská základna 127 členů, z toho bylo 54 dětí a mládeže do 18 let.
Výbor pracoval ve složení:
předseda - Roman Pavlík
hospodář – Pavel Kupilík
správce antukových a beach kurtů – Tomáš Kubal, Eva Kortusová
revizní komise – Tomáš Kubal, Jitka Benczová, Eva Tomanová
Zapojení družstev do soutěží:
MUŽI A – 2. liga ………………………………….4. místo
MUŽI B – KP I. tř. ……………………………..7. místo
JUNIOŘI – KP juniorů a kadetů …………3. místo
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ŽENY A – KP I. tř. ……………………………….6. místo
ŽENY B – KP II. tř. …………………………… 5. místo
JUNIORKY – KP juniorek …………………1. místo (z důvodu maturitních zkoušek většiny z nich
se nezúčastnily kvalifikace o postup)
ŽÁKYNĚ – KP st. žákyň ……………………….8. místo
MUŽI okr. přebor ………………………………3. místo
ŽENY okr. soutěž ………………………………1. místo
Nejmladší děvčata získávala zkušenosti v okresní soutěži „Volejbalové naděje“ a v soutěži
„Barevný volejbal“.
Trenérství se věnovali: Eva Kortusová, Marie Schröpferová, Michala Benešová, Tomáš
Kubal, Ondřej Kupilík, Jan Giebl, Martina Kubalová, Aneta Volfíková.
Do mužstva Muži A se z ligových soutěží navrátili bratři Kupilíkové, ale během sezony
přestoupil Filip do extraligového VK Euro Sitex Příbram.
V extraligových juniorkách Plzně i nadále nahrávala Bára Kupilíková.
V 1. lize žen Plzeň hrála Aneta Berková.
Ve 2. lize žen Klatovy byly zapojeny Kateřina Váchalová a Lenka Hornová.
V 1. lize kadetek Klatovy hrála Viktorie Červená.
V 1. lize juniorů Klatovy hráli – Lukáš Liška, Štěpán Rottenborn, Tomáš Novák a Jakub
Anderle.
V tomto roce zemřel zakládající člen domažlického volejbalu RNDr. Vladimír Vecka.
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 Wolfs Domažlice, z.s. - baseballový klub
Předseda: Petr Skala
Muži A: ve druhé nejvyšší baseballové soutěži skončili muži po nadstavbové části soutěže
sedmí. Ambice klubu byly však vyšší. Do mužstva se podařilo včlenit dva mladé odchovance,
kteří po několikaletém generačním výpadku omladili stárnoucí tým a zaujali své pevné
místo v sestavě. Tým trénuje bývalý hráč americké nejvyšší soutěže Greg Mc Carthy.
Dětské kategorie: klub obsazoval v soutěžích v tomto roce dvě kategorie - třináctileté a
jedenáctileté, bohužel se nedaří oslovit, udržet a rozšiřovat kádr těch nejmenších kategorií,
aby se děti mohly účastnit soutěží ve svých věkových kategoriích.
Kategorie Slowpitch: smíšené družstvo hrálo opět Českou slowpitchovou ligu a několik
mimoligových turnajů. V lize mezi 21 týmy se tým Wolfs umístil na sedmém místě. Náš tým
poměřil v lize síly mj. i s německým a slovenským týmem.
Baseballový klub Wolfs opět uspořádal pro děti ze školek baseballový turnaj školek. Tento
turnaj se mezi dětmi, rodiči i učitelkami ze školek setkává s pozitivními ohlasy, bohužel po
nástupu do školy děti a především jejich rodiče osloví jiný známější sport.

V Domažlicích v roce 2019 fungovaly i další sportovní oddíly, které nedodaly podklady pro
kronikářský zápis. Patří mezi ně:
-

fotbalový klub TJ Jiskra Domažlice

-

LTC Domažlice

-

SK Jiskra Domažlice, z. s.; oddíl plavání

-

Sněhaři v Domažlicích
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X. Turistika a životní prostředí
 Ochrana životního prostředí
Zákaz odběru povrchových vod ze Zubřiny
Od 1. července platil zákaz odběru povrchových vod ze Zubřiny. Vynutilo si ho extrémní
sucho a nízký průtok.
Skládka v Petrovické ulici upravena
Úpravou prošla skládka zeminy v Petrovické ulici. Rada města schválila zadání zakázky na
její úpravu a osetí další části této plochy v rámci projektu Terénní úpravy U Jezera.
„Práce provedla společnost AGRIMA Draženov a. s. podle předložené cenové nabídky ve
výši 80 000 Kč,- včetně DPH,“ uvedl domažlický místostarosta Radek Wiesner.

