KRONIKA MĚSTA
DOMAŽLIC
2006

Tento kronikářský zápis za rok 2006 je psán oboustranně na papíru formátu
A4. Má celkem 207 (slovy: dvě stě sedm) stran číslovaných a 14 (slovy:
čtrnáct) stran nečíslovaných.
Obsah zápisu schválilo pod číslem jednacím 1009 21. zasedání zastupitelstva
města, konané dne 25. 06. 2008.

Pavel Wolf
místostarosta

Ing. Miroslav Mach
starosta města
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Místo úvodu

Ilustrace ke kancionálu domažlického rodáka Jana Roha (L. P. 1541)

Moudří milují pověsti,
často však na jejich škodu
nezdají se jim být hodné cti
legendy o vlastním rodu.
Kdyby se dozvědět mohli z knih,
kam jejich původ až sahá,
o časech dobrých i časech zlých,
potom by zajisté mnozí z nich
velmi si vážili předků svých
a víc jim vlast byla drahá.
Úvod kroniky tak řečeného Dalimila (počátek 14. století)

Jan Paroubek: Chodský hrad kolem roku 1920
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I. OBYVATELSTVO
MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2006 se v domažlické porodnici narodilo 500 dětí, z toho 255
chlapců a 245 děvčat. Proti roku předchozímu – 2005 – je to o 109 dětí více.

Domažlickým občankám se ve zdejší porodnici narodilo 95 dětí, z toho
49 chlapců a 46 děvčat. Mimo domažlickou porodnici se matkám, které mají ve
městě trvalý pobyt, narodilo 16 dětí, z toho 8 chlapců a 8 dívek.

Snoubenci uzavřeli 104 sňatky, z toho 13 církevních a 91 občanských.

V Domažlicích zemřelo 340 osob, z toho 164 mužů a 176 žen. Samo
město Domažlice se rozloučilo s 83 svými občany, s 38 muži a 45 ženami. Mimo
Domažlice zemřelo 23 občanů, kteří měli trvalý pobyt v našem městě.
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POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2006 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 689 osob
5 116
5 573

Počty obyvatel jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 383 osob
2 760
2 192
630
569
155

Ve srovnání s předchozím rokem 2005 zaznamenaly Domažlice úbytek 19 osob.

Počet obyvatel Domažlic od roku 1999:
rok:
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

počet obyvatel:
11.090
11.021
10.995
10.964
10.927
10.742
10.708
10.689

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2006 je na území města hlášeno:
k trvalému pobytu
212 cizinců
k přechodnému pobytu
92 cizinců

Věkové složení obyvatel:
Počet mužů a žen do 50 let věku
od 50 do 60 let věku
od 60 do 70 let
od 70 do 80 let
od 80 do 90 let
od 90 do 100 let
nad 100 let věku

6786
1608
1068
853
345
29
0

Nejstaršímu domažlickému muži je 95 let
Nejstarší ženě je 98 let (2 ženy)
Průměrný věk Domažličanů je

39,62 let

Srovnání průměrného věku obyvatel města od roku 1999:
Rok:
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

obyvatelé celkem:
38,98 let
39,43
39,91
40,28
nezjišťovalo se
40,90
41,17
39,62

ženy:
40,44 let
41
41,47
41,84

muži:
37,42 let
37,73
38,23
38,60

42,57
39,10
42,79
39,41
nezjišťovalo se

Naše město tedy, proti celostátnímu trendu, mládne.

Obyvatelstvo podle věkových skupin k 31. 12. 2006
rok:

2006-2001 (předškolní věk)
2000-1992 (nezletilý)
1991-1989 (mladiství)
1988-1946 (produktivní věk)
1945-1900 (důchodový věk)

585
795
411
6 758
2 140

Nejčastější křestní jména dětí narozených v roce 2006
ženy:
Veronika
Eliška
Tereza
Lucie
Daniela
Nikola

muži:
Jakub
Ondřej
Tomáš
Matěj
David

Církve a náboženská sdružení ve městě
Římskokatolická farnost Domažlice
Farář P. Miroslav Gierga
Římští katolíci pokračují v nastoupené cestě pozvání k víře co nejširší
veřejnosti. Domažlickou faru chtějí přetvořit na středisko duchovního i
společenského setkávání a zatím se jim to daří. Na faře se ke svým aktivitám
scházejí děti, mládež i dospělí. Pořádají se zde besedy, věnované duchovním i
zcela světským tématům, výstavy výtvarných prací, setkání nad knihami
v knihovně, scházejí se zde dospělí k četbě bible. Za zmínku stojí i setkávání
ministrantů, duchovní spolčo (společenství) středoškoláků, putování do Říma,
cesty do Taizé, ale i záležitosti tak „světské“ jakými jsou zájezdy na lyžování do
Alp a další sportovní aktivity nebo První dětský maškarní bál, který farnost
uskutečnila letos 5. února.
Farnost nezapomíná na farní charitu. Zajímavý je týdeník Farní listy,
který kromě duchovních zamyšlení a podnětů přináší i přehled o činnosti
farnosti.
V letošním roce zemřel dlouholetý ředitel domažlického kůru pan
Otomar Hana. O jeho místo se ucházeli hned dva uchazeči, varhaníci František
Milfort a Marek Vorlíček. Farní rada po projednání záměrů obou uchazečů

nakonec rozhodla, aby se o chrámovou hudbu starali společně všichni varhaníci
farnosti.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Farář ThDr. Jaroslav Vokoun, kurátorka Milena Wolfová
Hlavní starostí sboru, mimo péče o duchovní život jeho členů, byla
v tomto roce příprava výstavby nového sborového domu. Sbor na základě
zpracovaného projektu požádal v polovině roku o zahájení územního řízení a
následně o stavební povolení. Důležité ovšem je získání potřebných finančních
prostředků (náklady na předpokládanou stavbu se odhadují na 9 až 11 milionů
korun). Pomoc slíbila Jeronýmova jednota (podpůrné zařízení evangelické
církve), příspěvky v rámci mezisborové solidarity zasílají sbory z celé republiky.
Sbor o výstavbě nového sborového domu informoval prostřednictvím
Domažlického deníku i veřejnost města. Došlo při tom i k poněkud humorné
příhodě, když jako místo budoucí výstavby uvedl sbor bez bližšího vysvětlení
Hanův park. Někteří domažličtí občané to pochopili tak, že sborový dům bude
stát někde ve středu parku a jmuli se proti „devastování“ parku protestovat.
Nakonec se vše vysvětlilo, stavba bude stát hned vedle budovy městských lesů,
tedy na horní hranici parku, kde bývaly skleníky městského zahradnictví a do
vlastního parku tedy vůbec nezasáhne. Veřejnost se poté uklidnila a někteří
dříve protestující občané dokonce věnovali církvi na stavbu kostela finanční
dar.
Domažlický sbor stále udržuje přátelské vztahy s evangelickým sborem
ve Furth im Wald, členové se vzájemně navštěvují a navázali už i osobní
přátelství. Furthský sbor pomáhá domažlickému i v získávání peněž na stavbu
kostela sbírkami mezi německými evangelíky.
Nově navázal sbor přátelství s pražským sborem v Libni, kde je
kurátorkou sboru Eva Mikšíková, rozená Závodská z Domažlic, sestra kurátorky
zdejšího sboru Mileny Wolfové. Letos navštívili členové libeňského sboru
Domažlice, příští rok plánují Domažličané návštěvu u členů libeňského sboru.
Tento sbor také pomáhá získávat finanční prostředky na stavbu sborového
domu v Domažlicích.
Počátkem dubna navštívil domažlický evangelický sbor jeho bývalý farář
z let 1950 – 1960 Jiří Veber. Přes to, že od jeho nuceného odchodu z Domažlic
(ztráta státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti v Domažlicích pro
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nebezpečnost režimu) uteklo už hodně vody - 46 let – mnozí lidé ve městě a
obzvláště bývalá Veberova mládež, dnes dámy a pánové šedesátiletí a více, na
ve své době velmi oblíbeného faráře stále vzpomínají. Při příležitosti letošní
návštěvy Domažlic se farář Veber zmínil o své touze podívat se alespoň
jedinkrát v životě na Čerchov, protože za jeho pobytu v Domažlicích byl Čerchov
v tak zvaném zakázaném pásmu, kam se běžný občan neměl šanci dostat.
Evangelíci se proto obrátili s prosbou o umožnění vjezdu vozidla (pan farář ve
svém věku jen těžce chodí – 84 let) na ředitele městských lesů Ing. Jana Bendu.
Ten nejen že ochotně souhlas vydal, ale sám auto s panem farářem a jeho
doprovodem na Čerchov vyvedl a panu faráři ukázal další pamětihodnosti:
Českou studánku, Pavlíkovu vyhlídku, rybníky a věkovitou jedli na Bystřici. Jiří
Veber a jeho doprovod prožili krásné odpoledne, za které jsou Ing. Bendovi
upřímně vděčni.
Už tradicí se stává každoroční vzpomínkové shromáždění sboru u
pomníčku Mistra Jana Husa v Radonicích 6. července, kterého se mimo členů
sboru vždy účastní někteří místní občané, představitelé obce Milavče, jejíž jsou
Radonice částí a také milavečský farář římskokatolické církve páter František
Kaplánek.

Československá církev husitská
Farář Mgr. Tomáš Procházka
Měla v tomto roce v Domažlicích 159 členů. Domažlice patří do
náboženské obce Československé církve husitské ve Stodě, odkud jsou také
administrovány. Členové domažlického sboru se scházejí každou třetí neděli
v měsíci v Husově domě, jejich bohoslužby navštěvují i někteří adventisté,
metodisté a členové Církve bratrské, kteří v Domažlicích vlastní samostatné
sbory nemají.

Ostatní drobné církve, které mají v Domažlicích své členy, se věnují
duchovnímu působení a do života města nijak významně nezasahují. Pokud
pořádají významnější akce, informuje o nich kalendářní část tohoto zápisu.
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. 1. 2006, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Znovuzvolení přísedících
9. Zápis z jednání FV
10. Plán kontrol KV na rok 2006
11. Návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2006
12. Směna pozemků
13. Darovací smlouva – TJ Sokol Domažlice
14. Koupě pozemků
15. STATIS o. p. s, - poskytnutí finanční překlenovací půjčky
16. Program prevence kriminality na místní úrovni – PARTNERSTVÍ 2006
17. Výstavba 30 b. j. – kasárna – přijetí dotace
18. Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 14/2005 Hospodaření podle
schváleného rozpočtu
města Domažlice

19. Žádost o půjčku z rozpočtu města Domažlice
20. Dodatek č, 1 ke smlouvě č. 4/2005/fin o půjčce z Fondu rozvoje bydlení
21. Dodatek č, 1 ke smlouvě č. 3/2005/fin o půjčce z Fondu rozvoje bydlení
22. Dohoda o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické
dráhy a správu Městského stadionu Střelnice na rok 2006
23. Směna pozemků
24. Budova č. 86, ulice Kozinova, Domažlice
25. Koupě parcel – průmyslová zóna
26. Různé
27. Závěr
K jednání:
Starosta města Jan Látka představil zastupitelstvu nového vedoucího odboru
správy majetku Ing. Václava Konopa a vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Bc. Janu Váchalovou
Zastupitelstvo města mimo jiné:
Zvolilo přísedícími okresního soudu
Václava Beštu, Máchova 141
Mgr. Jana Brejchu, Mánesova 513
Vlastimila Sladkého, Havlovice 9
Vlastu Liškovou, Dvořákova 460
Ing. Františka Kroce, 17. listopadu 240
Jana Nováka, Benešova 12
Annu Procházkovou, Havlíčkova 27
Jarmilu Václavovicovou, Kovařovicova 231

41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. 2. 2006, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
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6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Poskytnutí finančních příspěvků
9. Odkoupení parcel
10. Doplnění Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města
Domažlice
11. neobsazen – chyba tisku
12. Realizace stavby vodovodu v kasárnách
13. Obecně závazná vyhláška – podmínky boje proti škodlivým hlodavcům
14. Koupě pozemku
15. Nabídka prodeje nemovitosti
16. Odkoupení pozemku
17. Právní rozbory ke smlouvě s TJ Sokol
18. Darovací smlouva - TJ Sokol Domažlice
19. Směna pozemků
20. Rozpočtový výhled města Domažlice na období 2006–2008
21. Plnění investičních a neinvestičních akcí za rok 2005
22. Smlouva o převodu vlastnického práva
23. Návrh darovací smlouvy
24. Bezúplatný převod vodovodního řadu
25. Návrh na pořízení změny č. 5 územního plánu města Domažlice
26. Různé
27. Závěr

42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. 3. 2006, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
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8. Zápis z jednání FV a KV
9. Koupě pozemku
10. Darovací smlouva
11. Obchvat Babylonu
12. Rozpočtové opatření – cyklostezka úseku Havlovice-Domažlice
13. Rozpočtové opatření – finanční vypořádání se státním rozpočtem
14. Rozpočtové opatření – neinvestiční dotace na výkon regionálních funkcí
knihoven
15. Finanční příspěvek – pěvecký sbor Čerchovan
16. Návrh rozdělení finanční dotace pro sportovní oddíly – rok 2006
17. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem
18. Prodej části pozemku
19. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
20. Záměr na poskytnutí dotace TJ Jiskra Domažlice na opravu havarijního
stavu sportovní haly
21. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
22. Poskytnutí příspěvku ČSAD autobusy Plzeň a. s.
23. Různé
24. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pěveckému sboru Čerchovan na
činnost ve výši 50.000,- Kč.
Zastupitelstvo dále schválilo rozdělení dotace z rozpočtu města pro sportovní
organizace:
JUDO CLUB
35.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl basketbalu
400.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl kopané
400.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl florbalu
85.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl tenisu
45.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu
15.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl volejbalu a nohejbalu
55.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl plaveckých sportů
170.000,- Kč
TJ Jiskra Domažlice, oddíl karate
30.000,- Kč
TJ Sokol, oddíl sportovní gymnastiky
30.000,- Kč
AUTOMOTOKLUB AČR Domažlice
50.000,- Kč
AC Domažlice
160.000,- Kč
Baseball Club Wolfs Domažlice
25.000,- Kč
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43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. 4. 2006, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Darování bytové jednotky
9. Nabídka na umístění výrobního areálu v průmyslové zóně za kasárny
10. Prodej části pozemkových parcel
11. Prodej stavební parcely k. ú. Domažlice
12. Prodej části parcely k. ú. Domažlice
13. Darování pozemkových parcel v k. ú. Havlovice a Domažlice
14. Zrušení platnosti usnesení – STATIS o. p. s.
15. Příspěvek Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2006
16. Odkoupení parcel – bývalá skládka TKO Havlovice
17. Finanční příspěvky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
18. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Domažlice,
Komenského 17
19. Různé
20. Závěr

44. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 24. 5. 2006, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Program:
1. Složení slibu člena zastupitelstva
2. Ustanovení mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení programu jednání
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5. Volba návrhové komise
6. Volba ověřovatelů zápisu
7. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
8. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
9. Informace rady města
10. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení v roce 2006
11. Darování pozemků v areálu TJ Start Domažlice
12. Převod bytové jednotky
13. Smlouvy o převodu vlastnického práva
14. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní
15. Kupní smlouva – prodej hájenky na Pasečnici
16. Smlouva o bezúročné půjčce – rozpočtové opatření
17. Bezúplatný převod budovy
18. Vyhláška města Domažlice k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních
služeb na veřejně přístupných místech.
19. Návrh investičních akcí 2007–2010
20. Záměr výstavby 96 bytových jednotek v lokalitě bývalých kasáren
21. Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
22. Změna a doplnění usnesení – bezúplatný převod pozemků
23. Rozpočtové opatření – dotace od obcí na žáky ZŠ a MŠ
24. Informace o průběhu a nákladech stavby hasičské zbrojnice
25. Informace – odborný posudek na prodej městských bytů za období
1997–2005
26. Různé
27. Závěr
K jednání:
Úvodem zastupitelstva složil slib zastupitele Ing. Marcel Tuček z kandidátky
Sdružení nezávislých kandidátů.

Mimořádné 45. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. 4. 2006, 17 hodin, zasedací místnost MěÚ Domažlice
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
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2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. delegování zástupce města Domažlice na valnou hromadu CHVaK a. s.
9. Různé
10. Závěr
K jednání:
Jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Chodské vodárny a
kanalizace byl delegován místostarosta Jaroslav Bauer.

46. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 21. 6. 2006, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 14 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Doplnění „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města
Domažlice“
9. Smlouva o převodu vlastnického práva
10. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní – proHeq(CZ) s.r.o.
11. Žádost o převod pozemku
12. Návrh na pořízení regulačního plánu pro Nevolický vrch 2, Bezděkovské
předměstí, Domažlice
13. Žádost o finanční příspěvek
14. Návrh na udělení čestného občanství
15. Podání žádosti o pozemky
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16. Rozpočtové opatření – dotace na Chodské slavnosti 2005
17. Zařazení do rozpočtu – financování PD ke stavebnímu povolení –
Plavecký bazén
18. Převod pozemků od Ministerstva vnitra
19. Odkoupení pozemků k. ú. Havlovice
20. Zrušení usnesení, úplatný převod pozemku
21. Záměr výstavby 96 b. j. v lokalitě bývalých kasáren
22. Záměr výstavby obytné zóny
23. Změna finančních příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu
regenerace MPR a MPZ
24. Závěrečný účet města Domažlice za rok 2005
25. Dohoda o zrušení předkupního práva Volksbank a. s.
26. Zimní stadion – přístavba šaten – varianty
27. Stanovení počtu členů zastupitelstva města Domažlice na volební
období 2006–2010
28. Bezúplatný převod pozemků
29. Různé
30. Závěr
K jednání:
- Zastupitelstvo jednohlasně schválilo udělení čestného občanství města
Domažlic panu Jiřímu Hanovi u příležitosti jeho devadesátých narozenin.
- Zastupitelstvo schválilo dotaci na Chodské slavnosti ve výši 507.635 Kč.
- Zastupitelstvo stanovilo pro volební období 2006 – 2010 počet členů
zastupitelstva města na 21 zastupitelů.
Mimořádné 47. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 3. 7. 2006, 17 hodin, zasedací síň MěÚ
Přítomno 13 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. odložen
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
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8. Zimní stadion – přístavba šaten – varianty
9. Různé
10. Závěr
48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 28. 8. 2006, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Stavební úpravy a přístavba plaveckého bazénu
9. Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
10. Demolice mušle na Sokolišti
11. Darovací smlouva – tribuna na městském stadionu Střelnice
12. Žádost o prodej pozemku pč. 4961, k. ú. Domažlice
13. Záměr odkoupení bytu
14. Žádost o zrušení předkupního práva pro město Domažlice
15. Žádost o změnu vlastníka bytové jednotky
16. Žádost o splátkový kalendář na nájemné
17. Dohoda o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky
18. Směna částí stavebních parcel
19. Záměr umístění výrobních areálů v průmyslové zóně
20. Nabídka na darování parcely
21. Směna pozemku, k. ú. Domažlice
22. Dotace na pořízení sněžného pásového vozidla a vydání propagačních
materiálů
23. Informace ohledně smlouvy o převodu
24. Plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2006
25. Žádost TJ Jiskra Domažlice o finanční příspěvek na pořízení vybavení,
sloužícího pro správu a údržbu Městského stadionu Střelnice
26. Různé
27. Závěr
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49. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. 9. 2006, 16 hodin, malý sál městského kulturního střediska
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Kupní smlouva – proHeq
9. Smlouva o převodu
10. Převod bytových jednotek
11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení
12. Žádost o převod pozemků
13. Investiční příspěvek na rekonstrukci objektu Muzea Jindřicha Jindřicha
14. Odměny pro fyzické osoby, které nejsou členy ZM, za výkon funkce
členů ve výborech
15. Rozpočtová opatření – dotace
16. Různé
17. Závěr