 KČT – odbor Domažlice
Domažlický odbor Klubu českých turistů měl ke konci roku 139 členů.
Činnost odboru řídil 11členný výbor. Výbor se scházel pravidelně 1x měsíčně. Během roku
došlo ve složení výboru ke 2 změnám. Na vlastní žádost odešla Jana Lásková, na její místo
postoupil z kandidátní volební listiny Karel Kupilík. Druhá změna nastala koncem roku. Za
zesnulého Karla Bílka se členem výboru stala Hana Kupilíková. Na místo místopředsedy byl
zvolen Štěpán Thomayer.
První akcí nového roku byl Novoroční výstup na Čerchov. Zúčastnilo se ho okolo 250 osob.
Na Čerchově byla uspořádána dobrovolná sbírka KČT Novoroční čtyřlístek, která vynesla
5.584 Kč. Vloni byla z prostředků této celostátní sbírky financována vozíčkářská stezka v
Ostravě – Bělském lese a kolem Krásné Lípy a bezbariérová úprava chaty na Čiháku v
Orlických horách. Setkání turistů na Čerchově se účastnila i řada místních politiků z české i
bavorské strany a waldmünchenský ponocný v historickém kroji.
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Druhou akcí 1. ledna byla tradiční Novoroční vycházka na Díly pod vedením paní
Senohrábkové.
Během roku 2019 KČT uspořádal celkem 32 turistických vycházek. Účastnilo se jich 436
turistů a ušli celkem 221 km. Vycházky připravili a vedli: nejčastěji Marie Janutková,
Svatopluk Doubek, Anna Léblová, Marie Senohrábková, Petr Matějka a dále Miroslav
Ryšánek, Ing. Jan Benda a Kamila Angelovová-Beňušíková. Paní Senohrábková vedla též
několik celodenních výletů na Šumavu a týdenní pobyt seniorů na Šumavě.
Dne 6. dubna 2019 se konalo Odemykání České studánky s účastí kolem 200 turistů.
Z hostů jsme přivítali europoslance Dr. Jiřího Pospíšila, členku Rady Plzeňského kraje a
ředitelku Krajské hospodářské komory Radku Trylčovou, poslankyni a zastupitelku města
Plzně Ilonu Mauritzovou, starostu Domažlic JUDr. Zdeňka Nováka, 3. místostarostu Furth
im Wald Franze Formera, ředitele Městských lesů Domažlice Ing. Jana Bendu a vedoucího
skupiny turistů z Waldverein Furth im Wald Waltera Spiesse. Kromě klenečského souboru
Haltravan se hudebního doprovodu účastnila i skupina trubačů okresního mysliveckého
svazu z Domažlic. Studánku odemykal Petr Matějka a Walter Spiess.
Dne 1. 5. se uskutečnila Májová vycházka rodičů s dětmi. Na její trase pod Vavřincem se
prošlo 93 účastníků, z toho bylo 46 dětí. Se zajištěním cílového prostoru tradičně pomáhali
domažličtí junáci a členové baseballového sportovního klubu Wolfs Domažlice.
Tradiční vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furth im Waldu se konala 21. 9. Zúčastnilo se
jí okolo 30 českých a 100 německých turistů. Úvodu akce u hřbitova v Klenčí se účastnil
klenečský starosta Ing. Jan Bozděch a ředitelka Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích Mgr.
Jana Štenglová.
Dále KČT 28. 9. uspořádal tradiční pochod pro rodiče s dětmi pod názvem Toulky zlatem
podzimu. Účastnilo se jej 60 osob, z toho bylo 28 dětí. S organizací pochodu nám opět
pomáhali domažličtí skauti. Cíl jsme i tentokrát umístili do areálu baseballového hřiště na
bývalém vojenském cvičišti pod Vavřincem.
Dne 9. 11. se konalo zamykání České studánky. Účast byla i tentokrát nižší, přišlo okolo 150
turistů. Hosty této akce byli místostarosta Domažlic Bc. Stanislav Antoš, 3. místostarosta
Furth im Wald Franz Former a ředitel Městských lesů Domažlice Ing. Jan Benda. Zamykání
měli na starosti předseda KČT Domažlice Petr Matějka a vedoucí skupiny Waldverein Hans
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Schlosser. Jako loni byla studánka úplně vyschlá, proto se symbolický přípitek musel
spokojit s 13. karlovarským pramenem - Becherovkou.
Členové KČT se účastnili i akcí jiných turistických odborů. Byly to: Memoriál Mirko Laníka
v Prášilech, pochod Plzeňská šlapka, Jarní setkání turistů Plzeňského kraje na hradu Radyně
u Starého Plzence, Májový senior puchýř v Plzni, pochod Smyčka Radbuzy, Za Kdyni štíhlejší,
Chotěšovská 30, Chodská bůta, zájezd Se Sokolem na rozhledny, tentokrát do Přeštic a
okolí, pochod Podzim pod Zelenou Horou v Nepomuku, Český zimní sraz turistů v Polici nad
Metují a Plánská 50. Vyvrcholením bylo Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje v
Třemešném - Záluží.
Zástupci domažlického odboru se účastnili krajské konference KČT Plzeňského kraje v Plzni,
valné hromady partnerské turistické organizace Waldverein Furth im Wald, výroční schůze
dobrovolných hasičů Domažlice, valné hromady domažlického Sokola a Orla, výroční
členské schůze domažlického radioklubu a valné hromady Rady seniorů města Domažlic.
Zástupci odboru se také zúčastnili slavnosti k 30. výročí pádu železné opony ve Furth im
Waldu.
Během roku odbor KČT Domažlice uspořádal dva autobusové zájezdy:
Zájezd do Zbirohu 22. 6. s návštěvou Muzea Josefa Václava Sládka, zámku Zbiroh a Muzea
hasičské a záchranářské techniky.
Zájezd do Muzea rozhlasu v Chamu 19. 10. a na zříceninu hradu Runding.
Oba zájezdy vedl Petr Matějka, zájezd do Chamu doprovázel pan Jürgen Kögler.
V zimním období se konaly 3 turistické besedy:
MUDr. Pavel Zeman: Zážitky z cesty po Bolívii, 7. 2.
Jaroslava Wollerová: Zážitky z cestování po Barmě, 21. 2.
Mgr. Rostislav Sladký: Irán? Irán!, 21. 3.
Dvakrát členové KČT navštívili představení plzeňského divadla:
5. 4. na Nové scéně veselohra Antonína Procházky Zácpa
10. 11. v divadle Pluto pásmo písníček a scének Karla Hašlera – Hašlerkyáda.
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Oba zájezdy zajistila a vedla Emílie Nosková.
Během celého roku se nezapomínalo ani na seniory – jubilanty. O blahopřání k jejich
kulatým narozeninám se vzorně stará p. Léblová. Je oceňována i dobrovolná činnost členů.
V říjnu 2019 byli na domažlické radnici starostou města Domažlice JUDr. Zdeňkem
Novákem oceněni Ing. Jan Benda a Miroslav Ryšánek. Na podzimním Setkání turistů
Plzeňského kraje v Záluží bylo veřejně poděkováno 2 členům: Marii Senohrábkové a
Svatopluku Doubkovi. Spolkem Domažlice – Furth bylo ve Furth im Waldu veřejně
poděkováno Petru Matějkovi za pěstování dobrých sousedských vztahů a společnou
ochranu přírody. Do Síně slávy Plzeňského kraje byl loni navržen předseda KČT Domažlice
v letech 1928 – 1948 JUDr. Svatopluk Čech.
Poděkování patří i účastníkům brigád. Paní Heriánové za úklid na Čerchově, p. Soukupovi,
Krčmovi, Doubkovi, paní Šimovičové, p. Heindlovi, Kuželkovi, Reinigerovi a Bílkovi za práce
v pronajaté garáži na Čerchově, p. Doubkovi, Krčmovi, Matějkovi, Kupilíkovi, Ryšánkovi a
Bílkovi za stěhování skladu při rekonstrukci Sportovní haly, p. Hendlovi, Matějkovi a
manželům Hrádkovým za nátěry na Čerchově, p. Pavlíkovi, Doubkovi, Ryšánkovi a Krčmovi
za výměnu sanitárního zařízení v chatě na Čerchově, p. Ing. Bendovi a pracovníkům
Městských lesů Domažlice za terénní úpravy v okolí věže a mnoha dalším. Dohromady se
odpracovalo 131 brigádnických hodin zdarma bez nároku na odměnu.
Majetek KČT odboru Domažlice
Péči o turistický inventář - sportovní a turistické potřeby má na starosti správce skladu
Svatopluk Doubek. Vloni i letos však probíhala generální rekonstrukce Sportovní haly ve
Fügnerově ulici a to se dotklo i skladu, který je zde v suterénu budovy. V září 2018 bylo
nutno sklad vyklidit. A teprve počátkem roku 2019 se mohl nastěhovat zpět.
Na Čerchově proběhla již 19. sezóna. Za rok 2019 navštívilo rozhlednu 6 180 osob. Celkem
se od roku 2000 z Kurzovy věže rozhlédlo 167 059 evidovaných platících turistů.
Ze vzácných návštěv v roce 2019 rozhlednu a chatu na Čerchově navštívili emeritní
předseda KČT Ing. Jan Havelka, místopředseda KČT Ing. Ivan Press, starosta Domažlic JUDr.
Zdeněk Novák a v podzimních měsících i 11 potomků Dr. Viléma Kurze, po němž je věž
pojmenována. Rod Kurzů se zde opět po roce sešel.
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I v roce 2019 pokračovaly opravy a celková údržba věže, chaty i pronajaté garáže. Hlavní
práce proběhly na západní straně a jihozápadním nároží vystaveným extrémním
klimatickým podmínkám. Hloubkově byly vyškrábány spáry, vyčištěny a přespárovány.
Chybějící kameny byly doplněny. Zdivo bylo staticky zpevněno a ošetřeno hydrofobním
prostředkem. Práce provedla firma Pegisan, hodnota díla byla 411.605 Kč. Podařilo se však
získat 150.000 Kč z grantu Plzeňského kraje, 70.000 Kč od Města Domažlic a 50.000 Kč od
obce Česká Kubice. Firma Pegisan formou sponzorského daru zhotovila nové vstupní dveře
do verandy z jižní strany. Dále odborná firma Kamenictví znovu vyzlatila pamětní desku Dr.
Viléma Kurze na jižní straně věže. Práce za 9 406 Kč uhradilo ústředí KČT v Praze.
Brigádnicky byly natřeny stoly a lavice před věží, východní stěna verandy a podlážka
vyhlídkového ochozu. V chatě byla umístěna pevná telefonní linka pro případ nutného
rychlého spojení, protože na Čerchově je slabý signál mobilních operátorů. Telefonní číslo
na Čerchov je 378 609 620. V chatě je též zavedena WiFi.
Celkem opravy a úpravy v roce 2018 stály 414. 267,- Kč. Tedy celkem od roku 1999 to je
5. 376. 699,- Kč.
Na sezónu 2019 bylo objednáno 5 nových suvenýrů – dřevěný přívěšek na klíče s motivem
věže a České studánky, plechový hrneček s kresbou rozhledny, keramické hrnečky na kávu
rovněž s motivem věže a sběratelská série zápalek s kresbou rozhledny od ilustrátorky
Slávky Štrbové. Posledním suvenýrem je kniha fotografií Pohlednice z ČR. KČT Domažlice se
zapojil i do projektu vydání knihy leteckých fotografií pod názvem Domažlicko z nebe. Za
odebraných 50 výtisků této knihy získali čtvrt stránky na prezentaci odboru. Z prodeje
těchto knih získali 2.000 Kč.
Ve vstupním prostoru věže je umístěna pokladnička pro dobrovolné příspěvky veřejné
sbírky. Aby byla pokladnička atraktivnější, truhláři ze SOU Domažlice vyrobili model
rozhledny s funkcí pokladničky veřejné sbírky. Za rok 2019 věnovali různí dárci 300 572,Kč, celkově od roku 2000 to bylo 2 368 346.-Kč.
V roce 2019 bylo vyměněno 104 šindelů na horní části rozhledny, působením povětrnosti
byly popraskané, nebo měly vypadlé suky. Dřevo na výrobu nových šindelů darovala pila p.
Maštálka z Klenčí, výrobu šindelů provedli učni SOU Domažlice.
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Věž je pojištěna proti přírodním pohromám i proti úrazům návštěvníků. Přírodní živly věž
loni opět potrápily, když při vichřici 29. září 2019 vichr utrhl část oplechování na západní
straně chaty. Škodní událost byla pojišťovně nahlášena, likvidátor škodu zaevidoval.
Další publikaci pod názvem 30 let od znovuobnovení KČT vydalo pražské ústředí k oslavám
30. výročí událostí 17. listopadu 1989. Celá jedna stránka v této brožurce je věnována
Čerchovu jako symbolu železné opony. Brožura byla rozdávána na Národní třídě v Praze
během oslav v listopadu 2019. A konečně třetí publikace, kterou KČT propaguje, je kniha
Ing. Jana Havelky pod názvem Chaty Klubu českých a československých turistů (1888 –
1928). Zde mimo jiné autor popisuje Pasovského chýši na Čerchově, chatu na Hrádku a
chatu na Tanaberku. Nájemkyně věže a chaty paní Martina Jenčová nájemní smlouvu plní,
tržbu odvádí a vzájemná komunikace je dobrá. Prostředí chaty, verandy i okolí průběžně
vylepšuje.
Činnost značkařská
V roce 2019 vykonávalo značkařskou činnost 20 aktivních značkařů, z toho bylo 6 žen a 14
mužů. K nárůstu počtu značkařů však nedošlo, oproti roku 2019 celkový počet aktivních
značkařů o 3 poklesl.
Celkem bylo obnoveno 210 km pěších turistických značených tras. Vyvěšeno bylo 12
směrovníků a 5 stojanů. Při počtu 20 značkařů, kteří se věnovali obnově značení, to činí
v průměru 46 hodin práce na jednoho značkaře.
Noví zájemci, kteří by se značení věnovali v rámci značkařského obvodu Domažlice, jsou
velmi vítáni.
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XI. Školství
Předškolní zařízení
 Sluníčko
V roce 2019 dětskou skupinu Sluníčko navštěvovalo 48 dětí. Některé děti navštěvují
dětskou skupinu denně, jiné podle potřeby rodičů jen několikrát v měsíci. Děti přichází i
odchází v průběhu celého roku. Přijímány jsou děti od 1 roku do 3 let.
Celý rok se děti těšily z pestré nabídky činností. Do Sluníčka pravidelně dochází paní
Kelnerová se svou keramickou dílničkou, děti o bezpečnosti poučila policistka Dagmar
Brožová. Oblíbenou akcí je i povídání s paní knihovnicí. Děti se učí, jak se ke knihám chovat
a mají možnost prohlížet si zajímavé knížky.
Od ledna 2016 Sluníčko (dětská skupina registrovaná na MPSV) čerpá dotaci na provoz z
Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.
Kolektiv, který si za cíl klade v první řadě spokojenost dětí a bezpečné a laskavé prostředí,
tvoří již řadu let zkušené zdravotní sestry Ivana Sauerová a Kateřina Kvítková, paní ředitelka
Kateřina Bauerová a o čisté prostředí ve Sluníčku pečuje Jaroslava Cuhrová.
Sluníčko má novou ředitelku
Ředitelka městské organizace Sluníčko Kateřina Bauerová podala rezignaci na svoji funkci.
Domažličtí radní rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na uvolněné místo. Organizace
Sluníčko sídlí v Michlově ulici, je v provozu od 1. ledna 2014, navázala na mnohaletou
činnost Jeselského zařízení Domažlice. Je určena pro péči o děti do tří let. Ve výběrovém
řízení na funkci ředitelky městské příspěvkové organizace Sluníčko uspěla Veronika
Beránková. Nová ředitelka se postu ujme 1. ledna 2020.
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 Domažlice – MŠ Petrovická
Město Domažlice získalo významnou dotaci na novou mateřskou školku „Domažlice – MŠ
Petrovická“ od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Hlavním cílem projektu je
výstavba nové, moderní, bezbariérové budovy MŠ v ul. Petrovická, a to jako jednoho
z odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška. Nová budova mateřské školky
bude mít celkem tři oddělení, tzn. dohromady 75 dětí a navýší současnou kapacitu školky o
48 míst. Součástí nové budovy bude rovněž výsadba zeleně (zahrady školky) a její vybavení
herními prvky. Budova bude mít veškeré zázemí – tedy zahradu a nezbytnou parkovací
plochu, jídelnu pro výdej dovezeného jídla a svým vhodným umístěním bude dostupná
nejen pro obyvatele města Domažlice.
Celkové náklady projektu jsou 31,27 milionů Kč. Samotné město bude z vlastních finančních
prostředků financovat 5% výše uznatelných nákladů projektu. Finanční prostředky ve výši
95% uznatelných nákladů projektu poskytla EU a Česká republika prostřednictvím
Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci
15. výzvy Místní akční skupiny Český les – IROP – Rozvíjení kvality infrastruktury pro
vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III.
Zpracování žádosti, dokumentu „Podklad pro hodnocení“ a zajištění koordinace při
přípravě podkladů k žádosti o dotaci na realizaci projektu provede Regionální rozvojová
agentura Plzeňského kraje. Radní schválili uzavření smlouvy se zmíněnou agenturou,
náklady jsou vyčísleny na 151 250 Kč včetně DPH.
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 Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace
Počet dětí: 242 od září 2019
Kapacita: 262
Počet pedagogických pracovníků: 23 učitelek, 6 asistentek pedagoga
Počet provozních zaměstnanců: 12
Mateřská škola Domažlice slučuje 3 odloučená pracoviště, přičemž kmenovou mateřskou
školou je mateřská škola Zahradní 471. V této mateřské škole sídlí ředitelství, mateřská
škola má kapacitu 79 dětí a 4 třídy. Ředitelkou Mateřské školy Domažlice, příspěvkové
organizace je Mgr. Lenka Žáková.
MŠ Poděbradova 53: kapacita 99 dětí – 4 třídy
MŠ Michlova 565: kapacita 84 dětí – 3 třídy
Mateřská škola Domažlice má celkem 10 běžných tříd a jednu speciální třídu v MŠ Zahradní
471. Do této třídy je bezbariérový přístup a ve školním roce 2018/2019 se naplnila do počtu
6 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a od září 2019 navštěvuje tuto třídu 7 dětí.
V průběhu roku se děti všech mateřských škol účastnily akcí pořádaných jednotlivými
školami i jinými organizátory. Děti navštívily několik divadelních představení konaných
v MKS v Domažlicích i v mateřských školách, výstav v Muzeu Chodska, navštívily Městskou
knihovnu Boženy Němcové. MŠ spolupracují s DDM Domino, kde pravidelně probíhají
keramické dílny pro děti, spolupracují také s Policií ČR v rámci preventivních besed,
spolupracují s hasiči.
Do mateřských škol jezdí pravidelně či jednorázově divadelní herci, lektorky jógy či
preventistka zubní péče i canisterapeutický pes Arčík. Děti také pravidelně navštěvují
sportovní halu a sokolovnu v Domažlicích.
Na přelomu května a června probíhal již 11. baseballový turnaj. Závěrečná utkání se
uskutečnila na baseballovém hřišti, kde má základnu Wolfs Domažlice, z. s. a zúčastnili se
jich i rodiče dětí.
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Každá mateřská škola uskutečnila pro děti program ke Dni dětí či školní výlet (např.
návštěva v Tyjátru v Plzni, vodního hradu Švihov). Ve všech MŠ proběhla akce „Loučení
s předškoláky“.
Jako každý rok probíhaly vánoční besídky či besídky ke Dni matek a další setkávání rodičů.
Do projektu „Celé Česko čte dětem“ se zapojila MŠ v Poděbradově ulici.
Některé děti z MŠ Poděbradova také pravidelně navštěvují saunu ve Sportovním centru
Rodeo v Domažlicích.
MŠ Zahradní také začala spolupracovat s Domažlickou nemocnicí. Děti se dozvěděly něco o
první pomoci a stavbě těla a prakticky si vyzkoušely první pomoc a sádrování. Děti z MŠ
také navštívily Den dětí, který pořádala Domažlická nemocnice.
Soptíci – přípravka mladých hasičů pod SDH Domažlice. Zúčastnila se zimního setkání
mladých hasičů, kde děti v soutěži vybojovaly 1. místo, celorepublikového festivalu
hasičských přípravek (Břehy, Nebílovy) či průvodu městem, který se uskutečnil v rámci oslav
sv. Floriána.
V rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II, který MŠ realizuje od ledna 2019, probíhalo
v období od ledna do prosince 2019 několik akcí v rámci aktivity Společná tematická
setkávání rodičů a Projektové dny v MŠ.
V rámci projektu Šablony také průběžně probíhá aktivita Vzájemné sdílení zkušeností
pedagogů a vzdělávání pedagogických pracovníků.
MŠ Domažlice se také zapojila do projektu APIV B. Cílem tohoto projektu je vzdělávání
pedagogických pracovníků a managementu školy především v oblasti společného
vzdělávání.
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Základní školy
 Základní škola Domažlice, Msgre B. Staška
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Statistické údaje k 1. 9. 2018:
Základní škola – 27 tříd, 598 žáků
Mateřská škola – 8 tříd, 205 žáků
Školní družina – 6 oddělení, 171 žáků
Školní klub – 12 oddělení, 180 žáků
Školní výdejna – 760 strávníků
Počty zaměstnanců:
1. stupeň: 17 učitelů
2. stupeň: 24 učitelů
školní asistent: 3
asistent pedagoga: 13
školní družina: vedoucí a 5 vychovatelek
mateřská škola: vedoucí učitelka a 15 učitelů
celkem pedagogických pracovníků: 79
celkem zaměstnanců: 105
Kromě standardní výuky dle Rámcových a školních vzdělávacích programů škola vyvíjela
opět součinnost s dalšími subjekty při zajišťování besed, přednášek, projektů, exkurzí,
výukových programů, apod.
ASŠK - pořádání a účast v soutěžích, škola poskytuje zázemí pro činnost, vyučující se podílejí
na přípravě a organizaci akcí. DDM Domažlice - nábor žáků do zájmových útvarů, podpora
mimoškolních aktivit. MKS Domažlice - spolupráce při výběru vhodných kulturních a
vzdělávacích pořadů pro děti. TJ Jiskra Domažlice – škola má uzavřenou smlouvu s TJ o
pronájmu tělocvičen pro několik oddílů, využívá pro výuku a soutěže areál stadionu
Střelnice. SVP Domažlice - řešení problémů žáků, organizace klubových odpolední a
konzultačních dní. OSPOD Domažlice - spolupráce v rámci výchovné komise. Policie ČR –
spolupráce v rámci výchovné komise. Městská policie – besedy a školení s výukou Ajax. ČČK
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- pravidelné proškolování zdravotnic školy, spolupráce při pořádání zdravotnických soutěží
pro žáky. ZUŠ Domažlice - uvolňování žáků na kulturní akce ZUŠ, ZUŠ pomáhá při přípravě
některých kulturních vystoupení. Knihovna Boženy Němcové – veřejné čtení, společné
návštěvy knihovny. Hasičský záchranný sbor Domažlice – spolupráce v projektovém dnu
Zdravá a bezpečná škola.
Stále se zvyšující podíl žáků s poruchami učení (91 žáků) značně ztěžuje práci učitelů. V
současné době pracuje na škole 13 asistentů pedagoga. Na škole je vypracovaný Minimální
preventivní program rizikového chování, jehož garantem byla v roce 2018/19 preventistka
Mgr. Blanka Krejsová. Preventivní výchovně-vzdělávací působení je neoddělitelnou
součástí výuky a života školy, preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů I.
i II. stupně.
V průběhu školního roku 2018/2019 se uskutečnila velká řada aktivit
První stupeň:
- plavecký výcvik
- dopravní výchova a návštěva dopravního hřiště, dopravní soutěže
- divadelní představení, mj. Alfa Plzeň
- návštěva kina: film Čertí brko
- keramické dílny
- vánoční koncerty
- maškarní bál ŠD
- fotbalové soutěže (Mc Donald Cup)
- Ani film se neobejde bez hudby – hudební program – 1. stupeň
- exkurze: Kozel
Druhý stupeň:
- adaptační kurzy
- exkurze: Dům přírody v Klenčí, Planetárium, výstava Domažlické osmičky, výstava
Lucemburská koruna, Juniorfest, Hrdličkovo muzeum v Praze, Výstava Zdeňka Buriana
(Praha), Botanická zahrada Praha, automobilka Škoda v Mladé Boleslavi
- Sportovní akce: atletická liga, přespolní běh, florbal, basketbalová soutěž, fotbalové
soutěže, volejbalová soutěž dívky, štafetový pohár
- akce s Českou spořitelnou - finanční gramotnost 5. třídy
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- návštěvy středních škol a učilišť: SOU Domažlice, OA Domažlice, Gymnázium J. Š. Baara,
SOŠ a SOU Horšovský Týn
- zájezd do Anglie
- Zayferus – ukázka dravců
- výukový program „Zdravá pětka“
- tematické akce: Halloween, Třída plná pohody, čertovský den
- řada vánočních koncertů
- okresní kola olympiád: český jazyk a matematika, anglický a německý jazyk, zeměpis,
biologie
- lyžařský výcvik a lyžařský den
- profitesty
- divadelní představení, pořad k osvobození Domažlicka Patricka Dewane: Náhodný hrdina
- Na vlnách přátelství – preventivní program pro 2. stupeň

Celoškolní aktivity:
- projekt EDISON
- návštěva hokejového utkání v Plzni
- Domažlický slavík – školní kolo
- AJAX – 1. stupeň
- divadelní představení dramatického kroužku
- Vzpomínky na Jonyho
- družební setkání se školou ve Furt im Wald
- taneční akademie – celá škola
Nabídka volnočasových aktivit
V uplynulém školním roce byly pro žáky 2. stupně nabízeny následující volitelné předměty:
Sportovní hry, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky
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Dále měli žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky: Deskové a logické hry, Sborový zpěv,
Psaní všemi deseti, Volejbal, Sportovní hry, Záchranářský kroužek, Basketbal, Florbal,
Výtvarný kroužek, Zábavná matematika, Dramatický kroužek, Žonglování
Enviromentální výchova:
Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se prolíná mnoha předměty,
vyučující sestavují tematický plán svého předmětu obsahující prvky EVVO. Na druhém
stupni probíhá výuka ekologického přírodopisu. Významné jsou třídní nebo celoškolní akce,
kterými se přirozeně do povědomí dětí tato problematika dostává. Z dlouhodobého
hlediska to jsou: třídění odpadu, zapojení do akce Alobalová koule, sběr žaludů a kaštanů,
kmotrovství zvířat v ZOO Plzeň.
Další akce v roce 2018/19:
 výuka v přírodě v Ekocentru Nosswartling v Německu na téma Voda a savci  výukový
program Ekologické síti v Evropském zeleném pásu Green Net  exkurze žáků do botanické
zahrady a skleníku Fata Morgana v Praze  exkurze žáků do ZOO Plzeň  besedy společnosti
Eko-kom Tonda – Obal na cestách  Den Země  sběr papíru – ochrana lesů  sběr kaštanů
a žaludů  Ukliďte Česko
Uplynulý školní rok byl plný velkých změn, v nichž se připravoval přechod na nový systém
výuky předmětu IKT podle nových požadavků na výuku tohoto předmětu.
● Došlo k zakoupení nového moderního vybavení, konkrétně 3D tiskárny typu Molestock,
3D scanneru typu Matter&Form, výukových robotů Ozobot, 30 ks iPadů pro vyučující i žáky.
● Byla zkušebně zahájena výuka jiných předmětů za pomoci iPadů, a to jednak učiteli
(výklad, zadávání procvičovacích cvičení a testů), jednak i žáky (výukové programy). Jednalo
se o předměty dějepis, přírodopis, anglický jazyk a výuka na 1. stupni.
● Na chodbě pavilonu 2. stupně byla zprovozněna interaktivní nástěnka Ámos, která žákům
zprostředkuje kromě výchovných klipů též zpravodajství ze života školy a aktuální důležité
informace, např. změny v rozvrhu.
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● Byla vytvořena nová skladba výuky informatiky ve všech vyučovacích ročnících,
reflektující výše zmíněné nové požadavky na výuku. Tato skladba bude zahrnuta i do ŠVP a
tematických plánů.
● IKT byla zahrnuta i do letního příměstského tábora s tématikou Harryho Pottera, který
škola pořádala v červenci (3D tisk, iPady …).
● Škola začala postupně využívat prostředky Google, a to jak programové (dokumenty,
prezentace atd.), tak i organizační. V plánu je postupné zapojení všech pedagogů, aby mohli
využívat sdílení souborů a podobně.
● Ing. Šmíd byl vybrán v konkurzu do krajské metodické komise NIDV-SYPO pro oblast IKT,
naše škola tím jednak získala přístup k nejnovějším poznatkům ohledně metodiky výuky,
novinek v programovém a hardwarovém vybavení atd. a jednak se stala prostředníkem
mezi ZŠ a SŠ na okrese Domažlice a příslušnými orgány na národní úrovni. Velkou
komplikací byla rozsáhlá havárie serveru v dubnu 2019, po níž bylo nutno celou síťovou
strukturu školy v podstatě vybudovat znovu. K zahájení nového školního roku je již vše opět
plně funkční. Přetrvává problém postupného zastarávání techniky, kterou bude nutno
průběžně obnovovat. Toto se týká zejména notebooků, pořízených ve větším počtu v r.
2011 z projektu DUMy, které jsou již za hranicí své životnosti a v současnosti se u nich ve
velké míře již projevují neopravitelné závady. Obě učebny IKT jsou plně funkční a vybavené,
horší situace je s učebnou UVT 2, která nemůže plně využívat svoji kapacitu, ale tato má být
nově vybavena z projektů EU. V plánu je další rozšíření zasíťování školy signálem wi-fi, které
je ale závislé na finanční situaci školy.
Příspěvek pro děti na školní obědy
Na základě smlouvy o partnerství mezi Plzeňským krajem a ZŠ a MŠ v ulici Msgre B. Staška
získala škola 176 185 korun jako příspěvek na obědy pro 28 žáků ze sociálně slabších rodin.
Zahraniční studenti
„Nová“ škola se již potřetí zúčastnila mezinárodního projektu Edison. Tento projekt spojuje
mladé lidi odlišných kultur a národností a dává jim možnost se seznámit s tradicemi a zvyky
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v jiných zemích. Snahou projektu je tolerance mezi kulturami a národy a omezení
předsudků a stereotypů, nebát se něčeho nového a jiného.
Školu navštívili studenti Patrick z Brazílie, Haramrit z Indie, Grace z Keni, Lindsey z Číny,
Elivra z Indonésie, Lucas z Malajsie, Salome z Gruzie a Ayana z Kyrgyzstánu. Cílem školy bylo
zprostředkovat žákům možnost vyzkoušet si své znalosti z anglického jazyka, a to vše
v domáckém prostředí, jelikož „celý svět“ přijel do Domažlic. Osm hostitelských rodin se na
týden stalo ambasadory české kultury, získalo nová přátelství a jejich členové měli možnost
procvičit si angličtinu a většinou získat i pozvání do rodné země zahraničního studenta.
Zahraniční studenti v hodinách angličtiny seznámili žáky se svou zemí pomocí prezentace.
Každé odpoledne byl připraven program, kterého se účastnili stážisté i žáci školy, čímž jim
byla zprostředkována příležitost mluvit anglicky i mimo učebny školy.
V „nové škole“ začali pracovat stavbaři
Se začátkem nového školního roku se v ZŠ v ulici Msgre B. Staška objevily nejen stovky žáků,
ale i stavbaři, kteří budují výtahy a nové učebny. Práce nemohly proběhnout o prázdninách,
protože do prvního výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma. Tři společnosti projevily
zájem o zakázku až při druhém tendru.
Součástí projektu je zavedení internetu po celém areálu školy, do všech čtyř budov. Dále
do něj patří zřízení odborných učeben – pro informační technologie, chemii, fyziku, jazyky
pro I. a II. stupeň. Zároveň došlo k vybudování tři výtahů, které podpoří bezbariérovost
školy.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření na tuto stavební akci ve výši 10,37 milionu korun
bez DPH. Devadesát procent nákladů by měla pokrýt dotace z evropských fondů.
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 Základní škola Domažlice, Komenského 17
Školní rok 2018/2019
Charakteristika školy
ředitel školy: Mgr. Ivan Rybár
Počet tříd: 37
Počet žáků: 895
Přehled o zaměstnancích školy:
Počet pracovníků * (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků *
17/18

18/19

17/18

18/19

102/92

108/96

71/63

77/66

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

Věkové složení pedagogických pracovníků:
Počet pedagogických pracovníků
Přepočtený stav dle 2. 1.
66

Průměrná
délka Průměrný věk
pedagogické praxe
23

47,3

Individuální integrace postižených dětí:
Vady

Počet žáků

Mentálně postižení

2

Sluchově postižení

1

Zrakově postižení

0

S vadami řeči

8

Tělesně postižení

1

Autisté

0

S více vadami

5

S vývojovou poruchou učení a chování

70

Celkem

87
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Materiálně technické zajištění školy:
Ve školním roce 2018/2019 proběhla kromě běžné údržby oprava východní a jižní strany
fasády na budově Komenského 17. O prázdninách probíhala na škole každoroční běžná
údržba, malování tříd a chodeb.
Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
Zápis žáků do 1. třídy:
Počet dětí u zápisu
106

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen
skutečnost
14
14
92
4

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky:
Počet Z toho přijatých na
SOŠ a SOU s maturitou
celkem Gymnázia

SOU

Jiné

86

16

1

17

52

Žáci, kteří …
dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku

1

nepokračují v dalším vzdělávání

0

byli přijati na víceletá gymnázia

22

Nadstandardní aktivity
Zájmová činnost organizovaná školou:
Zájmové kroužky:
sborový zpěv (školní pěvecký sbor)
chovatelský kroužek
zdravotnický kroužek
mladý chemik
psaní všemi deseti
výtvarný kroužek
tanečně pohybový kroužek
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Mimoškolní aktivity:
Byly pořádány různé školní sportovní turnaje, koncerty, pěvecké soutěže, návštěvy divadel,
besedy apod. pro různé skupiny žáků naší školy. Všechny akce byly prezentovány na
školních internetových stránkách, kde také škola informuje rodiče a veřejnost o všem, co
se jí týká. Jsou také součástí přílohy výroční zprávy školy. Aktivity sportovní, kulturní i jiné
se prolínaly celoročním životem školy.
K organizačně nejnáročnějším patřil každoroční lyžařský výcvik v Krkonoších a zahraniční
zájezd do Anglie pro žáky studující anglický jazyk a do Berlína pro žáky studující německý
jazyk. Školní pěvecký sbor Perníček Zpěvníček se prezentoval nejen v rámci města, ale i
celého regionu. Plánovitě, podle věku žáků, škola navštěvovala divadla plzeňská i pražská,
muzea a výstavy. Bohatými aktivitami se škola snažila o smysluplné využití času žáků jako
nejlepšího způsobu prevence před škodlivými vlivy a drogami.
Škola spolupracovala s mnoha domažlickými institucemi, jako např. s programovým odd.
MKS, DDM, Městskou knihovnou B. Němcové, Galerií bratří Špillarů, Muzeem Chodska
v Domažlicích, se Základní uměleckou školou J. Jindřicha v Domažlicích, s odborem
životního prostředí a odborem sociálním MěÚ v Domažlicích, okresním soudem,
tělovýchovnými jednotami, úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, SVP,
Policií ČR, Městskou policií Domažlice, se SPC v Horšovském Týně a v Plzni apod.