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE
PONDĚLÍ 6. 11. 2006, 16 hodin, velký sál městského kulturního střediska
Přítomno 21 členů zastupitelstva.
Program:
1. Slib členů zastupitelstva města
2. Ustanovení mandátové a volební komise
3. Zpráva mandátové a volební komise
4. Schválení programu jednání
5. Volba návrhové komise
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6. Volba ověřovatelů zápisu
7. Volba starosty města
8. Stanovení počtu uvolněných členů ZM
9. Volba místostarostů města
10. Stanovení počtu členů RM
11. Volba členů RM
12. Různé
13. Závěr
Ačkoli normálně nebývá o zasedání městského zastupitelstva příliš velký
zájem, tentokráte občané zaplnili velký sál do posledního místa, v prostoru
vyhrazeném veřejnosti dokonce řada občanů stála a stáli i v přilehlém foyeru.
Jednání zastupitelstva zahájil nejstarší člen zastupitelstva Jiří Muchka,
který přivítal přítomné zastupitele i občany a ohlásil úvod zasedání – složení
slibu člena zastupitelstva města. Jako první skládal slib pan Muchka, kterému
text slibu přečetl dosavadní starosta Jan Látka.
Slib člena zastupitelstva: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Pan Muchka po vyslechnutí slibu pronesl slovo „slibuji“ a svůj slib stvrdil
podpisem. Nato se opět ujal řízení zasedání, přečetl slib ostatním zastupitelům,
kteří jeden každý jednotlivě v abecedním pořadí předstupovali před pana
Muchku a do jeho rukou složili slib zastupitele pronesením slova „slibuji“ a
podpisem.
Po volbách komisí a ověřovatelů zápisu pak následovala volba starosty
města.
Sdružení pro město Domažlice navrhlo, aby volba probíhala veřejně,
zastupitelé ČSSD navrhli tajnou volbu. Poměrem hlasů 11:10:0 schválili
zastupitelé volbu veřejnou.
Kandidáti na starostu města byli dva: Ing. Miroslav Mach, navržený za
Sdružení pro město a Jan Látka za ČSSD.
Poměrem hlasů 11:10:0 byl starostou města zvolen Ing. Miroslav Mach.
Nově zvolený starosta se pak ujal dalšího řízení zasedání zastupitelstva.
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Zastupitelstvo v dalším bodě schválilo počet uvolněných zastupitelů města – 3
zastupitelé.
Volba místostarostů města: Úvodem této volby Ing. Vítězslav Brody, zastupitel
za ČSSD oznámil, že ČSSD nebude navrhovat svoje kandidáty ani na
místostarostu, ani do rady a odchází do opozice.
Zastupitel za ODS Dalibor Kubů navrhl za prvního místostarostu města Pavla
Wolfa (ODS). Návrh schválen poměrem hlasů 11:9:1.
Zastupitel za ODS Pavel Wolf navrhl jako 2. místostarostu Dalibora Kubů (ODS).
Návrh schválen poměrem hlasů 11:8:2.
Zastupitelstvo pak stanovilo počet členů rady města na 7 zastupitelů.
Za členy rady byli navrženi:
Ing. Pavel Faschingbauer
Jan Lažanský
JUDr. Zdeněk Novák
Ladislav Urban
Stanislav Antoš

zvolen poměrem hlasů: 11:7:3
zvolen poměrem hlasů: 11:10:0
zvolen poměrem hlasů: 11:6:4
nezvolen poměrem hlasů: 7:12:2
zvolen poměrem hlasů: 11:8:2

Na závěr zasedání zastupitelstva odstupující starosta Jan Látka poděkoval všem
zastupitelům z minulého volebního období za práci a nově zvoleným
zastupitelům popřál v jejich práci hodně úspěchů. Poděkoval i občanům města
Domažlic.

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
pondělí 20. 11. 2006, 16 hodin, velký sál městského kulturního střediska
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráv a kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
9. Záměr umístění výrobního areálu – HAAS Bohemia
10. Záměr umístění výrobního areálu společnosti – AZ-Czech s. r. o.
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11. Převod bytové jednotky
12. Zrušení předkupního práva
13. Příspěvek na dokončení vytvoření kopií soch na zdi kláštera
14. Koupě pozemků
15. Odkoupení pozemkové parcely
16. Prodej hájenky na Babyloně
17. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
18. Zřízení finančního a kontrolního výboru
19. Stížnost
20. Řízení městské policie
21. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
22. Dotace z Programu regenerace
23. Dodatek č. 2 zřizovací listiny
24. Zrušení usnesení
25. Dobrovolný svazek obcí „Povodí Berounky“ – aktualizované znění
stanov
26. Změna zřizovací listiny
27. Demolice objektů
28. Odkoupení pozemkových parcel v k. ú. Domažlice
29. Demolice stavby trafostanice
30. Delegování – Nájemní družstvo Golem, družstvo
31. Delegování – Nájemní družstvo Domažlice, družstvo
32. Rozpočtové opatření – navýšení dotace na výplatu sociálních dávek
33. Informace – komise pro projednávání přestupků
34. Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 10. 2006
35. Různé
36. Závěr
K jednání:
Zastupitelstvo schválilo zřízení pětičlenného finančního výboru a
devítičlenného kontrolního výboru.
Pověřilo řízením městské policie pana Dalibora Kubů.
Novinka v zasedání zastupitelstva: prezentace každého bodu jednání na
připravené plátno včetně stručného objasnění prezentovaného bodu.
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3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 13. 12. 2006, 16 hodin, zasedací místnost městského úřadu
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Program:
1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města (ZM)
7. Zpráva zástupce rady města o činnosti rady města (RM)
8. Zrušení předkupního práva
9. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
10. Návrh změny ÚPN-SÚ Domažlice
11. Představení projektu Čistá Berounka
12. Žádost o změnu původního investičního záměru
13. Žádost o finanční příspěvek
14. Prodej hájenky na Babyloně
15. Darování pozemků
16. Průmyslová zóna „Za kasárny“ – rozpočtové opatření
17. Změna zřizovací listiny a dodatky ke zřizovacím listinám
18. Rozpočtová opatření – dotace
19. Pravidla rozpočtového provizoria
20. Prodej podílových listů ověřeného podílového fondu SPOROINVEST
21. Vnitřní směrnice č. 6/2006 Hospodářská činnost města Domažlice
22. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
23. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
24. Zřízení výborů
25. Různé
26. Závěr
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K jednání:
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 150.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Domažlice na vytvoření kopií originálů barokních soch,
umístěných na atice vstupní předsíně kostela Narození Panny Marie na náměstí
Zastupitelstvo zvolilo 5- členný finanční a devítičlenný kontrolní výbor
Finanční výbor
předseda: Ing. Vítězslav BRODY
členové: Václav PELNÁŘ
Ing. Petr VONDRAŠ
Jan SLADKÝ
Rudolf ŠPOTÁK
Kontrolní výbor
předseda: JUDr. Milan MRÁZEK
členové: Milan KUNEŠ
Pavla RIEDLOVÁ
Jiří POJAR
RSDr. Václav JANSA
Roman MUHR
Jan ŠTURMA
Jan VOLFÍK
Martin CÍSAŘ
Zastupitelstvo dále zřídilo:
7členný stavební výbor, 7členný výbor strategického rozvoje, 7členný výbor
životního prostředí, 13členný výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu, 7členný
rozpočtový a cenový výbor, 11členný výbor školství, mládeže a sportu, 7členný
výbor pro bezpečnost, dopravu a infrastrukturu.

Zápisy ze zasedání městského zastupitelstva jsou součástí tohoto kronikářského
záznamu a jsou uloženy v přílohách ke kronice
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Rozpočet na rok 2006
org.

popis

příjmy

výdaje

110

DSO Domaţlicko

0,00

1872,00

110

DSO Lazce

0,00

11,00

110

Krizové řízení

0,00

200,00

111

Příspěvky-komise pro sport a mládeţ

0,00

350,00

112

Příspěvky-zdravotně a soc. postiţení

0,00

150,00

113

Příspěvky-různé

0,00

2250,00

116

Odbor ţivotního prostředí

0,00

303,00

117

Odbor dopravy

0,00

114,00

118

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0,00

696,00

120

Odbor správní

0,00

20,00

121

Odbor ţivnostenský

120,00

0,00

122

Odbor dopravy-přestupkové odd.

1400,00

160,00

200

Mateřská škola

0,00

3348,30

207

ZŠ Komenského 17

0,00

3508,50

208

ZŠ Mare B.Staška

0,00

4026,50

209

Zvláštní škola

0,00

433,60

211

Základní umělecká škola

0,00

284,20

212

Jesle

110,00

1640,50

213

REHA centrum

0,00

485,00

214

Městské kulturní středisko

0,00

5749,20

215

Knihovna B. Němcové

0,00

5538,65

219

Záleţitosti kultury

0,00

426,00

220

Jednotka SDH Domaţlice

0,00

852,00

221

Jednotka SDH Havlovice

0,00

45,50

222

Městská policie

700,00

6029,98

223

Správa budov

0,00

11870,40

224

Kancelář starosty

0,00

752,20

225

Penzion

0,00

4903,30

227

Sociální dávky

229

Personální záleţitosti

230

0,00

25360,00

235,00

44090,50

Informační technologie

0,00

5295,90

231

Plavecký bazén

0,00

5536,90

233

čištění měst – DTS

0,00

7109,06

234

Veřejná zeleň – DTS

0,00

7099,55

235

Veřejné osvětlení – DTS

0,00

2967,87

236

Pohřebnictví – DTS

300,00

1007,94

237

Veřejné WC – DTS

0,00

97,00

238

Půjčky poskytnuté městem

300,00

2800,00

239

Provozní náklady

0,00

4484,00

240

Bytové hospodářství

8000,00

340,00

241

Majetek města - nájmy, prodej, pojištění

35911,76

9954,90

242

Odvoz odpadů – DTS

1000,00

13855,77

243

Nebezpečné odpady

0,00

400,00

244

Skládka Havlovice

0,00

515,00

245

Projektová dokumentace

0,00

2437,00

246

Místní komunikace

0,00

1925,00

247

Městská doprava

0,00

1600,00

250

Správa majetku města-lesy, zeleň, rybníky

0,00

800,00

253

Úroky z úvěrů

0,00

400,00

254

Splátky úvěrů

0,00

0,00

258

Sociální fond

912,35

1300,85

259

Fond rozvoje bydlení

940,00

700,00

261

Rozpočtová rezerva

0,00

3000,00

262

Inţenýrské sítě

0,00

4470,00

266

Opravy památek v MPR

0,00

930,00

271

96 b. j. v areálu kasáren

0,00

85,00

272

30 b. j. Petrovická ul.