Mezinárodní spolupráce:
V letošním školním roce pokračovala setkání žáků 1. stupně naší školy s žáky přibližně
stejného věku z Grundschule ve Furth im Waldu. Uskutečnilo se několik společných akcí u
nás i v Německu, vždy tematicky zaměřených.

Primární prevence rizikového chování
Jako každý rok se škola snažila realizovat opatření směřující k předcházení a minimalizování
jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledků, proto byla pozornost věnována
převážně oblasti primární prevence. Cílem prevence byly takové aktivity a programy, které
podporovaly rozvoj mnoha kladných stránek osobností dětí:
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- uvědomění si možných nebezpečí a možnosti, jak se těmto nebezpečím vyhýbat
- příznivé klima školy (osobní bezpečí, podnětné prostředí)
- prevence studijního selhávání, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rizikových
projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování
- dobrá profi - orientace (prevence selhávání v seberealizaci)
- kvalitní rodinná a sexuální výchova (zdravý životní styl a správná volba partnera)
- zdravé sebevědomí dětí (rozvoj sociálních dovedností, schopnost čelit sociálnímu tlaku)
- navazování zdravých vztahů mimo rodinu, efektivní řešení konfliktů
- kvalitní vztahy mezi dětmi, schopnost vlastní sebeobrany a sebeprosazení, rozhodovacích
mechanismů a komunikativních dovedností
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci
problematiku prevence rizikových chování
- zdraví jako důležitá životní hodnota, kterou je třeba chránit
- spolupráce s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními,
krizovými), které působí v oblasti sociálně nežádoucích jevů

Péče o žáky s poruchami chování
Žákům s poruchami chování byla věnována velká péče. Zvýšila se snaha o okamžité řešení
veškerých problémů (i třeba jen náznaků), zlepšila se neformální spolupráce s výchovnou
poradkyní, metodičkou prevence a s vedením školy, a tak se daří většinu problémů
podchytit včas. V případě potřeby jsou rodiče zváni k pohovoru, v závažných případech do
výchovné komise, které se účastní i pracovnice odboru soc. věcí MěÚ Domažlice, popřípadě
i pracovníci ze SVP Domažlice. Pozornost je věnována zejména záškoláctví.
Spolupráce s rodiči, policií, MěÚ:
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S rodiči škola spolupracuje prostřednictvím pravidelných schůzek. Škola se snaží o
partnerské, vstřícné a profesionální jednání s rodiči a předcházení konfliktním situacím.
Při těchto jednáních zdůrazňuje zájem o dítě a klidné řešení problémů.
Místostarosta, vedoucí finančního odboru, odboru školství a soc. věcí a kontrolního odboru
dvakrát navštívili školu v rámci tzv. konzultačního dne, zajímali se o problematiku, výsledky
a plány školy. Závěry z kontrolního dne schválila Rada Města Domažlice. Velmi úzká a dobrá
byla spolupráce s pracovnicemi odboru sociálních věcí, s Policií ČR i Městskou policií
Domažlice.
Analýza školního roku
V oblasti výuky se škole dařilo držet stále vysoký stupeň odborné způsobilosti. Potěšující je
vysoký počet projektové a interaktivní výuky (1. stupeň, fyzika, chemie, dějepis, hudební
výchova a přírodopis) a velký zájem o výpočetní techniku a zapojení internetu do výuky.
Trvalými úkoly byla snaha o pestrost výuky, o větší podíl samostatné a tvořivé práce,
samostatné řešení problémů a o rozvíjení schopností žáků řešit problémy a umění
formulovat své názory.
Žáci mají dobré podmínky pro práci s informacemi, internetem, stejně tak jako učitelé. Ti
mohou pracovat na počítačích v kabinetech.
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 ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
Adresa: B. Němcové 119, 344 11 Domažlice; Detašované pracoviště: Klenčí pod Čerchovem
Vyučované obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický
Přehled studijních zaměření
Hudební obor

Počet žáků

Hra na klavír

122

Hra na elektronické hudební nástroje

33

Hra na housle

59

Hra na violu

1

Hra na violoncello

2

Hra na kontrabas

2

Hra na zobcovou flétnu

45

Hra na příčnou flétnu

10

Hra na klarinet

30

Hra na saxofon

7

Hra na lesní roh

2

Hra na trubku

6

Hra na baskřídlovku

0

Hra na pozoun

2

Hra na tubu

0

Hra na kytaru

57

Hra na elektrickou kytaru

10

Hra na basovou kytaru

1

Hra na bicí

19

Hra na akordeon

11

Hra na dudy

8

Sólový zpěv

36

Přípravné studium

4
467
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Taneční obor

Počet žáků

Tanec-Performing Arts

79

Výtvarný obor

Počet žáků

Výtvarná tvorba

190

Literárně-dramatický obor

Počet žáků

Dramatika

34

Celkem žáků

770

Zaměstnanci
Počet učitelů: hudební obor - 35
výtvarný obor – 3
taneční obor – 1
literárně dramatický – 1
Administrativa: 2
Uklízečka: 1

Ve složení pedagogického sboru došlo k následujícím změnám: Na mateřskou dovolenou
odešla Martina Pincová a Marie Tipplová, její žáky z části převzaly nové kolegyně, paní
Viktorija Busckova a Ivana Janečková.
Dlouholetý učitel žesťových nástrojů a kapelník školní dechovky pan Jiří Huřťák
odešel do důchodu, dechového orchestru se ujala Klára Šleisová, čerstvě provdaná
Šerlovská. Tento významný životní krok učinila také Markéta Schubertová, která přijala
nové příjmení Šťovíčková. Naše milá ekonomická pracovnice paní Alena Kitzbergerová se
rozhodla odejít na zasloužený odpočinek a předává žezlo paní Aleně Votavové.
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Veřejná vystoupení žáků školy
Žáci se každoročně prezentují na kulturní scéně Domažlic a okolí. Letos opět „rozsvítili“
vánoční strom, nechyběli při Oslavách osvobození, stavění májky, zapojili se při vítání
občánků, vyznamenání dárcům krve, předávání maturitních vysvědčení…
Celá škola uspořádala jako každý rok dva hlavní koncerty v MKS, dva učitelské,
absolventské koncerty, řadu třídních besídek a několik koncertů interních. Stěžejní byly
akce v rámci mezinárodní spolupráce, repríza loňského muzikálu a Taneční akademie (viz
následující kapitoly).
Jsme pravidelnými hosty v domažlických penzionech, v adventním čase někteří žáci
potěšili trhanovské seniory v místním zámku a postřekovské starší občany v místní škole.
Výtvarný obor připravil několik výstav: „Pan Tau a jeho děti“ v Domě přírody
Českého lesa v Klenčí, „Příběh pošt“ v Muzeu Chodska a „Prosincová poezie“ v Knihovně B.
Němcové.
Taneční skupiny zpestřily nastudovanými choreografiemi program Juniorfestu,
maturitních plesů, tanečních kurzů, reprezentují školu i na řadě míst v krajském městě.
Působení zde vyvrcholilo před závěrem školního roku ve Velkém divadle v Plzni projektem
„Letem tanečním a pěveckým světem DJKT“. O dvouhodinovou hudebně taneční
podívanou se postarali žáci tanečního oboru ZUŠ J. Jindřicha Domažlice, Baletní školy DJKT
a Dětského sboru DJKT.
Letošní ročník ZUŠ Open úspěšně proběhl v letním kině ve spojení s akcí „Město
dětem“, pořádané každoročně u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Akce pro žáky jiných škol
Vřelé přijetí muzikálu „Kráska a zvíře“, nastudovaného v minulém školním roce, si vyžádalo
reprízu – v lednu pro zhruba 400 diváků. Ještě větší návštěvnost (600 diváků) zaznamenala
pak na jaře Taneční akademie.
V jarním období byla rovněž pořádána představení pro děti z mateřských škol
z Domažlic a okolí v refektáři ZUŠ a pro žáky základních škol v MKS. V obou programech
bylo cílem nastínit „pestrý svět umění“ a zároveň divákům ukázat, co přináší píle a úsilí těm
jejich kamarádům, kteří v ZUŠ poctivě pracují.
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Podobný výsledek mělo i vánoční setkání v postřekovské ZŠ, kde naši žáci hráli a
zpívali svým spolužákům.
Mezinárodní spolupráce, účast v mezinárodních projektech
V říjnu byly naplánovány koncerty partnerských měst. Nejdříve zástupci ZUŠ JJ vyjeli
na návštěvu do francouzského Ludres, během níž se uskutečnil společný koncert v tamním
kostele. Součástí slavnostního odpoledne byla i přehlídka na počest stého výročí od konce
první světové války, kterou uspořádali na náměstí francouzští letci. Ani ne za týden
následoval koncert v Domažlicích a hned druhý den pak na radnici ve Furth im Waldu.
Zástupci partnerského města zde zprostředkovali hostům prohlídku „Dračí jeskyně“. Po
koncertě byli všichni pozváni na večeři, během níž si mladí muzikanti společně povídali i si
u stolu zazpívali. Domažlická ZUŠ se prezentovala dvěma sólovými vystoupeními, pásmem
Chasnické muziky a folklorního souboru a temperamentním vstupem souboru bicích
nástrojů TEP.
Od září nacvičoval houslový soubor poměrně obtížný notový materiál pro
připravovaný benefiční koncert Musik in der Fabrik. Intenzivní společné setkávání a
zkoušení v německém Chamu vyvrcholilo koncertem v uklizené výrobní hale tiskařského
závodu v obci Stamsried. Obsazení orchestru bylo velkolepé: přidalo se nezvyklé množství
žesťů, několik netypických bicích nástrojů a harfa! Repertoár mladé umělce oslovil, zazněly
kromě jiného melodie z filmů Gladiátor, Pán prstenů a Piráti z Karibiku. Projekt vznikl ve
spolupráci s Landkreismusikschule Cham, orchestr řídil sympatický Andreas Stögmüller.
V květnu proběhly dva „Příhraniční koncerty“ v domažlickém MKS a ATT Halle Furth
im Wald. První polovina domažlického koncertu patřila ZUŠ J. Jindřicha, která se mohla
pyšnit výběrem nejúspěšnějších vystoupení uplynulé sezóny. Druhou část zaplnil Orchestr
bez hranic s rozmanitým repertoárem „od Bacha“ po filmové a muzikálové melodie
v podání žáků našeho pěveckého oddělení.
Výtvarný obor se ve spolupráci s třemi výtvarnými školami z Německa zúčastnil
výtvarného projektu „Malování zdi“ v historickém areálu barokní fary v německém Wurzu.
Tématem nástěnné malby bylo „Muzikanti a jejich hudba v průběhu historie lidstva“.
Prvním krokem byla přípravná část na workshopu v Domažlicích. Zde vznikla kolekce
muzikantů v různých pohybech s barevnými kreacemi, které představovaly jejich hudbu.
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Hlavní část pak probíhala na místě po dobu tří dnů. Žáci uplatnili své spontánní návrhy,
které však museli podřídit celkovému dojmu a to je učilo tvořit v kolektivu. Nakonec se
podařilo celou zeď zvládnout a vznikla tak nástěnná malba jako trvalá hodnota, která bude
provázet kulturní akce pořádané v areálu fary.
Třetí fází projektu a ukončením byla vernisáž jako součást oslav 950. výročí založení
města Wurz. Starosta projekt kladně ohodnotil, pro zúčastněné připravil sportovní večer na
minigolfu, druhý den se uskutečnila procházka místní přírodou spojená s tvorbou skic. Na
závěr se výtvarníci zúčastnili zajímavého koncertu Brémských muzikantů. Vyprávěla se
pohádka současně vyjadřovaná hudbou.
Celý projekt byl pro žáky velmi inspirativní a přínosný.
Soutěže
Výsledky vybraných oblastních a krajských kol:
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů (17. 3. 2019
ZUŠ B. Smetany Plzeň):
duo zobcových fléten Kateřina Melounová – Terezie Palenčarová – 2. místo
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů (6. 4. 2019
ZUŠ Plzeň):
KVINPJET (Ema Vecková, Adéla Pavleová, Kateřina Švecová, Jana Zavázalová – housle, Klára
Forstová – klavír) – 1. místo
ABA (Anežka Pincová, Anna Polívková, Bohdana Kalousová – housle) – 1. místo
TAUSTRIO (Ema Vecková, Jana Zavázalová – housle, Eliška Hálková – klavír) – 1. místo
s postupem
Krajská přehlídka pěveckých sborů ZUŠ (30. 3. 2019 ZUŠ Starý Plzenec):
Přípravný dětský pěvecký sbor Skřivánci – zlaté pásmo
Dětský pěvecký sbor Duha – zlaté pásmo s postupem
Lidová píseň Rokycany (9. 3. 2019):
Kristýna Randová – 2. místo
Klára Kaiserová – 2. místo
Karlovarský skřivánek (únor 2019 ZUŠ T. Brzkové Plzeň):
Zdeněk Štengl – postup do národního kola
Krajská soutěž v recitaci (16. 4. 2019 H. Týn):
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Viktorie Dufková – 1. místo
Krajská soutěž divadel ZUŠ (22. - 23. 3. 2019 Kdyně):
3. skupina „Vzpomínky Jonyho“ – 1. místo s postupem + absolutní vítěz
Czech dance masters (23. 3. 2019 hala TJ Lokomotiva Plzeň):
miniděti „Ukolébavka“ – 1. místo
děti „Mary Poppins“ – 2. místo
Svaz učitelů tance (14. 4. 2019 Cheb):
mládež „Mám jizvu na rtu“ – 1. místo
mládež „Speeding Cars“ – 1. místo
děti „Soda Pop“ – 2. místo
junioři „The Dance“ – 2. místo