0,00

31060,00

280

ZUŠ-opravy dle nájem. smlouvy

0,00

550,00

281

Kamerový dohled

0,00

786,00

287

Opravy a rekonstrukce majetku města

0,00

8795,00

290

Rybník Pasečnice

0,00

2650,00

29

304

Stadión Střelnice - údrţba DTS

0,00

650,00

401

Zimní stadión

0,00

11870,00

402

Průmyslová zóna

0,00

1990,00

405

Hasičská zbrojnice

0,00

1408,00

410

čistá Berounka

0,00

3046,00

415

Silnice I/22,Okruţní křiţovatka Domaţlice

0,00

50,00

416

Rek.míst.komunikace k hran.přech. Lísková, Folmava

0,00

90,00

417

Za kasárny páteřní infrastruktura

0,00

8984,00

418

Obytná zóna

0,00

750,00

419

Prům. zóna - etapa I/D

0,00

6085,00

420

Prům. zóna - odpad. hospodářství

0,00

3276,00

421

Prům. zóna - etapa I/F

0,00

8000,00

700

Příjmy - správní poplatky

10500,00

0,00

800

Příjmy - daně a poplatky

128064,00

0,00

810

Příjmy – dotace

74315,60

0,00

820

Příjmy a výdaje ostatní

6000,00

24552.35

268808.71

319174.42

∑

Příjmy, výdaje, financování celkem
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Přehled příjmů a výdajů města Domažlice v létech 2002 – 2008
(léta 2007 – 2008 jsou zpracována podle rozpočtového výhledu města)

Podle metodiky ministerstva financí zpracoval ing. Petr Libra

Investiční akce roku 2006
Akce

stav

náklady v Kč

Revitalizace rybníka Pasečnice
Zimní stadion Domažlice
Domažlice, 30 b. j. – ul. Petrovická
Domažlice, Požární zbrojnice
Přístavba výtahu a přístupové rampy
v bývalé Komerční bance, nyní MěÚ
Průmyslová zóna
MO5 komunikace
etapa I/D
etapa I/B
etapa I/C
sítě pod okružní křižovatkou
Kamerový dohled ve městě – II. etapa

dokončeno
rozestavěno
dokončeno
dokončeno

10.328.315,cca 85.000.000,29.898.554,11.659.988,-

dokončeno
dokončeno
dokončeno
dokončeno
dokončeno
dokončeno
dokončeno

(Pro městskou kroniku zpracoval Jiří Pivoňka, OISPRM Domažlice)

3.110.598,zatím nevyčísleno
zatím nevyčísleno
3.926.569,28.582.435,4.109.262,1.064.000,-

IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2006 celkem 117 zaměstnanců.
Z toho:
tajemnice
kancelář starosty
správní odbor
finanční odbor
odbor správy majetku
odbor investic, strategického
plánování a rozvoje města
odbor výstavby a ÚP
ICIT a GIS
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor životního prostředí
odbor dopravy
odbor obecní živnostenský úřad
manuálně pracující

17 lidí
12
8
7
9
7
3
14
11
16
7
5

(Pro městskou kroniku zpracovala Jaroslava Bečvářová)

Zařízení sociální péče
JESELSKÉ ZAŘÍZENÍ, MICHLOVA 565
Ředitelka Marie Polívková
Organizační složka Města Domažlice – jeselské zařízení má kapacitu 15
míst. Může přijímat děti od 6 měsíců věku, po doporučení dětského lékaře.
V tomto roce měly jesle jako nejmladšího chovance devítiměsíční holčičku.

Během kalendářního roku 2006 využilo jeselské péče 35 dětí, některé
celoročně, jiné podle potřeby rodičů. Přednostně jsou přijímány děti
z Azylového domu pro matku a dítě v Havlovicích a děti rodičů sociálně
potřebných.
Mimo dětí zdravě se vyvíjejících navštěvují jesle i děti opožděné ve
vývoji a těm jesle věnují zvýšenou individuální péči. Po domluvě s rodiči
umožňují i prodlouženou docházku.
O děti pečují tři dětské sestry, včetně ředitelky, kuchařka a na poloviční
úvazek uklízečka. Na 3 hodiny denně ještě pradlena.
Od ledna 2006 si jesle samostatně vaří. Jídelníček se sestavuje pro
věkovou skupinu dětí do tří let, pod dozorem lékařky.
Z jeslí přecházejí děti do mateřských škol ve městě, mateřskou školu si
vybírají rodiče.
Zdravotnický dozor zajišťuje MUDr. Věra Skočdopolová, která také pro
personál jeslí připravuje odborné přednášky. Kontrolu v jeslích provádí MUDr.
Marie Sladká z krajské hygienické stanice. Dvakrát týdně docházejí do jeslí
studenti a studentky střední zdravotnické školy na odbornou praxi.
(Zpracováno podle podkladů pí Marie Polívkové )

DŮM PENZION – BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Ředitelka: Mgr. Venuše Klimentová
Dům penzion – byty s pečovatelskou službou je příspěvková organizace
města. Je to sociální zařízení s denním provozem. Sídlí ve dvou objektech –
Baldovská 638 (bydlení pro 37 klientů) a Břetislavova 84 (bydlení
garsonierového typu pro 28 klientů). Zařízení poskytuje i tak zvané terénní
služby pečovatelského charakteru.
Údržba objektů: pravidelně během celého roku probíhají drobné opravy
a údržba. Z větších oprav se v roce 2006 uskutečnila celková oprava oken na
západní a východní straně domu Baldovská 638.
Provoz regenerace a rekondice poskytuje klientům celkovou
regenerační péči. Za rok 2006 uskutečnil 642 koupelí, velice využívané jsou také
omytí klienta ve zvedací vaně, různé formy bylinkové terapie a podobné služby.
Pro udržení aktivní činnosti klientů pořádá dům každé pondělí aktivační
posezení obyvatel a cvičení zdravotně postižených, každé úterý rehabilitační
cvičení, každou středu a čtvrtek zpřístupňuje klientům počítač – Internet pro
seniory. Pravidelně dvakrát v týdnu se schází seniorský taneční klub, ve kterém

tančí seniorky z celého města. Jejich vystoupení mají vždy značný úspěch,
zejména oblíbený je „tanec čarodějnic“ ve vtipné choreografii,
V roce 2006 uskutečnil dům celkem 65 akcí, z toho 20 v rámci
seniorského klubu, 12 schůzek s obyvateli, 6 bohoslužeb církve římskokatolické,
6 větších a dva menší výlety a další akce – přednášky, čtení z knih (zajišťuje pí
Jana Čechová, bývalá ředitelka městské knihovny, dnes již také seniorka),
oslava Dne matek, Mikulášská zábava, vánoční posezení.
Činnost pečovatelské služby
V roce 2006 poskytoval dům penzión péči celkem 236 klientům. 107
klientům zajišťoval dovážku oběda (výběr ze dvou jídel), 87 klientům
zabezpečoval služby, spojené s péčí o klienta a jeho domácnost, průměrně 17ti
klientům měsíčně zajišťoval ošetření nohou, 87 osobám koupel.
Rokem 2006 končí agenda městského úřadu týkající se správních
rozhodnutí o pečovatelské službě. Podle nového zákona o sociálních službách
bude od 1. 1. 2007 tuto agendu zajišťovat dům penzion formou smluv o
poskytování sociální služby, což přinese nárůst administrativy.

REHA-CENTRUM
Ředitelka Mgr. Venuše Klimentová
V REHA–CENTRU pokračovala i v roce 2006 ve dvou kursech výuka práce
s počítačem.
V tomto roce uzavřela půjčovna centra 45 nových smluv na zapůjčení
kompenzačních pomůcek a prodloužila 90 starších smluv. Klienty půjčovny jsou
občané z celého regionu i ze sousedních regionů.
Na základě Zřizovací listiny č. 35 schválené usnesením městského
zastupitelstva č. 61 ze dne 20. 11. 2006 proběhlo s účinností od 1. 1. 2007
sloučení dvou příspěvkových organizací města Domažlice – Domu penzionu –
byty s pečovatelskou službou, Baldovská 638 a REHA-CENTRA pro zdravotně
postižené Kozinova 236. Obě organizace ponesou nadále také jeden název:
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory. Sídlo
organizace je Baldovská ul. 638 s přidruženými pracovišti Kozinova 236 a
Břetislavova 84.
(Zpracováno podle zprávy ředitelky Domu penzionu Mgr. Venuše Klimentové)
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Kulturní zařízení
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2006: 14
Počet provozních hodin pro veřejnost: 27 hodin týdně
Hlavní činností knihovny, jak vyplývá z její zřizovací listiny, je zajišťování a
poskytování služeb v oblasti informací, bibliografie a knihovnictví občanům
města a ve stejných oblastech vykonávání regionálních funkci pro region
Domažlice.
Knihovní fond celkem
104 880 svazků
- fond městské části
82 430
- fond okresního střediska
22 450
z toho knihy
100 085
audiovizuální dokumenty
4 795
Přírůstek fondu v roce 2006 celkem
4 192
úbytek celkem
3 183
Výpůjčky celkem
z toho: naučná literatura
beletrie
naučná literatura pro děti
beletrie pro děti
ostatní dokumenty
výpůjčky časopisů
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
požadavky celkem
kladně vyřízeno
Čtenáři celkem
z toho: dospělí
děti
Návštěvníci celkem
oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
oddělení speciálních služeb
čítárna

115 032
54 431
46 558
4 088
9 553
378
27 876

375
326
2 771
2 088
683
36 377
23 487
5 581
288
3 386

internetová studovna
Havlovice
besedy a přednášky, informatika
prezentace databází a podobné
výstavy
burzy knih a časopisů
publikační činnost
Bibliograficko- informační služba
počet poskytnutých bibliografických informací
informace z ON-LINE katalogu
návštěvníci internetových stránek

….3 635
56
243
133
11
2
84
243
150.364
5.311

Výstavy ve vestibulu knihovny
leden: Novoročenky PF 2006
únor: Talentované mládí ve fotoklubu
Domažlice – výstava fotografií
březen: Jana Fainová – portréty, grafika
duben: Chodsko ve fotografiích Marie
Šimůnkové Tauberové
květen: Ludmila Kodýtková: Kresby
červen: Den země – výstava prací dětí soukromé školy Adélka
červen-červenec: Karel Beneš: Střípky z Mexika, výstava barevných fotografií
srpen-září: Ladislav Lešický: Postřehy ze Sardinie, výstava fotografií
říjen: Patchwork Ivy Richterové – výstava ubrusů, dek a dalších výrobků
vytvořených touto speciální technikou
listopad: Japonsko – vnitřní kázeň a jednoduchost. Výstava prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ
prosinec: Malované šátky a fotografie Kláry a Jaroslavy Bártových
(Z podkladů pro městskou kroniku zpracovaných Bc. Lenkou Schirovou)
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MUZEUM CHODSKA
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Muzeum Chodska je příspěvkovou organizací Krajského úřadu v Plzni.
Má tři pracoviště – Chodský hrad, Muzeum Jindřicha Jindřicha a Galerii bratří
Špillarů. V tomto roce mělo 21 zaměstnanců, z toho 3 sezónní brigádníky,
každého na 0,6 úvazku (duben-říjen) a 2 zaměstnance na částečný úvazek.
Jako celek uspořádalo muzeum v roce 2006 17 výstav,
7 přednášek a 8 kulturně výchovných akcí. Asi
nejrozsáhlejším počinem se stala příprava a částečná
realizace scénáře stálé expozice nově vznikajícího Muzea
česko-bavorského příhraničí ve Kdyni. V souvislosti s tímto
úkolem bylo nutné provést rozsáhlý historicko-etnografický
průzkum regionu Kdyňsko, jehož součástí bylo zdlouhavé a
náročné studium pramenů v archivech. Akce má být
ukončena v jarních měsících roku 2007.
Rok 2006 byl po delším čase opět velmi bohatý sbírkotvorně. Muzeum
zakoupilo celkem 10 položek, jako dar do svých sbírek přijalo celkem 23
položek, které čítají dohromady 932 kusů. Všechny nově získané exponáty jsou
ve velmi dobrém stavu, nebudou vyžadovat žádnou náročnější konzervaci.
Pracoviště muzea jsou rozčleněna do sedmi oddělení: přírodovědné
oddělení – botanika, přírodovědné oddělení – zoologie, etnografické oddělení,
knihovna a archiv, fotoarchiv, oddělení dokumentace a archeologických
výzkumů, galerie.
Každé oddělení zajišťuje podle svého zaměření regionální výzkumnou
činnost a badatelský servis.
Přes veškerou snahu pracovníků muzea se ani letos nepodařilo zvrátit
nepříznivý trend v návštěvnosti, i když pokles návštěvníků činil za tento rok jen
1,5 %.
(Sestaveno z Výroční zprávy Muzea Chodska za rok 2006 zpracované ředitelem Muzea Chodska
Mgr. Josefem Nejdlem)

Galerie DORKA
Výstavy v galerii v roce 2006
 Salon 2006
 Alena Anderlová: Obrazy, Ateliér Kov-šperk VŠUP








Praha
Ateliér Ilustrace a grafika VŠUP Praha
Boris Jirků: Obrazy
Zdeněk Lhoták a Andrea Lhotáková: Malostranské detaily
František Janula: Obrazy
Radan Wagner: Obrazy
Michael Rittstein: Kojící opice
Miroslav Pošvic: Grafika

V. ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471
Ředitelka Anna Bauerová
Mateřská škola je příspěvkovou organizací města. Jako příspěvková
organizace funguje od 01. 01. 2003.
Kmenová škola Zahradní 471 má kapacitu 79 dětí ve třech běžných
třídách a v jedné speciální třídě pro děti s více vadami. Tato speciální třída je
spádová pro děti z okolí Domažlic.
Při této mateřské škole působí už 11 let kroužek malých hasičů Soptíci,
který vedou Petr Ouřada a učitelky Ludmila Šotová a Vlasta Machtová.
Odloučená pracoviště školy: Benešova 282, 3 třídy
Poděbradova 53, 3 třídy
Palackého 224, 2 třídy
Michlova 565, 3 třídy
Celkem působí na všech pracovištích školy 27 pedagogických pracovníků a 18
ostatních zaměstnanců.
Počty dětí: v září 2006 odešlo do základní školy 94 dětí a znovu nastoupilo
celkem 341 dětí.
Škola spolupracuje s Domem dětí a mládeže Domino, děti zde navštěvují
výuku angličtiny a němčiny, zúčastňují se i akcí, pořádaných Dominem
(divadelní představení). Hodně dětí se pak i po odchodu do základní školy vrací
do různých kroužků Domina.
Škola také už několik let spolupracuje s Domem penzionem v Baldovské
638. Děti tady pravidelně vystupují a na oplátku taneční kroužek seniorek
vystupuje v mateřských školách. Obě strany se na tato setkání vždycky velice
těší.
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Základní umělecká škola pořádá pro mateřskou školu každoročně
koncerty.
Minimálně jednou do roka vystupují děti pro Svaz invalidů.
Učitelky s dětmi pravidelně navštěvují městskou knihovnu a muzeum.
V knihovně a v prostorách ČSOB a Komerční banky pořádá škola výstavy
dětských prací.
V poslední době se dobře rozvíjí spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou v Domažlicích. Poradna připravuje pro školku
zajímavé projekty, například Město štěstí – prevence proti škodlivým látkám a
drogám i s ukázkou práce cvičených psů.
Záplavy, které 28. července postihly Domažlice, se nevyhnuly ani
mateřské škole v Zahradní ulici. Skladové prostory a archiv v suterénu budovy
zaplavila voda do výše dvou metrů. Voda a bahno zničily většinu uloženého
materiálu, veškeré dokumenty školy, účetní doklady, sklad prádla, sklad
pomůcek a materiálu, hračky, regály, skříně, dětskou knihovnu, mrazák, mandl,
škrabku na brambory, žehličky, kompletně celou šatnu provozních pracovnic.
Na budově byla rozbita sklepní okna, zatopená elektroinstalace, zničené zdivo,
dveře, podlahy, lino. Likvidace škod probíhala ve spolupráci s Domažlickou
správou nemovitostí, Domažlickými technickými službami, s dobrovolnými
hasiči a samozřejmě i vlastními silami zaměstnanců školy. Následky povodně se
podařilo zlikvidovat do 4. srpna aniž by se dotkly prázdninového provozu školy.
Hygienické předpisy a bezpečnost dětí nebyly porušeny. Celá událost je
zdokumentována na fotografiích, které pořídila pojišťovna Kooperativa. Ta
uznala a uhradila škody na budově ve výši 250 803 Kč a na zařízení ve výši
272 046 Kč. Podobné záplavy postihly školku v Zahradní ulici už jednou, téměř
na den přesně před 15 lety, 1. srpna 1991.
(Zpracováno podle zprávy ředitelky školy pí Anny Bauerové)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, Komenského 17
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Počet žáků: 705
Počet tříd: 28
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických): 77 (44)
Počet žáků v prvních třídách: 100
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 82 z toho do gymnázia 8
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do SOŠ 53
do SOU21
přímo do učení 1 žák
Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia: 21
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 353
prospělo: 384
neprospělo: 4
Zájmové kroužky: odbíjená – 2 kroužky, výpočetní technika – 2 kroužky,
sborový zpěv, chovatelský kroužek
V tomto roce došlo ke změně ve vedení školy.
Ředitelem se stal Mgr. Ivan Rybár
zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Helena Sloupová
zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Stanislav Tauer
Vedoucí vychovatelka školní družiny: Anna Rojtová
Vedoucí školní jídelny: Anna Hrušková
Zvolená rada školy:
Zástupci rodičů: Roman Kalous, předseda, Bc. Veronika Zavadilová
Zástupci zřizovatele: Dagmar Murinova, Stanislav Antoš
Zástupci školy: PaeDr. Irena Schleissová, Mgr. Michaela Veithová
Škole se i v tomto roce dařilo zlepšovat pracovní prostředí a technickou
vybavenost. Zlepšil se vztah žáků k pracovnímu prostředí a změny se také
příznivě odrazily v chování dětí.
V oblasti výuky se škole stále daří držet vysoký stupeň odborné
způsobilosti. Zvyšuje se počet projektové výuky (chemie, dějepis, hudební
výchova, přírodopis) a roste zapojení internetu do výuky. Trvalým úkolem je
pestrost výuky, větší podíl samostatné a tvořivé práce, samostatné řešení
problémů a schopnost žáků formulovat svůj názor.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel školy Václav Bufka
Ve školním roce 2005/2006 se všichni žáci vzdělávali podle vzdělávacího
programu „Základní škola.
Počet žáků: 622
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Počet tříd: 25
Počet vycházejících žáků:
a) z devátých tříd celkem 80 žáků, z toho: gymnázium 10 žáků
SOŠ 44 žáci
SOU 26 žáků
b) z nižších ročníků:
SOU 5 žáků
víceleté gymnázium 16 žáků
Počet žáků ve školní družině: 133 v pěti odděleních
Počet žáků ve školním klubu: 43 ve čtyřech odděleních
Počet pracovníků školy celkem: 59, z toho pedagogických pracovníků:42
K zápisu do prvních tříd se dostavilo 65 dětí, z toho 11 odkladů
Prospěch: prospělo s vyznamenáním: 305 žáků, prospělo 299, neprospělo 16 a
neklasifikovaní 2.
Škola uspořádala celkem 21 školních soutěží. Tradiční úspěch měla
soutěž ve sběru kaštanů pro lesní zvěř, které se zúčastnilo 75 žáků. Nasbírali
2486 kg kaštanů.
Učitelé sehráli proti žákům dva zápasy v odbíjené.
Žáci školy se zúčastnili 35 okresních soutěží. Největšího úspěchu dosáhla
Tereza Kelnerová, která obsadila v krajském kole Olympiády v českém jazyce
10. místo. Ve sportovních soutěžích bylo největším úspěchem 2. místo
v krajském kole v odbíjené starších žáků.
Roman Ludvík z II. B třídy vyhrál okresní soutěž o největší alobalovou
kouli.
Starší žáci vyhráli okresní kolo Coca Cola Cupu v kopané.
Učitelky I. stupně uspořádaly pro děti dvě velice úspěšné akce –
masopustní rej v maskách ve školních tělocvičnách a svatojánskou noc
s pobytem ve škole a s nočním hledáním pokladu.
(Podle podkladů ředitele školy V. Bufky)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 84
Počet dětí v prvním ročníku: 6
Počet vycházejících žáků: 14
Průměrný prospěch 2,07

43

Odcházející žáci: absolventi školy přešli na Střední odborná učiliště do Plzně a
do Horšovského Týna.
Škola má od roku 2004 uzavřeno partnerství s obdobnou školou
v Chamu (SFZ Cham). Děti z obou škol hrají ve společném orchestru bicích
nástrojů SAMBALILA, se kterým vystupují při různých příležitostech na
Domažlicku a Chamsku.