Výsledky národních kol:
Národní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů (18. 5.
2019 Jindřichův Hradec):
TAUSTRIO (Ema Vecková, Jana Zavázalová – housle, Eliška Hálková – klavír) – 3. místo
Mládí a Bohuslav Martinů (26. 4. 2019 Polička):
Kateřina Švecová (housle) – 3. místo
Celostátní přehlídka pěveckých sborů ZUŠ (3. - 4. 5. 2019 Litomyšl):
Dětský pěvecký sbor Duha – bronzové pásmo
Písňová soutěž Bohuslava Martinů (říjen 2018 Hud. gymnázium Hl. města Prahy):
Lucie Kaiserová – 1. místo
Anna Pelnářová – 3. místo
Lidová píseň Rokycany (ZUŠ Rokycany):
Anežka Pincová – 1. místo
Lucie Kaiserová – 2. místo
Mezinárodní soutěž Pražský pěvec (7. – 9. 6. 2019 Národní divadlo Praha):
Linda Martincová – 2. místo
Lucie Kaiserová – 3. místo
Celostátní soutěž divadel ZUŠ (30. 5. – 2. 6. 2019 Litvínov):
3. skupina „Vzpomínky Jonyho“ – zlaté pásmo
Czech dance masters, Mistrovství ČR (4. 5. 2019 Chomutov):
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mládež „Mám jizvu na rtu“ – 1.místo
děti „Soda Pop“ – 2. místo
Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (23. 3. 2019 Praha):
Kateřina Švecová – zlaté pásmo a zvláštní ocenění poroty

Významná ocenění, úspěchy

Taneční lektorka Václava Brettschneiderová získala na vyhlášení TANEČNÍ UČITEL ROKU
ocenění nadace Tanec a divadlo za práci s chlapci a zvláštní cenu Mezinárodního centra
tance.
Žákyně výtvarného oboru Daniela Haladová (vyuč. J. Šlechta) byla se svým vyučujícím
zahrnuta do stipendijního programu mentoringu uměleckého vzdělávání MENART.
Mentorem je Petr Nikl.
Žák Patrik Hradecký (zpěv, vyuč. L. Bínová) byl přijat do studijního programu MENART k
lektorce Kateřině Kněžíkové.
Žákyně Kateřina Švecová (housle, vyuč. M. Šťovíčková) se zúčastnila Mezinárodní houslové
soutěže PhDr. Josefa Micky v Praze, zde obhájila 3. místo. Následovala soutěž Mládí a
Bohuslav Martinů v Poličce, kde získala zlaté pásmo a zvláštní ocenění poroty.
Mimořádným vyznamenáním bylo ocenění PERLA PLZEŇSKÉHO KRAJE Chasnické dudácké
muzice a pěveckému triu (vyuč. V. Konrády a J. Svobodová) za loňské obhájení 1. místa
v celostátní soutěži folklorních souborů a žákovi Patriku Hradeckému (vyuč. L. Bínová) za
pěvecké umění a reprezentaci kraje předané hejtmanem.
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 Středisko výchovné péče
Počet zaměstnanců: celkový počet zaměstnanců 11.
Ředitel, statutární zástupce: Mgr. Viktor Vanžura
Vedoucí SVP Domažlice: Mgr. Hana Tulačková
Předmět činnosti: SVP (dále jen „středisko“) je preventivně výchovným zařízením. Nabízí
služby ambulantní i internátní. Hlavní činnost SVP je specifická primární prevence zaměřená
na předcházení sociálně patologických jevů. V rámci internátního pobytu klademe důraz na
indikovanou specifickou primární prevenci, která je často označována jako včasná
intervence a předchází sekundární prevenci, tedy prohlubování rizikového chování u
každého jednotlivého klienta.

Střední školy a učiliště
 Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
Školu navštěvovalo celkem 512 žáků rozdělených do 18 tříd, které učilo 41 interních
pedagogů a 4 externí vyučující. Ředitelkou školy byla Mgr. Jana Štenglová, jejím zástupcem
Mgr. Václav Kozina. Gymnázium poskytovalo všechny tři formy studia – čtyřleté, šestileté a
osmileté.
Maturitní zkoušky byly - stejně jako v minulých letech - rozděleny do tří termínů. Nejprve
přišly na řadu písemné práce a didaktické testy a od 20. do 23. května se konaly ústní
zkoušky. Celkem maturovalo 71 žáků, z nichž 19 prospělo s vyznamenáním. Důstojnou
tečkou za gymnaziálním studiem se pro všechny absolventy stalo slavnostní předávání
maturitních vysvědčení v obřadní síni domažlické radnice za účasti starosty města.
Studenti gymnázia také měli možnost skládat přímo na své škole prestižní mezinárodně
uznávané zkoušky z cizích jazyků Cambridge English a Deutsches Sprachdiplom.
Domažlickým gymnazistům se dařilo rovněž v různých soutěžích. Nejvýraznějšího úspěchu
dosáhl žák 4. ročníku osmiletého studia Dang Phan Thanh Luan, jenž ve své věkové kategorii
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obsadil vynikající 3. místo v celostátním kole olympiády v němčině. Díky své aktivní účasti
v celostátním projektu Pražský studentský summit dostali tři naši žáci možnost navštívit
Evropský parlament v Bruselu.
Úspěšně se rozvíjely rovněž mezinárodní vztahy. Byly navázány kontakty se školou
Bernarduscollege v belgickém městě Oudenaarde

a na přelomu dubna a května

odcestovala skupina našich gymnazistů na výměnný pobyt do Belgie s ubytováním
v rodinách. Bylo realizováno také několik společných akcí s žáky ze škol v sousedním
bavorském okrese Cham.
Gymnázium nezapomnělo ani na svého patrona a v průběhu února a března si připomnělo
150. výročí narození spisovatele J. Š. Baara několika akcemi. První z nich bylo pásmo určené
žákům plnícím povinnou školní docházku, které připravila učitelka dějepisu Marie
Johánková. Starším studentům byl na přednášku pozván opravdu fundovaný lektor a
charismatický řečník, prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., vedoucí katedry českého jazyka a
literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Baarovým výročím byla
inspirována rovněž autorská výstava členů školního fotokroužku, která se uskutečnila
v Knihovně Boženy Němcové.
Ve dnech 19. a 20. listopadu si gymnázium komponovaným pásmem mluveného slova,
promítáním krátkých scének i známých písní připomnělo výročí událostí 17. listopadu 1939
a 1989. Tento pořad připravilo několik učitelů společně se členy školního divadelního
kroužku a se skupinou aktivních studentů z několika tříd. Ve školní jídelně se uskutečnila tři
představení pro žáky a jedno pro Univerzitu 3. věku a další zájemce.
Dne 10. prosince byla podepsána dohoda o spolupráci Gymnázia J. Š. Baara s Fakultou
aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni, díky níž se domažlické gymnázium
stalo partnerskou školou FAV. Obě vzdělávací instituce budou spolupracovat při
zkvalitňování přípravy gymnazistů v technických a přírodovědných oborech i v digitálních
technologiích. V praxi to znamená, že FAV bude poskytovat odborné konzultace jak
domažlickým učitelům, tak i nadaným žákům. Nápomocna bude rovněž při zajišťování
přednášek, besed a exkurzí. Společným cílem je podpořit zájem gymnazistů o studium
technických a přírodovědných oborů na vysokých školách.
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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola Domažlice

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Základní údaje:
Počet žáků k 31. 8. 2019: 393
Obor OA – 83
VOŠ – kombinovaná 129
Obor ITE – 72
Obor ZA + PS – 109
Dle údajů ze statistických výkazů pro šk. r. 2019-20 bylo žáků SŠ 264, studentů VOŠ 129
Počet učitelů:39 (32,72 přepočteno na plně zaměstnané – stav k 30. 6. 2019)
Počty absolventů v roce 2019:
4. OA – 28
4. IT – 18
4. ZA – 15
VOŠ – 40 (kombinovaná forma)
Umístění absolventů maturujících ve školním roce 2018/ 2019
ZA VŠECHNY OBORY

Počet

%

Vysoké školy všech oborů

31

50,00

Jazykové školy

4

6, 45

Vyšší odborné školy

11

17,74

Jazyková škola

2

3,23
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Pracovní poměr i práce v zahraničí 11

17,74

Úřad práce

1

1,61

Mateřská dovolená

1

1,61

Opakování ročníku

1

1,61

Maturita v září

2

3,23

Celkem

62

100

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena
V roce 2019 ukončilo školu 61 absolventů SOŠ a 40 absolventů VOŠ (v denní formě i
kombinované).
Téměř všichni našli pracovní uplatnění nebo pokračují ve studiu na školách vysokých nebo
vyšších odborných. Škola tak splňuje hlavní úkol vychovat z žáka všestranně vzdělaného
člověka, znalého cizích jazyků, který umí zacházet s moderními informačními
technologiemi, zvládá potřebné profesní kompetence a dokáže se uplatnit na trhu práce
doma i v zahraničí. Studenti VOŠ jsou připraveni pro výkon činnosti sociálního pracovníka a
všeobecné sestry, jsou schopni dodržovat profesně etické i obecně lidské normy chování a
jednání, znají podmínky trvale udržitelného rozvoje života lidí v zemích EU i dalších států.
Absolvent vyšší odborné školy je motivován k celoživotnímu vzdělávání.
Škola vyučuje podle vzdělávacího programu: 75-32-N/01 Sociální práce pro denní i
kombinovanou formu vzdělávání. Platnost akreditace byla do 31. srpna 2015. Od 1. září
2015 máme novou akreditaci pro tento obor, její platnost je do 31. srpna 2021 (v denní i
kombinované formě). Nově škola získala akreditaci oboru VOŠ – Diplomovaná všeobecná
sestra od 1. září 2015 s platností do 31. srpna 2021 (opět v denní a kombinované formě).
Všechny obory na naší škole se vyučují podle ŠVP.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
A) Úspěchy školy a žáků za školní rok 2018–2019
Účast žáků v soutěžích
Naše škola byla na zahajovací poradě ředitelů 27. srpna 2019 oceněna náměstkyní
hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivanou Bartošovou
a vedoucí OŠMS KÚPK JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou, MBA v soutěži o Nejúspěšnější školu
v krajských kolech soutěží. V kategorii středních škol jsme obdrželi 3. místo.
Za hodnocený školní rok 2018-2019 jsme se zúčastnili následujících soutěží:
Soutěže znalostí v odborných dovednostech:


olympiáda v českém jazyce – školní i okresní kolo (4. místo – E. Bartáková 2. OA)



soutěž v recitaci – školní kolo



konverzační soutěž v AJ a NJ – školní, okresní kolo (3. místo v okresním kole
v soutěži v německém jazyce – Jana Mazancová, 2. ZA, postup rovnou do krajského
kola), účast v soutěži Angličtinář roku a Němčinář roku 2018



účast v krajské on-line soutěži Kontext



matematická soutěž Klokan (kategorie Junior i Student)



soutěž v psaní na klávesnici – školní i krajské kolo středních odborných škol (1. místo
v krajském kole v Plzni – 1. místo v kategorii opis Karolína Čániová, 4. OA, 2. místo
v kategorii Korektura textu, 4. místo Lubomír Krajíček v Korektuře textu)



zapojení do celostátní soutěže ZAV (již 12. rokem)



účast v mezinárodní soutěži v psaní na PC on-line INTERSTENO



mezinárodní soutěž Region 2019 – 1. místo v družstvech ve složení: Jan Fait, Denisa
Levá, Jana Skaláková, 4. OA



soutěž „První pomoc“ – školní kolo pro 1. ročníky (12. června 2019)



fiktivní firmy se zúčastnily regionálních veletrhů – ceny z veletrhu v Sokolově: 2.
místo v obchodování – firma HSA, s. r. o., ceny z veletrhu v Plzni: 2. místo
v prezentaci firmy Achma Med, s. r. o.
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Sportovní aktivity a soutěže:
sportovně turistický kurz v Itálii – Toskánsko – 3. ročníky
okresní i krajský přebor v atletice – 3. místo dívky i chlapci (středoškolský pohár)
okresní přebor ve florbalu, ve volejbale, v kopané, v basketbale – 3. místo dívky
okresní přebor v přespolním běhu – chlapci 1. a 2. místo (tým 1. místo)
krajský přebor v pohybových skladbách a ve sportovní gymnastice – dívky 3. místo, 3. místo
v jednotlivcích
Státní zkouška z psaní na klávesnici a korespondence – 29. května 2019 (14 žáků z 3. OA)

B) Prezentace školy na veřejnosti
Škola se pravidelně zúčastňuje prezentačních akcí, kde seznamuje veřejnost (především
žáky vycházejících tříd a jejich rodiče) s náplní vyučovaných oborů.
V hodnoceném školním roce jsme se zúčastnili následujících akcí:


ve spolupráci s OHK Domažlice („Od vzdělání k zaměstnání“)



ve spolupráci s OHK Klatovy („Akademie řemesel“)



ve spolupráci s ÚP Tachov („Burza středních škol“)

Kromě těchto akcí organizujeme i „Den otevřených dveří“ – 5. 12. 2018 pro SOŠ (6. 2. 2019
pro VOŠ). Zde mají budoucí žáci možnost spolu se svými rodiči navštívit školu za provozu,
prohlédnout si všechny odborné učebny a zúčastnit se informační schůzky o vzdělávání.