GYMNÁZIUM JINDŘICHA ŠIMONA BAARA
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Počet žáků: 485
Počet učitelů: 41
Počet vycházejících žáků: 74
Průměrný prospěch: 1,9351
Úspěchy v olympiádách a soutěžích
Studentka Stephanie Wernerová zvítězila v krajském kole olympiády
v německém jazyce a v celostátním kole vybojovala skvělé 3. místo
V krajském kole zeměpisné olympiády patřila studentům domažlického
gymnázia dvě první místa. Anna Jiřincová pak v celostátním kole skončila
třináctá, Oldřich Nejdl se kvalifikoval do celostátního finále soutěže
EUROREBUS, které vyhrál.
Studentka Jana Pilátová zvítězila v krajském kole dějepisné olympiády,
v celostátním kole pak byla třináctá.
V krajském kole biologické olympiády kategorie B obsadila 1. místo Marie
Kadeřávková. Studenti gymnázia se zúčastnili i olympiád z dalších předmětů,
vesměs vždy úspěšně (od 4. do 9. místa).
Z literárních soutěží byli gymnazisté nejúspěšnější v krajském kole soutěže
Evropa ve škole, kde studentka Klára Walterová získala třetí místo.
Dařilo se také mladým zpěvačkám – v soutěži Karlovarský skřivánek skončila
Marcela Veberová na 6. místě a stala se náhradnicí pro celostátní kolo.
Mezi nejlepší i na celostátní úrovni se řadí členové gymnaziálního
fotokroužku, vedeného Petrem Matějkou. V celostátní soutěži Fotograf roku
2005 členové kroužku svými pracemi získali titul „Nejlepší škola“ a v celostátní
soutěži Fotoakademie byli oceněni hned tři domažličtí gymnazisté: v kategorii

44

portrétu patřila druhá příčka V. Adamcovi, hned za ním se umístila J. Veruňková
a v kategorii krajiny skončil J. Jiřinec pátý.
Středoškolská odborná činnost
Ve Středoškolské odborné činnosti gymnázium úspěšně reprezentovali:
Jan Halík, jehož práce „Fanatismus“ v kraji zvítězila a postoupila do
celostátního kola. V. Svobodová, s prací „Psychologie reklamy“ ve své kategorii
v krajském kole rovněž zvítězila. Petru Witzovi s prací „Dopady přijetí společné
evropské měny“ patřilo 2. místo s postupem do celostátního kola, D. Šiterovi
2. místo za práci „Pomníky s úctou, či zapomněním?“. Jako třetí se ve svých
kategoriích umístily práce „Daňový systém v ČR, rovná daň“ J. Grösla a
„Kostel U Svatých“ J. Johánkové. V celostátním kole obsadili P. Witz 6. místo a
J. Halík 10. místo.
Sportovní úspěchy
Studentům gymnázia se dařilo v několika sportovních odvětvích,
dokázali se prosadit nejen na krajské, ale i na celostátní úrovni. Družstvo atletů
zvítězilo v krajském kole středoškolského poháru Corny Cup a v republikovém
finále vybojovalo skvělé 5. místo. V atletickém Poháru rozhlasu skončily starší
žákyně na 4. místě v kraji.
V košíkové družstvo chlapců z nižšího gymnázia vyhrálo krajskou soutěž a
v kvalifikaci pro mistrovství republiky skončilo druhé.
Družstvo fotbalistů stejné věkové kategorie rovněž zvítězilo v krajské soutěži a
kvalifikaci pro celostátní turnaj obsadilo 3. místo.
(Zpracováno podle materiálu J. Peka, pro kroniku předal Václav Kozina, zástupce
ředitelky)

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ředitel ing. Jan Sladký
Základní údaje
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor EZ (ekonomika zemědělství)
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39,52
410
115
105

Obor VS (všeobecná sestra)
VOŠ (vyšší odborná škola)

103
87

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
29
IVE
30
ZA
28
Počty maturantů:
OA
26
EZ
28
VS
24
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2005/2006: 2,45
Již podruhé se konaly přijímací zkoušky na nový obor informatika v
ekonomice, který nahradil v posledních létech stále méně vyžadovaný obor
ekonomika zemědělství. Absolventi nového oboru budou vybaveni nejen
odbornou znalostí z účetnictví a ekonomiky, ale též důkladnou znalostí práce
s výpočetní technikou a s jejími aplikacemi v nejrůznějších pracovních
oblastech.
Stále trvá zapojení školy do různých dobročinných akcí typu Bílá
pastelka, Světluška, Dřevěná píšťalka.
Úspěchy školy a žáků za školní rok 2005/2006:
Školního kola středoškolské odborné činnosti se zúčastnilo 10 žáků, do
okresního kola postoupili 4 žáci.
Finále školního kola v psaní na klávesnici se zúčastnilo 19 žáků, 3 žákyně
postoupily na regionální soutěž do Plzně, kde jedna obsadila 4. místo.
Škola se již tradičně zúčastnila všech sportovních soutěží na regionální úrovni.
V okresním přeboru ve volejbale obsadily dívky 1. místo., chlapci 3. místo.
Okresní přebor v plavání – 1. místo v soutěži družstev
Okresní přebor ve floorbalu chlapci – 3. místo
Okresní přebor v pohybových skladbách dívky - 1. místo
Krajský přebor v pohybových skladbách dívky - 1. místo
Celostátní přebor v pohybových skladbách v Opavě dívky - 4. místo
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Škola vlastní pět školních budov. Jsou to stavby postavené v létech
1880–1926, které vyžadují díky svému stáří průběžnou údržbu, poměrně
pracnou i finančně náročnou. V tomto roce proběhla obnova fasády budovy
Obchodní akademie. Průběžně je udržován školní park, o který se stará
zahradnická firma.
(Podle podkladů Mgr. Věry Prantlové, zástupkyně ředitele školy)

Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640
Ředitel Mgr. Jan Žána
V jedenácti oborech vyučovalo učiliště ve školním roce 2005/2006 celkem 568
žáků.
Obory: mechanik-seřizovač, obráběč kovů, truhlář, truhlář – dřevěné
konstrukce (dobíhající obor), truhlář-výroba nábytku (dobíhající obor), krejčí,
kuchař-číšník pro pohostinství, kuchař/ka, prodavač/ka - smíšené zboží,
kadeřník, kosmetička
Počet pracovníků učiliště celkem: 73
Počet pedagogických pracovníků: 56
Počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským/středoškolským vzděláním:
25/29
Prospěch žáků v %
prospěli s vyznamenáním
4%
prospěli
93 %
neprospěli
2%
Žáci, vyloučení ze studia v průběhu hodnoceného školního roku: 5 žáků
V tomto roce se žáci školy účastnili 13 soutěží v odborných
dovednostech, ze kterých přivezli 2 první místa, jedno druhé místo, 2 čtvrtá a
dvě pátá místa. Také ve sportovních kláních jsou žáci školy úspěšní. Vyhráli
okresní i krajský přebor v přespolním běhu, v okresním kole v lehké atletice byli
chlapci druzí a dívky třetí.
Aktivity žáků v mezinárodních programech
Ve školním roce 2005/2006 pokračovala spolupráce učiliště Domažlice
na mezinárodním projektu „Stavba mostu“, překonání bariér mezi německými
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a českými učni, výstavbou mostu v hraniční oblasti Bavorsko - Česká republika.
Na realizaci mostu se podíleli učni z Berufsschule Cham, švýcarského Herisau a
SOU Domažlice. Most pro pěší turistiku vznikl v obvodu města Waldmünchenu
přes řeku Schwarzach, která pramení v Čechách a ústí do jezera Perlsee.
Nosníky 30 m dlouhého mostu byly osazeny ve dnech 29. 05. až 02. 06. 2006.
Slavnostní otevření mostu proběhlo 28. 07. 2006.
Jako každoročně i v tomto roce uspořádalo učiliště řadu aktivit pro
veřejnost – prezentace, obsluha při různých příležitostech a příprava
občerstvení, ukázky správného stolování, úprava vlasů a líčení a jiné.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2005/2006)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V DOMAŽLICÍCH
Ředitelka Mgr. Jiřina Holoubková
Škola má detašované pracoviště v Klenčí pod Čerchovem
Zřizovatel: Město Domažlice
Právní forma: příspěvková organizace
Obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický
Ve školním roce 2005/2006 školu navštěvovalo
celkem:
740 žáků (z toho 508 děvčat)
z celkového počtu žáků byl 1 cizinec
žáci přípravných oddělení
103 (72 děvčat)
absolventi: I. stupeň
39 (34 děvčat)
II. stupeň
6 (1 dívka)
Škola má stanoven limit počtu žáků 740 a žádala již několikrát bezúspěšně o
jeho navýšení.
Počty pedagogů:
Učitelů celkem
Interní:
externí
Vyučovací obory:
hudební

35 (20 žen)
20 (11 žen)
15 (9 žen)

29 učitelů
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žáci I. stupně: 381
žáci II. stupně: 41

taneční

1 učitel

žáci I. stupně: 77
žáci II. stupně: 12
výtvarný
3 učitelé
žáci I. stupně: 176
žáci II. stupně: 18
literárně dramatický
1 učitel
žáci I. stupně: 32
žáci II. stupně: 2
Někteří žáci ZUŠ po absolvování obou cyklů studují dál na konzervatořích,
umělecko-průmyslových školách, školách s pedagogickým zaměřením a
podobně.
Žáci základní umělecké školy se ve školním roce 2005/2006 účastnili celé
řady veřejných vystoupení (koncerty v MKS, vystoupení v penzionech, akce na
náměstí v Domažlicích, akce pro městský úřad), výstav a soutěží. Největším
úspěchem školy bylo 3. místo výtvarného oddělení na mezinárodní soutěži
v Bruselu (pod vedením učitele Igora Šlechty).
(Pro městskou kroniku zpracovala ředitelka školy Mgr. Jiřina Holoubková)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
Personál domu:
pedagogičtí pracovníci: Vladimíra Holá, Ilona Poláčková (v srpnu odešla na
mateřskou dovolenou), Marie Tichá (v srpnu odešla na jiné pracoviště), Jan
Hrabačka
ekonomka: Miluše Fousová
uklízečka: Jindra Manová
Dům dětí a mládeže se snažil i v tomto školním roce nabídnout všem
zájemcům široké spektrum využití volného času. DOMINO bylo otevřeno nejen
dětem a mládeži. Své zájmy zde mohli rozvíjet i dospělí, ba celé rodiny.
Ve školním roce 2005/2006 zahrnovala práce domu 52 kroužků, klubů,
kurzů a sborů pro 845 stálých členů. Zájem byl především o jazykové kurzy,
taneční a výtvarné kroužky, keramiku. Naplněny byly dívčí kluby, hra na kytaru,
kroužky výpočetní techniky. Slabý zájem byl o kroužky automodelářů a
radioamatérů. Spolupráci s Domem dětí a mládeže DOMINO využily Základní
škola Mrákov: zájmové útvary: Kutilky, výtvarný kroužek, angličtina, výpočetní
technika, kytary a Základní škola Klenčí pod Čerchovem: výpočetní technika.
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Nově otevřené zájmové útvary: šachy, klávesy. Nárůst zaznamenaly zájmové
útvary pro rodiče a děti. Zájmové útvary šachy, taneční, kytary a výtvarné
kroužky zúročily svoji činnost v soutěžích. Taneční kroužek – předškoláci a
Zvoneček často vystupovaly v penzionech a klub ECHO propagoval činnost
Domu dětí a mládeže v regionálním tisku a na internetu.
DOMINO připravilo pestrou nabídku vzdělávacích, zábavných či
rekreačních aktivit, kterou využilo 8 654 účastníků. Zájem upoutaly dílny,
zaměřené na netradiční výtvarné techniky, karnevaly, divadelní představení pro
školy, různé typy zájezdů a výletů, sezónní tržnice dětského odívání a
sportovních potřeb.
Dům dětí se ujal role pořadatele okresních kol předmětových a
uměleckých soutěží. Nejprve se do 158 školních kol zapojilo 4631 žáků a z nich
pak vzešlo 586 reprezentantů na okresní úrovni. Jedinečnou pozici výběrové
školy obhájilo Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích ziskem 44 předních
umístění. Na vavříny vítězství také častěji dosáhly Základní školy Holýšov, Kdyně
a Klenčí pod Čerchovem.
O letních prázdninách se uskutečnilo 5 letních táborů: na Zeleném Háji,
v Horšovském Týně, Postřekově a Milevu a příměstský Koblížek na cestách. Do
všech forem letní činnosti se zapojilo 148 účastníků. Program táborů vycházel
převážně z náplně činnosti zájmových útvarů, většina měla zajímavou motivaci.
Na každé vedlejší prázdniny byla připravena nějaká akce: zájezd do zimního
stadionu v Klatovech, pobyt na koňské farmě v Rybníku, keramika pro každého,
velikonoční dílna.
(Podle podkladů Jana Hrabačky)
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VI. Veřejný život
Volby
Letošní rok byl, řečeno současnou značně nehezkou češtinou, opravdu
„supervolební“. Na voliče čekaly nejprve parlamentní volby, poté volby
komunální a volby senátní, které se tentokrát konaly i v našem senátním
volebním obvodu.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil
prezident republiky Václav Klaus na dny 2. a 3. června. Svoje kandidáty v nich
zaregistrovalo 26 politických stran a hnutí.
Číslo
kandidátky:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Strana- hnutí:
Strana zdravého rozumu
V Plzeňském kraji nekandidovali
Balbínova poetická strana
V Plzeňském kraji nekandidovali
Právo a spravedlnost
Nezávislí
V Plzeňském kraji nekandidovali
Koruna Česká (monarchistická strana)
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody-Demokratická unie
V Plzeňském kraji nekandidovali
Pravý blok
4 VIZE-www.4vize.cz
V Plzeňském kraji nekandidovali

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

V Plzeňském kraji nekandidovali
Strana zelených
V Plzeňském kraji nekandidovali
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
V Plzeňském kraji nekandidovali
Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný)
STRANA ROVNOST ŠANCÍ

Ve srovnání s předchozími volbami se zaregistrovalo o dvě strany méně,
i tak je však šestadvacet kandidujících stran příliš vysoké číslo. Na kandidátce
sice ubylo stran vysloveně recesistických, dobrá polovina zaregistrovaných
stran však přes to neměla žádnou šanci nejen probojovat se do parlamentu, ale
vůbec získat víc než pár stovek hlasů voličů. Například Česká pravice (číslo 7),
která v našem kraji ani nekandidovala, dostala všehovšudy 395 hlasů, strana č.
2, České hnutí za národní jednotu, obdrželo dokonce jen 216 hlasů. Je
nepochopitelné, proč se musí síly voličů takto zbytečně tříštit. Ale asi už je to
naše tradice, protože, soudě podle statistik z předválečné doby, se tenkrát dělo
něco podobného. Z volebního klání nakonec vyšla vítězně jen pětice stran,
které překročily pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké
sněmovny:
Občanská demokratická strana – 1.892.475 hlasů, tj. 35,38 % všech
odevzdaných hlasů voličů
Česká strana sociálně demokratická – 1.728.827 hlasů, tj. 32,32 %
Komunistická strana Čech a Moravy – 685.328 hlasů, tj. 12,81 %
Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová – 386.706 hlasů,
tj. 7,22 %
Strana zelených – 336.487, tj. 6,29 % všech odevzdaných hlasů.
Volební úspěch Strany zelených byl mírným překvapením, ačkoli mnozí
občané jej očekávali.
Téměř na všech kandidátkách stran, které se zaregistrovaly pro
parlamentní volby v Plzeňském kraji, výrazně převládali kandidáti z Plzně a
z jejího okolí. Z domažlických občanů kandidovali:
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-

na kandidátce volební strany č. 8 – Koruna Česká na 8. místě Aleš
Šmejkal, strojní zámečník a na 14. místě Daniel Šmerda, úředník

-

na kandidátce č. 10 – Česká strana sociálně demokratická na 2. místě
Jan Látka, starosta a na 11. místě Jaroslav Bauer, místostarosta
Domažlic

-

na kandidátce č. 11 – SNK Evropští demokraté na 13. místě JUDr.
Zdeněk Novák, právník

-

na kandidátce č. 12 – Unie svobody - Demokratická unie na 15. místě
Jan Šturma, živnostník

-

na kandidátce č. 20 – Komunistická strana Čech a Moravy na 6. místě
RSDr. Ladislav Urban, poslanec PČR

-

na kandidátce č. 26 – STRANA ROVNOST ŠANCÍ na 2. místě Marie
Koutná, referentka majetkové správy