V průběhu listopadu a prosince navštěvují naši vyučující žáky 9. ročníků všech ZŠ
v domažlickém okrese a částečně i v okrese Tachov a Klatovy. Poskytují základní informace
o vzdělávání v jednotlivých oborech.
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C) Zapojení škol do rozvojových a mezinárodních programů
Mezinárodní spolupráce – partnerství se školou v SRN – pokračování projektu.
Koncem roku 2007 navázala škola partnerství se Staatliche Realschule Furt im Wald v SRN.
Cílem projektu je prohlubování jazykových znalostí českých i německých studentů,
poznávání kultur obou zemí za využití informačních a komunikačních technologií.
V rámci partnerství spolupracuje naše učitelka paní Veronika Němcová s Realschule a
Grundschule ve Furth im Wald a Robert Schuhman Gymnasiem v Chamu na mimoškolních
aktivitách německých žáků, kteří se učí český jazyk, i těch, kteří se česky neučí.
23. ledna 2019 zhlédli vybraní žáci z 2. OA s Mgr. Kristinou Bendovou a Veronikou
Němcovou společně s německými žáky z Realschule Furth im Wald a dalšími žáky
z Bavorska muzikál „Zahrada divů“ v Novém divadle v Plzni. Toto představení bylo pod
záštitou bavorského ministerstva školství. Ještě před představením si naši a němečtí žáci
prohlédli celé divadlo včetně zákulisí a dalších prostor. Po představení společně navštívili
Velkou synagogu, náměstí a další pamětihodnosti města Plzně.

V dubnu opět vybraní žáci 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent absolvovali kromě
odborné praxe v domažlické nemocnici, zdravotnických a sociálních zařízeních
v Domažlicích navíc i týdenní praxi v domově důchodců v Německu ve Furth im Wald.

19. července 2019 proběhla bohoslužba a slavnostní vyřazení absolventů – předávání
závěrečných vysvědčení žáků 10. ročníků Ralschule Furth im Wald a 20. července 2019 se
uskutečnil Abschlussball (ples k ukončení studia 10. ročníků v Realschule). Na tyto akce byli
– jako každoročně – pozváni opět zástupci naši školy.
D) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2018-2019 v rámci dalšího vzdělávání dle zákona 108/2006 Sb. jsme
proškolili 69 účastníků v rozsahu 24 hodin.
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E) Předložené a školou realizované projekty
V tomto školním roce se škola opět zapojila do Projektu Edison, který spojuje mladé lidi
odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích
a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Edison je
vzdělávací projekt, který poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci
k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich
chování. Díky multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními stážisty také oživuje výuku a
zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty. Stážisté naši školu navštívili ve dnech 18. –
24. února 2019. Tento projekt je pod záštitou Ministerstva školství České republiky.
Pokračujeme také ve vlastním projektu „První pomoc“. Náš program nabízí základní
informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, a jednoduchou radu, jak
těmto stavům předcházet. Dále žáci získají návod, jak postupovat v rámci první pomoci.
Celý program probíhá na SZŠ Domažlice pod vedením odborných učitelek za asistence žáků
ze 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent. I pátý běh našeho projektu měl velmi kladný
ohlas ze základních škol okresu Domažlice. Jsme zapojeni v krajském projektu „Studuj
srdcem“, v rámci kterého představujeme žákům základních škol prostředí naší školy, její
vybavení a činnosti vykonávané v praktických učebnách. Za důležité považujeme také
seznámení s vyučujícími, možnost kontaktu a získání neformálních informací od stávajících
žáků.
Pokračujeme v projektu CZ.02.3.68/0.0/0./16_025/0007066 – šablony s realizací v období
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019. V šablonách je zapojena jak SŠ, tak VOŠ – vybrané
šablony: školní speciální pedagog, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, školní
kariérový poradce, zapojení ICT technika do výuky, doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem, DVPP pedagogických pracovníků, inkluze.
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F) Spolupráce se sociálními partnery
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery – ČČK (odběry krve v budově SZŠ), SOU
Domažlice a GJŠB Domažlice (poskytování ubytovací kapacity), DDM (pronájem tělocvičny
v budově SZŠ), Úřad práce, Okresní hospodářská komora, s poskytovateli sociálních služeb
v okrese Domažlice, Klatovy a Tachov.
1. s Úřadem práce v Domažlicích
-

pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů

-

příprava prezentačních akcí

2. s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích
-

příprava a organizace prezentačních akcí

3. s poskytovateli sociálních služeb v okrese Domažlice, Klatovy, Tachov (DOZP
Bystřice, Domov pro seniory Kdyně, Centrum sociálních služeb Domažlice a
Černovice, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice)
-

zajišťování kvalifikačních kurzů

4. s Městským úřadem Domažlice
-

účast (vyučujících školy) na komunitním plánování

-

účast na mapování bezbariérovosti města Domažlice

-

účast na Dni sociálních služeb

5. s Českým červeným křížem - zajištění odběrů krve v budově SZŠ (každý měsíc)
6. spolupráce s organizacemi sdružujícími VOŠ (AVOŠ, AVSP)
- účast na jednáních o vývoji a případných reformách vyššího odborného studia
7. účast na charitativních akcích a veřejných sbírkách (Bílá pastelka, projekt Šance, Den
boje proti AIDS, Světluška, Voda pomáhá)
8. Diecézní charita Plzeň
9. SOŠ a SOU Domažlice – ubytování učňů a praxe učňů
10. s Domažlickou nemocnicí, a. s. (DONEM) – praxe oboru Zdravotnický asistent
- při akcích: Světový den hygieny rukou
Den dětí s DONEM
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Velikonoční

besídka

a

Mikulášská

nadílka

na

oddělení

LDN

(také v Domovech seniorů a v mateřských školách)
11. s Katastrálním úřadem Domažlice – individuální praxe žáků oboru Informační
technologie
12. Cestovní agentura Sunny.cz Domažlice – individuální praxe žáků oboru Obchodní
akademie
13. Ordinace privátních lékařů – individuální praxe žáků oboru Zdravotnický asistent

Hospodaření školy v roce 2019
Financování mzdových nákladů bylo nad očekávání dobré a došlo k výplatám odměn.
Ostatní náklady byly pokryty finančními prostředky z provozní dotace a vlastními tržbami
včetně doplňkové činnosti. Organizace vytvořila zisk, kterým posílí fondy v roce 2020.

V roce 2019 bylo financování platů zaměstnanců od počátku roku bez problémů a škola
měla dostatek prostředků. Nové financování přímých nákladů však vzbuzuje určité obavy.
Financování provozu školy je náročné. Organizace je zřízena jako nezisková a je pro ni
obtížné získávat prostředky na platy a provoz ve vyšší míře z hlavní činnosti, proto zapojuje
do financování také doplňkovou činnost – stravování, ubytování či kurzy, pronájmem
prostor (tyto činnosti jsou však omezeny kapacitou a pracovním vytížením pracovníků
v hlavní činnosti).
Příspěvek SR na přímé náklady ONIV (učební pomůcky, cestovné, školení, ochranné
pomůcky apod.) nepokryl náklady, které ze zákona mají být těmito prostředky hrazeny.
Chybějící prostředky na tyto zákonné výdaje se poté hradí z provozních prostředků. V roce
2019 cca 450.000,-- Kč. Tyto prostředky pak chybí v provozu, například obměna školního
nábytku, nákup nových UP a drobné opravy.
Škola se snaží získat peníze mimo rozpočet zapojením do různých projektů. V roce 2019
škola získala prostředky na opravy a investice od Plzeňského kraje, a to:
-

zbudování nové plynové kotelny pro Domov mládeže při OA 1.334.276,- Kč
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-

nové hardwarové a softwarové vybavení pro zlepšení bezpečnosti a funkčnosti sítí
v celkové výši 330.000,- Kč

-

nové učební pomůcky pro SZŠ cca 397.000,- Kč

-

opravu odborné učebny VYT IV ve výši 400.000,- Kč

-

škola nechala vypracovat projektovou dokumentaci cca za 287.000,- Kč

-

škola získala prostředky cca 1.524.000,- na projekty, které bude realizovat v roce
2020

-

v rámci dotace Ochrana přírody 2019 získala prostředky ve výši 50.000,- na údržbu
vzrostlých stromů v parku u Obchodní akademie.

Z dalších prostředků např. dotace „Šablony I“ škola hradila DVVP pedagogických
pracovníků.
Další prostředky škola získala použitím finančních prostředků ve svých fondech. Posílila
fond investic částkou 100.000,- Kč z rezervního, aby mohla zafinancovat opravu podlah
v budově Obchodní akademie, kde vlhkost a plíseň zničila podloží a výuka byla v těchto
prostorách z hygienického hlediska naprosto nevyhovující.
Škola získala v roce 2019 velký objem prostředků na opravy a vybavení, což však bylo
spojeno s velkou administrativní zátěží. Administrativa neustále roste a klade stále větší
nároky na pracovníky, kteří tuto činnost vykonávají. Bohužel není možné prostředky na
vylepšení materiálního zajištění školy získat přímo z rozpočtu na provozní náklady, jelikož
je již několik let stejný a neodráží nárůst cen jednotlivých komodit a služeb.
Závěrem je nutno podotknout, že organizace vždy zajistila financování všech potřeb
zařízení, každý rok však dochází k situacím, kdy nelze předem naplánovat a zajistit tyto
činnosti s předstihem. Pokud škola získá prostředky během roku na opravy či jiné činnosti,
vždy je to s rizikem, zda budou přidělené prostředky stačit a zda se podaří zajistit včasné
provedení. Pokud je částka skutečného provedení vyšší než příspěvek, musí jej škola hradit
ze svého provozního příspěvku. Ten je však naplánovaný již od počátku roku, a tak tyto
nenadálé výdaje narušují jeho hladké čerpání. Bohužel je tento postup již pravidlem. I
přesto škola vítá každý finanční příspěvek pro vylepšení svého provozu i za cenu vyšší
pracnosti a rizika, jelikož nemá jinou šanci získat tyto prostředky navíc než od svého
zřizovatele.
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 SOU Domažlice
Mladí gastronomové se předvedli v MKS
Město Domažlice se stalo opět spolupořadatelem regionální soutěže ve stolování. V úterý
29. ledna velký sál domažlického MKS hostil další ročník regionální soutěže ve stolování pro
žáky gastronomických oborů a oborů kuchař - číšník. Každoročně ji připravuje SOU
Domažlice. Účastníci musí pokaždé slavnostní tabule připravit v duchu vyhlášeného
tématu. Tím letošním je 100 let hasičstva v Čechách.

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace
Personální obsazení: 2 pedagogičtí pracovníci
1 účetní
1 školní asistent
12 externích pedagogických pracovníků
Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů, dětí, ale i dospělých
Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby…


45 zájmových útvarů / 563 účastníků zájmového vzdělávání / 559 žáků



v tomto školním roce došlo k nárůstu počtu účastníků v kategorii žáků



oblast společenskovědní a estetická, přírodovědná, hudebně rytmická a sportovní



kynologický kroužek – těší se velkému zájmu a oblibě, rozvíjí u dětí vztah k přírodě,
zvířatům

Příležitostná zájmová činnost


zábavné akce - karneval, výchovně vzdělávací programy, keramické a tvůrčí dílny,
divadelní představení, koncerty aj.; 2 511 žáků

Předmětové a umělecké soutěže vyhlašované MŠMT
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organizování okresních kol soutěží a přehlídek; 405 žáků

Individuální činnost


zabezpečení praxe a konzultační činnosti pro žáky a studenty týkající se jejich
odborné přípravy; 2 účastníci/studenti

Táborová a prázdninová činnost
1 pobytový tábor na Rudolfově Pile - Cesta kolem světa
4 příměstské tábory – tematicky zaměřené – sportovní, jazykový, hudební, turistika
Letní činnost 2019 : 5 táborů / 170 účastníků
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice aktivně spolupracuje s příspěvkovými organizacemi
zřizovanými městem Domažlice např. ZUŠ J. Jindřicha Domažlice, Městským kulturním
střediskem.
Dále se školami: Komenského 17, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška a MŠ Domažlice.
Dále spolupracuje s organizacemi zřizovanými Plzeňským krajem – Gymnáziem J. Š. Baara
Domažlice, VOŠ, OA a SZŠ Domažlice.
Velmi dobrá spolupráce je se ZŠ Mrákov, kde probíhá pravidelná zájmová činnost
v kroužcích a klubech.
DDM Domino spolupracuje s MAS Český les, aktivně se účastní jednání v řídícím výboru a
v pracovních skupinách pro polytechnické vzdělávání a čtenářskou gramotnost a předškolní
vzdělávání.
Děti se pravidelně účastní vánočních vystoupení pro seniory v domažlických penzionech,
vánočního vystoupení u stromečku na náměstí, taneční kroužky vystupují na karnevale a
dalších akcích.
DDM Domino je zapojeno v dotačním programu MŠMT OP VVV Výzva Šablony II projekt
„Domino“. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči a veřejností.
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XII. Sociální a zdravotní charakteristika
 Demografický vývoj
Počet obyvatel k 1. lednu 2019: 11 150 osob
Narození: 115 dětí
Zemřelí: 136 osob
Přistěhovalí: 322 osob
Vystěhovalí: 357 osob
Stav k 31. 12. 2019: 11 094 osob

Sociální služby
Charita potřebuje pro skladování potravin velký kontejner
Městská rada souhlasila s umístěním velkého chladírenského kontejneru na městském
pozemku u budovy Diecézní charity ve dvoře bývalých kasáren naproti letnímu kinu.
Diecézní charita je zapojena do projektu Potravinová banka, v jehož rámci distribuuje jídlo
potřebným. Organizace by proto měla mít potřebné zázemí pro tuto činnost, které vyhoví
platné legislativě v oblasti nakládání s potravinami.
Kapacita Domova se zvláštním režimem se zvýší o 16 klientů
Kapacita Domova se zvláštním režimem v Benešově ulici – zařízení pro klienty s lehčí
formou Alzheimerovy choroby a stařecké demence – by se měla výrazně zvýšit z 24 na 40
klientů. Objekt vznikl přestavbou bývalých jeslí, které do devadesátých let navštěvovaly děti
od jednoho roku do tří let.
Nynější areál za více než 28 milionů korun byl slavnostně uveden do provozu v únoru 2018.
Podařilo se na něj získat desetimilionovou dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí.
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Město poté koupilo sousední rodinný dům se zahradou. Rada města zadala vypracování
prověřovací studie na jeho rozšíření. Připraví ji společnost MEPRO s. r. o. Prověří záměr na
pozemku stávající zahrady sousedního objektu vybudovat nový pavilon. V něm by mělo být
osm dvoulůžkových pokojů. S novým pavilonem předběžně počítal i původní projekt.
Dvacet seniorů bylo oceněno v obřadní síni
Dvacet seniorů bylo na slavnosti v obřadní síni domažlické radnice oceněno za svoji
dlouholetou činnost v domažlických spolcích.
Přehled oceněných:
Ing. Jan Hinterholzinger – za dlouholetou aktivní práci v ZO ČZS Domažlice
Václav Kroc
Václav Sobotka – za dlouholetou aktivní práci v Radě klubu seniorů PČR
Ing. Jan Benda – za podporu turistky v oblasti Městských lesů Domažlice
Miroslav Ryšánek – za dlouhodobou obětavou práci značkaře KČT
Jaroslav Kučera – za vynikající dlouholeté chovatelské úspěchy
Josef Kitzberger
Jaroslav Kaucká – za patnáctileté vedení seniorské taneční skupiny Hanka
JUDr. Josef Fidrant – za dlouhodobou obětavou práci předsedy ZO ZČS a vedení MRS
Domažlice
Jana Antošová – za dlouhodobou práci v taneční skupině Hanka
Marie Kalčíková – za mnoholeté aktivní působení v pěveckém sboru Čerchovan
Věra Zelenková
Vladislav Pačesný – za dlouholetou práci pro SDH Domažlice a pro společnost
Anna Červená – za mnoholeté aktivní působení ve SPOZ
Marie Mauleová
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Jitka Wogelová
Ludmila Terčová – za publikační činnost a práci v SPCCH
Vlasta Hostinská – za publikační činnost ze života seniorů
Mgr. Libuše Kubertová – za dlouholetou činnost ve SNN v Domažlicích
Karel Amerling – za dlouholetou činnost v ČRS

Dotace na sociální služby přesáhla 28 milionů korun
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - Domov pro seniory v Domažlicích opět
zažádalo o dotaci na podporu sociálních služeb. Každoročně ji poskytuje Plzeňský kraj, výše
letošní potřebné dotace činila 28 277 150 Kč.
S dofinancováním sociálních služeb pomohl Plzeňský kraj
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - Domov pro seniory v Domažlicích podalo
žádost o dotaci, kterou poskytuje Plzeňský kraj na dofinancování sociálních služeb. Městská
rada souhlasila s podáním žádosti o tuto dotaci. V rámci grantu Podpora sociálních služeb
poskytovaném Plzeňským krajem žádalo o 5 328 364 Kč.
Chráněná dílna bude kompletně bezbariérová
Areál chráněných dílen svatého Josefa v historickém areálu kasáren u letního kina se stane
kompletně bezbariérovým. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření, díky němuž bude
pořízena výtahová plošina, která nahradí nevyhovující schodolez. Předpokládané náklady
na pořízení plošiny jsou 750 000 Kč včetně DPH. Podařilo se získat dotaci z Plzeňského kraje
ve výši 350 000 Kč. Chráněné dílny svatého Josefa provozuje Diecézní charita Plzeň.

Byt pomůže při řešení krizové životní situace
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Bezbariérový byt v Kozinově ulici 86 bude pronajat Diecézní charitě Plzeň. Využije ho pro
lidi, kteří se ocitnou ve složité životní situaci a potřebují okamžitou pomoc na velmi krátkou
dobu. Tento byt se po řadu let nepodařilo pronajmout. Rada města stanovila výjimku a
snížila v něm nájemné. O tom, kdo se do bytu nastěhuje, rozhodne Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Domažlice. Rada také stanovila, že po šesti měsících bude
tento systém vyhodnocen, a poté se zvolí další postup.

Havlovický Domov pro matky v tísni slavil 20 let
Letos si připomínáme dvacáté výročí založení Domu pro matku s dětmi v tísni v Havlovicích.
Posláním Domu pro matku s dětmi, který provozuje Diecézní charita Plzeň, je pomoc
matkám s dětmi a těhotným ženám, které z jakéhokoli důvodu ztratily bydlení. Cílem je
poskytnutí bezpečného ubytování, zázemí, psychické podpory a pomoc při získávání a
prohlubování dovedností, které vedou k samostatnému bydlení. Havlovické zařízení
disponuje sedmi pokoji.

Přednášky pro laické pečovatele – NEBOJME SE PEČOVAT
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - Domov pro seniory v Domažlicích
pořádalo v roce 2019 první cyklus přednášek pro laické pečovatele „NEBOJME SE
PEČOVAT“. Celý model je sestaven z šesti dvouhodinových bloků, kterých se mohou zájemci
z řad veřejnosti zúčastnit podle vlastního výběru. Témata jsou zaměřena přímo na pomoc
a podporu péče o osoby blízké v domácím prostředí a obsahují tyto oblasti:
Základy péče – hygiena, strava, pohyblivost a polohování
Sociální minimum – pomoc a podpora státu a druhy sociálních služeb
Poruchy vyprazdňování – podpora kontinence a pomůcky pro inkontinenci
Podávání léků – tablety, kapky, masti, čípky, inzulín
Psychologické minimum – péče o duši z obou stran
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Jednotlivá témata přednášejí zkušení lektoři. Přednášky se konají vždy první úterý v měsíci
únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci od 15 do 17 hodin ve velké klubovně Domova
pro seniory, P. Velikého 689 v Domažlicích, vstup na jednu přednášku činí 50 Kč.

Seniorský domov provoněly zelné placky
Soutěž o nejchutnější zelnou placku uspořádalo Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb v jídelně seniorského penzionu v Baldovské ulici. Do klání se zapojili zaměstnanci i
obyvatelé všech zařízení spadajících pod tuto městskou organizaci.
Ve čtvrtek 21. března provonělo jídelnu seniorského penzionu dvanáct druhů zelných
placek. „Nikdo nikdy podle stejného receptu nepřipraví navlas stejnou placku, každá je
originál,“ připomněla ředitelka MCRS Hana Hrušková při zahájení Plackyády.
Soutěžící mohli připravit kynuté i nekynuté placky, smažené na tuku či na suchu v troubě.
O výsledku soutěže rozhodovala pětičlenná porota složená ze zástupců zaměstnanců i
obyvatel všech městských domovů pro seniory. Nejlépe uspěl soutěžní příspěvek Ivany
Strnadové, druhé místo patří Marii Blahníkové a třetí Libuši Jansové.
Plackyáda není ani zdaleka jedinou společenskou akcí, která v domažlických penzionech pro
seniory probíhá. V posledních měsících si obyvatelé užili například Václavskou či
Mikulášskou zábavu, štrúdlování, vánoční posezení, podzimní výlet na Čerchov, besedy,
přednášky nebo vystoupení dětí ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha.
Dále se konalo tradiční přeshraniční setkání s partnerským seniorským domovem ve Furth
im Waldu, na kterém vystoupila taneční skupina Hanka, seniorský taneční klub, skupina
AWO, pěvecký sbor Canzonetta. Akce se konala 16. května.
V červnu se uskutečnil autobusový výlet na chodská návrší: Vavřineček, Tlumačov, Babylon,
Újezd a Baldov.
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 Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Posláním Diakonie Západ je pomáhat kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk
sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří.
V Domažlicích a okolí působí šest služeb Diakonie Západ:



Adite pro náhradní rodiny (náhradní rodinná péče)



Archa pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)



Klub Fontána pro děti a mládež (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)



Klub Uličník pro děti a mládež (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)



Plus pro lidi v krizové situaci (krizová pomoc)



Prevence pro školy a veřejnost

Významné události za rok 2019
Již tradičně jsme společně s výše uvedenými službami Diakonie zorganizovali v Hanově
parku dne 11. května 2019 zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. Cílem byla oslava
Mezinárodního dne rodiny, prezentace služby Diakonie Západ, oslovit potenciální zájemce
o službu, podpořit aktivní trávení volného času mezi dětmi a rodiči. Pro návštěvníky si
jednotlivé služby připravily zábavné a poučné aktivity. Město Domažlice podpořilo tuto akci
poskytnutím bezplatného záboru v Hanově parku.
K akci se přidali i další poskytovatelé sociálních služeb v lokalitě.
Adite pro náhradní rodiny
Popis zařízení
Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské rodiny, které mají s organizací Diakonie
Západ uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče. Hlavním cílem je poskytovat podpůrné
služby rodinám a jejím členům, aby děti mohly vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí,
naplňujícím jejich potřeby.
Poslání: Adite pro náhradní rodiny doprovází pěstounské rodiny při vytváření bezpečného
a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí.
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Vize: Každé ohrožené dítě dostává v rodině šanci být opět dítětem. Získává příležitost
přenechat odpovědnost a ostražitost na dospělých, kteří jsou pro něj oporou.
Počet klientů
Za rok 2019 služba doprovázela celkem 32 pěstounských rodin z ORP Domažlice, Klatovy,
Horšovský Týn, Přeštice, Stod a Tachov. Z toho 12 rodin spadalo pod Městský úřad
v Domažlicích, Odbor sociální péče. Z celkového počtu pěstounských rodin doprovázíme 36
dětí a 40 dospělých, z toho je 7 rodin zprostředkovaných a 25 rodin příbuzenských .
Archa pro rodiny s dětmi
Popis zařízení
Klientem služby je rodina s dítětem v obtížné životní situaci, kterou nedovede řešit
vlastními silami, potřebuje podpořit okolím, a kde je dítě ohroženo např.: vztahy v rodině
(konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem), nevhodným
výchovným stylem rodičů, zdravotní situací v rodině, rizikovým chováním některého člena
(závislosti, trestná činnost), ekonomickou situací, nepříznivými bytovými poměry, aj.
Služba je poskytována formou terénní a ambulantní, v případě potřeby i kombinovaně.
Počet klientů
Celkem v roce 2019 využilo služeb Archy v Domažlicích 30 rodin, tj. 123 osob, z toho 55
dospělých a 68 dětí.
Klub Fontána pro děti a mládež
Popis zařízení:
Klub Fontána pro děti a mládež je preventivní sociální služba – nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z Domažlic a okolí ve věku 6 až 20 let,
které se:


ocitají ve složitých životních podmínkách či situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj,
mezilidské vztahy, společenské či profesní uplatnění,



ocitají v situacích vedoucích ke konfliktu se společenskými normami a hodnotami,
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ocitají v ohrožení vyloučením ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání,
místa bydlení a etnického nebo národnostního původu,



hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit.

Posláním zařízení je doprovázení a podpora dětí a mládeže z Domažlic a okolí při řešení
obtížných a každodenních situací a zvyšování jejich šance na úspěch v dalším životě.
Počet klientů
Během roku 2019 byla služba poskytnuta celkem 88 klientům. Většina jich byla přímo
z Domažlic. Z toho 47 klientů vyhledalo službu přímo v Klubu a 41 využilo terénní formu,
z toho 14 unikátních (zejména besedy na ZŠ praktické). Službu vyhledávali zejména žáci ZŠ
praktické v Domažlicích. Nejčastěji službu navštěvovali děti ve věku 6-15 let (mladší a starší
školní věk). Adolescenti navštěvovali Klub v menší míře, za rok 2019 nás navštívilo celkem
5 klientů ve věku 15-20 let. U klientů školního věku se nejčastěji řešily otázky ohledně školní
docházky – příprava do školy, plnění domácích úkolů, pomoc s učivem. Dále trávení volného
času – tematické programy, volnočasové aktivity. S klienty ve věku 15-20 let nejvíce
pracovnice řešily otázky spojené s dospíváním (partnerské vztahy, rodinné vztahy, atd.).
Klientům bylo za celý rok poskytnuto 2 393 výkonů sociální služby a při jejich výkonu
pracovníci strávili přes 1 092 hod.
Klub Uličník pro děti a mládež
Popis zařízení
Klub Uličník pro děti a mládež je terénní preventivní sociální služba - nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, která v roce 2019 působila v lokalitách Bělá nad Radbuzou, Poběžovice,
Drahotín, Hostouň a Nemanice. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z uvedených lokalit a
okolí ve věku 6 až 20 let, které se:


ocitají ve složitých životních podmínkách či situacích ohrožujících jejich zdravý
vývoj, mezilidské vztahy, společenské či profesní uplatnění,



ocitají v situacích vedoucích ke konfliktu se společenskými normami a
hodnotami,
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ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně
vzdělání, místa bydlení a etnického nebo národnostního původu,



hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit.

Posláním zařízení je doprovázení a podpora dětí a mládeže ze spádových lokalit a jejich
okolí při řešení obtížných a každodenních situací a zvyšování jejich šance na úspěch v dalším
životě.
Počet klientů
Za celý rok bylo provedeno 1071 kontaktů s cílovou skupinou. Klientům bylo během roku
poskytnuto 2 825 výkonů sociální služby.

Plus pro lidi v krizové situaci
Popis zařízení:
Vizí služby je člověk, který má naději a ví si rady. Posláním služby Plus pro lidi v krizové
situaci je být místem pro lidi a jejich starosti. Pomáháme jim ulehčit tíživou situaci a hledat
řešení. Poskytujeme krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, párům či
rodinám. Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je
provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit
dalšímu nepříznivému vývoji situace.
Do konce roku 2018 Plus působil ambulantní formou také v Domažlicích - služba dojížděla
na konzultace po předchozí domluvě (telefonické, mailové) s klientem. V roce 2019 jsme
změnili formu poskytování služby a ambulantně působíme již pouze v Plzni. Vedle toho
ovšem naše služby poskytujeme terénní formou, a to v rámci celého Plzeňského kraje, tedy
i v Domažlicích.
Terénní forma služby má svá specifika. Je poskytována zpravidla na vyžádání jiného
odborného subjektu (např. školy, internátu, OSPOD, domova pro seniory apod.), který
vyžaduje metodickou podporu při práci se svou cílovou skupinou či pracovníky v krizové
situaci, či je jakkoli zasažen traumatizující událostí a vyžaduje krizovou pomoc (např.
krizovou intervenci pro žáky školy v případě náhlého úmrtí spolužáka, atd.), či potřebuje
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jiné služby krizového centra (např. poradenství, zprostředkování jiného odborného
kontaktu apod.).

Počet klientů: V roce 2019 byla služba krizové pomoci poskytnuta celkem 6 klientům
z Domažlic.

 Městská rada seniorů
Na výroční členské schůzi se sešli členové domažlické Městské rady seniorů a jejich hosté.
Předseda Josef Fidrant přednesl zprávu o činnosti rady za uplynulý rok. Senioři připravili
řadu společenských a kulturních akcí nejen pro sebe, ale i pro širokou veřejnost. Jaroslava
Kaucká pak ve svém příspěvku shrnula pětiletou historii Městské rady seniorů. Ta byla
v Domažlicích založena 5. února 2014.
Na schůzi byli přítomni předseda Krajské rady seniorů Leoš Jochec, domažlický
místostarosta Stanislav Antoš, náměstek hejtmana pro sociální oblast Zdeněk Hons,
předseda výboru Plzeňského kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jaroslav Šobr i
velitel domažlické Městské policie Petr Kubal.
Městská rada seniorů je nestranické sdružení seniorských organizací a klubů,
sdružuje 11 seniorských organizací a klubů z Domažlic s celkovým počtem 968 osob.
Radu tvoří předsedové nebo zástupci jednotlivých organizací a klubů.
předseda: JUDr. Josef Fidrant
místopředseda: Mgr. Petr Matějka, Josef Jírovec
tajemnice: Jaroslav Kaucká
hospodářka: Jiřina Příbková a Ludmila Kynčlová
V důsledku dlouhodobé nemoci paní Kynčlové byla kooptována paní Dagmar Veberová.
Senioři se aktivně zúčastnili 15 různých akcí jako rozhodčí při pořádání akcí ČK, dále
společných akcí pro děti, exkurzí, výstav a trhů.
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Za finanční podpory Města Domažlice byly uspořádány čtyři zájezdy po krásách naší vlasti.
Dále byly pořádány pro členy zájezdy do divadla, na koncerty, výstavy a expozice. Aktivní je
taneční skupina Hanka. Uskutečnilo se i 10 sportovních akcí v šipkách, kuželkách, atd.
Dvě družstva se zúčastnila Krajských sportovních her seniorů v Plzni. První družstvo ve
složení Kralovec, Verner, Řechka, Herbriková a Konopíková zvítězilo a druhé družstvo ve
složení Doubek, Matějka, Kaucká, Paulerová a Šálená získalo 9. místo. Vítězné družstvo bylo
zařazeno do výběru kraje na celostátní soutěž do Českých Budějovic. Družstvo v této
mezinárodní soutěži zvítězilo.
Rada seniorů zajišťuje „Senior pas“ pro osoby starší 55 let. Na tento Senior pas můžou
držitelé uplatňovat slevu ve vybraných obchodech, nebo u podnikatelů. Na našem okrese
je to více jak 30 míst. V roce 2019 jsme měli 1 718 držitelů Senior pasů.
Krajská rada seniorů v Plzni u příležitosti 15. výročí založení ocenila udělením Čestného
uznání tyto členy: JUDr. Josef Fidrant a Jaroslava Kaucká.

 MCT CZ, z. s.
 64 aktivních členů z Domažlic se zapojilo do celoročních sportovních aktivit pro
osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním.
 30 rodin s dětmi bylo celoročně v péči sociální služby rané péče, 167 klientů
z Domažlic navštívilo poradnu v ambulanci Střediska rané péče (včetně seminářů,
besed, workshopů).
 Předsedou organizace a statutárním zástupcem je Josef Holý.
 Registrovanou sociální službu rané péče zajišťuje 5 sociálních pracovníků přímé
péče a 2 administrativní pracovníci.
 Celoroční sportovní činnost – především plavání pro osoby zdravotně postižené a
chronicky nemocné zajišťuje 6 specializovaných pracovníků z oblasti speciální
tělovýchovy a sportu, 1 zdravotník, 1 sociální pracovník, 12 osobních asistentů a
asistenti z řad rodičů osob ZTP/P.
 Sdružení se zabývá sociální službou rané péče a poskytováním sociálně aktivizačních
činností pro rodiny s dětmi a mládeží, sportovní, rehabilitační, kulturní a
společenskou

činností

pro

osoby
125

s tělesným

postižením

a

chronickým

onemocněním za účelem pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí,
vedoucím ke zprostředkování sociálního kontaktu se společenským prostředím.

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice
MS ČČK Domažlice – 22 členů, předsedkyně pí Krčmová
Výkonná rada a Úřad OS ČCK Domažlice v roce 2019
předsedkyně: Hana Paulová
místopředseda: Vojtěch Dvořák
ředitelka Úřadu OS ČČK: Jana Hořeňovská
ČČK prováděl školení první pomoci všech věkových skupin, zdravotnické hlídky prováděly
zdravotnické dozory při kulturních a sportovních akcích. Velice dobrých výsledků ČČK
dosahoval v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve, bylo i hodně nových prvodárců.
Díky dobré osvětě a vstřícnosti ze strany obcí, podniků a škol byly prováděny ve spolupráci
s transfuzní stanicí Klatovy mobilní odběry v celkem 6 mobilních odběrových místech měst
a obcí Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Staňkov, Horšovský Týn, Klenčí pod Čerchovem a
Poběžovice.
Dne 17. 4. 2019 se ČČK účastnil akce „Den sociálních služeb 2019“ v Domažlicích, kde se
prezentoval Český červený kříž u příležitostí jeho 100 let.
Dne 15. 5. 2019 byla uspořádána soutěž oblastní kolo „Mladých zdravotníků“, kde se
zúčastnilo celkem 66 soutěžících – 12 družstev. Družstva se postupně vystřídala na 10
stanovištích.
O letních prázdninách byl pořádán jako každoročně letní tábor pro děti na Rudolfově Pile
(nedaleko obce Pec pod Čerchovem), a to od 14. 7. 2019 do 27. 7. 2019 – rehabilitační a
sportovní tábor – tábora se zúčastnilo 72 dětí. Letošním tématem tábora byli „Námořníci“.
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 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.sl, Poradenské centrum
Domažlice, p.s.
Počet domažlických uživatelů: 253
Havlovice – 5 uživatelů
Ředitelka: Bc. Jana Šizlingová Šimáčková, DiS.
Účetní: Marie Jungová
Administrativní pracovnice: Vlasta Landkammerová
Tlumočnice: Mgr. Anna Moudrá
Na konci roku celkový počet členů 47, z toho 12 přímo z Domažlic, ostatní z okolních obcí.
V roce 2019 oslavila ZO 55 let svého trvání. K tomuto výročí byla uspořádána slavnostní
členská schůze.
Cílem činnosti ZO bylo plnit úkoly vyplývající ze Stanov Svazu neslyšících a nedoslýchavých,
tj. pomáhat zajišťovat potřeby a zájmy svých členů i ostatních osob se sluchovým
postižením. ZO poskytovala členům i veřejnosti informace o problematice sluchového
postižení a jeho kompenzace, spolupracovala s poradenským centrem pro sluchově
postižené.
Na podzimní členské schůzi byla, nejen členům organizace, zdarma prováděna kontrola
sluchadla a jeho seřízení odborným pracovníkem. ZO je členem Městské rady seniorů.

 Svaz tělesně postižených
Předsedkyně:

Mgr. Sylva Cenefelsová

Místopředsedkyně: Mgr. Venuše Klimentová, od 28. 11. 2019 Soňa Žáková
Hospodářka:

Jiřina Vaverová

Předmět činnosti: Vytváření podmínek pro nezávislý způsob života pro zdravotně
postižené, zejména pro tělesně postižené občany. Jedná se nejen o odstraňování bariér
architektonických, ale také bariér společenských. Náš projekt se zaměřuje na získávání
sebedůvěry a podporu integrace handicapovaných občanů do běžného života. Snažíme se
o rehabilitaci postižených občanů nejen fyzickou, ale i psychickou.
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Počet členů: na okrese Domažlice pracují 4 místní organizace STP s celkem 588 členy, z toho
1 organizace v Domažlicích se 180 členy.

Akce v roce 2019: 4 seniorská odpoledne – muzikoterapie, v r. 2019 s průměrnou účastí 99
klientů, zúčastňují se nejen členové STP, ale i občané z Domažlic a okolí.
3 rekondiční - rehabilitační pobyty: 2x Františkovy Lázně, 1x Piešťany, celkem se zúčastnilo
104 členů z okresu Domažlice.

Nabídka zdravotní služby
 Lékaři
Lékaře by do Domažlic mohlo přilákat atraktivní bydlení
Devět nových bytů v řadových rodinných domech, které vyrostou v lokalitě Na Bábě, budou
jedním z lákadel, které by do Domažlické nemocnice mohly přilákat nové zaměstnance.
Vyplývá to z memoranda, které podepsali zástupci Plzeňského kraje, ředitelství nemocnice
a Města Domažlice. Další byty v režii města by měly být postaveny na bývalém seřadišti
v areálu bývalých kasáren v Petrovické ulici. I tam by měla vzniknout možnost nového
bydlení mj. pro pracovníky nemocnice.
Velké cvičení záchranářů na Čerchově
V okolí Čerchova proběhlo taktické cvičení složek IZS zaměřené na vyhledávání osob
v nepřístupném terénu. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Plzeňského kraje ze stanice
Domažlice, JSDH Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Folmava, Česká Kubice a dobrovolné
jednotky ze SRN FF Waldmünchen a FF Furth im Wald, dále Policie České republiky ÚO
Domažlice, ÚO Rokycany, pořádková jednotka Krajského ředitelství policie České republiky,
příslušníci Krajského ředitelství PČR. ZZS zde reprezentovaly posádky z výjezdových
stanovišť Domažlice a Nýrsko. Na místě zasahoval taktéž vrtulník LZS z Líní.
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„Skupina šesti „běžkařů“ neodhadla své schopnosti a počasí a ztratila se. Skupina se časem
rozdělila a obě její části se postupně dostaly do nesnází. První její čtyři členové se odpojili
od zbylých dvou, kdy u jednoho z nich došlo k zástavě krevního oběhu, a vydali se pro
pomoc. Během jejich cesty pro pomoc došlo ke ztrátě orientace a pádu tří osob do rokle,“
popsal příběh cvičení hasičský mluvčí.
Složky IZS propátrávaly terén a po nalezení obou supin provedly záchranné práce a
poskytnutí první pomoci. U osoby se srdeční zástavou bylo využito vrtulníku LZS, který na
místo spustil leteckého záchranáře a lékařský personál s materiálem.
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