VOLEBNÍ KAMPAŇ A VOLEBNÍ PROGRAMY
Letošní volební kampaň byla podle hodnocení odborníků nejdražší
a také nejbouřivější kampaní v celém období po roce 1989. I v domovních
stránkách domažlických občanů se hromadily volební letáky, noviny,
propagační skládanky, vesměs vyvedené na křídovém papíře, s profesionálními
barevnými fotografiemi, kresbami a samozřejmě i s předvolebními sliby.
Zejména ODS, ČSSD a KDU-ČSL se předháněly jak v množství materiálů, tak
v jejich úpravě a alespoň pokud se grafické úpravy týká, bylo opravdu těžko
vybírat, které jsou nejlepší. Osobně za jeden z nejvydařenějších nápadů
považuji letáček ODS, představující „trojku“ na kandidátce pro Plzeňský kraj,
místostarostu Kdyně, ekonoma a hudebníka, dobře známého i v Domažlicích,
Vladislava Vilímce. Snímek Ing. Vilímce, kterak třímá v náručí malého tygříka
z plzeňské ZOO a vyjadřuje přesvědčení, že naše ekonomika bude také takovým
ekonomickým tygrem, zaujal snad každého, s kým jsem hovořila. Ne tolik pro
tvrzení samé, ale spíš pro tu odvahu. Ono to tygře už bylo docela dost odrostlé.
V této kampani věnovaly jednotlivé volební strany i daleko větší
pozornost setkávání s voliči; mimo besed a diskusí v uzavřených prostorách
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konali favorité voleb – ODS, ČSSD i KDU-ČSL setkání s kandidáty na náměstí,
vesměs s atraktivním doprovodným programem. Přes to – zájem a účast
občanů nebyly ani v jednom případě nijak veliké. Zdá se, že značnou část
veřejnosti podobné akce nezajímají. Kdo je příznivec té či oné strany volí ji
stejně a ostatní občany asi vystoupení kandidátů příliš nepřitahují.
Ohlasy vášnivých sporů a diskusí, probíhajících ve velkých městech, kde
nebyla nouze ani o vzájemné napadání, se nás v Domažlicích – naštěstí – dotkly
jen okrajově. Větší rozruch vzbudila jen aféra, která později dostala název
„Kubiceho“, podle plukovníka Jana Kubiceho, ředitele policejního Útvaru pro
odhalování organizovaného zločinu, který tři dny před volbami přednesl před
parlamentní bezpečnostní komisí zprávu, či spíše jak se v dalších měsících
tohoto roku ukázalo, snůšku drbů a neověřených informací, diskreditující ČSSD
a jejího předsedu Jiřího Paroubka, kterého zpráva dokonce obvinila z pedofilie.
Tato kauza pohnula mírně i veřejným míněním v Domažlicích. Pokud mohu
soudit z vyslechnutých názorů, občané, a to z pravé i z levé strany politického
spektra, nikoli přímo postup Jana Kubiceho, ale načasování aféry vesměs
odsuzovali jako nedůstojný podraz v předvolebním klání.
A co slibovaly volební programy favoritů voleb?
Občanská demokratická strana si za svoje logo vybrala figurky ze hry
Člověče, nezlob se a heslo „Člověče, pojď s námi volit“. S občany uzavřela
smlouvu, ve které slíbila, že přinese plus pro každého. Nižší daně,
transparentnější podmínky pro podnikání, pro rodinu vyšší sociální stipendia
pro vysokoškolské studenty, studijní spoření na principu stavebního spoření,
pro zdraví a důstojné stáří právo na svobodnou volbu lékaře, zdravotnického
zařízení a zdravotní pojišťovny, výběr rozsahu zdravotního pojištění
s dobrovolným připojištěním podle vlastní úvahy, finanční spoluúčast nebude
povinně zvyšována. Ve volebním programu, konkretizovaném pro náš kraj,
slibuje nezadluženou budoucnost, bohatá města a obce, krásný venkov,
pohodlné cestování, svobodu do školství, starost o důchodce a sociálně slabé,
zachování dostupnosti lékařské péče, práci pro nezaměstnané, pomoc
podnikům.“ O tom všem si Domažličané měli možnost pohovořit s kandidáty
ODS 12. dubna v cukrárně U Andílků, kde se konalo posezení s kandidáty ODS u
koláčků a kávy. 19. 5. dorazilo ve 13 hodin na domažlické náměstí „Modré
putování“ s Rangers – Plavci. Veřejnosti se na něm představili JUDr. Jiří Pospíšil,
jednička krajské kandidátky ODS spolu s Ing. Vladislavem Vilímcem a dalšími
představiteli této strany.
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Volebním mottem České strany sociálně demokratické byly „Jistoty a
prosperita“. Sociální demokraté předložili občanům České republiky deset
závazků: Udržíme vysokou dynamiku hospodářského růstu, v průměru 5 % HDP
ročně. Zvýšíme životní úroveň obyvatel, průměrná mzda dosáhne nejméně
26 000 Kč a reálné důchody porostou. Nezaměstnanost snížíme k úrovni 6 %.
Výrazně zvýšíme daňovou a finanční podporu rodinám s dětmi. Sociálně
citlivým způsobem zmodernizujeme zdravotní, důchodový a sociální systém.
Budeme pokračovat ve snižování tempa zadlužování. Výrazně zvýšíme výdaje
na školství, vědu, kulturu, mládež a sport. Zesílíme boj proti korupci a zkrátíme
délku soudních řízení. Snížením energetické náročnosti hospodářství a větším
využitím obnovitelných zdrojů energie zlepšíme životní prostředí. Prosadíme
české národní zájmy, hlubší evropská integrace a transatlantická vazba budou
klíčovými body naší zahraniční politiky.
Sociální demokracie pozvala na 4. dubna v rámci předvolební kampaně
do Domažlic ministra kultury Vítězslava Jandáka. Ministr ve městě poobědval a
po obědě navštívil domažlický dům penzion. Jako profesionální herec dokázal
seniory nadchnout poutavým výkladem a šprýmy. Už méně nadchl přítomné
představitele domažlické kulturní obce, kteří od „svého“ ministra očekávali
odpovědi na řadu problémů, které je tíží. Na to však vůbec nedošlo. V pátek 26.
května v rámci Dne pro rodinu, který ČSSD pořádala od 14 do 22 hodin na
domažlickém náměstí, do Domažlic dorazil oranžový volební autobus ČSSD,
jeden z patrových autobusů, které ještě nedávno jezdily po Londýně, a který
sociálním demokratům věnoval Tony Blair. Autobus přivezl kandidáty do
poslanecké sněmovny z předních míst krajské kandidátky ČSSD. Krátce po jeho
příjezdu uvítaly Domažlice předsedu vlády ČR a předsedu ČSSD Ing. Jiřího
Paroubka. Setkání se uskutečnilo v 15.30 hodin. Ani on ale nepřitáhl na náměstí
davy lidí, i když jich přišlo asi nejvíce za celou volební kampaň, patrně spíše ze
zvědavosti na předsedu vlády než na volební program. Den pro rodinu trval až
do 21.55 hodin, kdy jej zakončil ohňostroj. Na děti čekaly na náměstí kolotoč,
houpačky, balónky, k poslechu hrála skupina Country Babylon. Sociálně
demokratické ženy uspořádaly v rámci předvolební kampaně v sobotu 27.
května od 15 hodin v městském kulturním středisku Dětský maškarní bál.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová si
podržela svoje volební motto už z předminulých voleb: „Klidná síla“. Občanům
předkládá pět svých hlavních priorit:
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Zelená pro město: zlepšení bezpečnosti, podporu bytové politiky
zaměřené na mladé rodiny a sociálně potřebné, podporu veřejné dopravy,
zelená pro venkov: chce podporovat všestranný rozvoj venkova, zvýšit péči o
krajinu a životní prostředí, zlepšování života na vesnici, zelená pro živnostníky a
podnikatele: otevřít živnostníkům a podnikatelům přístup k finančním zdrojům,
odbourávání byrokratických překážek podnikání, zvýhodnění podnikání ve
venkovských oblastech,
Zelená pro zaměstnance: podpora trhu práce, podpora možnosti
pracovat ve všech státech EU,
Zelená pro rodinu, rozum a bezpečí: větší finanční podpora rodin
s dětmi, posílení postavení ženy a matky ve společnosti, ochrana nenarozeného
života, všestranná podpora školství a vzdělávání,
Zelená pro sport a volný čas: podporovat sport pro všechny, zejména
aktivní formy sportu při využívání volného času dětí a mládeže,
Program 50+: odstranění věkové diskriminace, vytvoření rovných
příležitostí pro všechny bez ohledu na věk, podporu aktivního stáří.
Jednička z krajské kandidátky KDU-ČSL pro letošní volby, poslanec
Jaroslav Lobkowicz vlastně zahájil volební kampaň v Domažlicích. Jako první se
sešel se svými voliči už 6. února v 17 hodin v restauraci Sokolský dům na
besedě s názvem Rok 2006 – volební rok.
Volebním mottem Komunistické strany Čech a Moravy bylo „S lidmi pro
lidi“. Její volební program voličům sliboval zachování bezplatné zdravotní péče,
právo na práci a spravedlivou mzdu, dostupné bydlení pro všechny, dobré
podmínky pro mladé lidi, důstojný život ve stáří bez rizika ožebračení, rovný
přístup ke vzdělání a kultuře, bezpečné ulice a domovy.
Volební program zelených městská kronika neobdržela.
(Badatele, kteří by o jednotlivých volebních programech chtěli získat více
informací, odkazuji na přílohy tohoto kronikářského zápisu.)
A jak volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v našem městě
dopadly?
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Ve 12 volebních okrscích bylo ve volebních seznamech zapsáno 8 987
voličů. Každý volič dostal před volebními dny na svoji domovskou adresu obálku
se všemi kandidátkami.
Ve volebních místnostech bylo vydáno 6 008 obálek, což znamená
volební účast 66,85 %. Odevzdáno 6 000 obálek, platných hlasů 5 989.
Nejvíce hlasů, 2.117, tedy 35,34 % z celkového počtu odevzdaných hlasů
obdržela ČSSD.
Těsně ji následovala ODS s 2 102 hlasy (35,09 %).
Třetí místo obsadila KSČM 803 hlasy (13,40 %) a dále
KDU ČSL 309 hlasů (5,15%) a Strana zelených 307 hlasů (5,12 %).
Všechny ostatní kandidující strany obdržely dohromady necelých 2,5 %
odevzdaných hlasů.
V Plzeňském kraji byla vítězem voleb ODS (36,46 % hlasů) následovaná
ČSSD (31,69 %), Stranou zelených (5,91 %) a KDU-ČSL (5,65 %).
Celostátně zvítězila ODS (35,38 %) před ČSSD (32,32 %), KSČM, KDU-ČSL
a Stranou zelených. Ostatní kandidující strany pětiprocentní hranici,
předepsanou pro vstup do Poslanecké sněmovny, nepřekročily.
Po složitých vyjednáváních pověřil prezident republiky Václav Klaus
sestavením vlády a následně jmenoval předsedou vlády předsedu ODS Mirka
Topolánka.
Z domažlických občanů, kteří kandidovali na kandidátkách jednotlivých
stran, byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolen na
kandidátce České strany sociálně demokratické starosta města Jan Látka.
(Zdroj volební statistiky: Český statistický úřad – volby 2006)

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na pátek a
sobotu 20. a 21. října 2006.
V pátek 20. října se volební místnosti otevřely ve 14 hodin a uzavřely se
ve 22 hodin. V sobotu probíhaly volby od 8 do 14 hodin.
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Volební právo měl každý občan obce, který je státním občanem České
republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a v den voleb byl v obci
přihlášen k trvalému pobytu.
Domažličtí občané volili ve 12 volebních okrscích 21 členů městského
zastupitelstva.
Ve voličských seznamech bylo zapsáno 8. 835 voličů.
Volit přišlo 4.329 občanů, tedy 49 % z celkového počtu zapsaných voličů.
Ve srovnání s posledními volbami (rok 2002) byla účast voličů o necelá tři
procenta nižší (2002 = 52,54 %). Ani ne polovina oprávněných voličů u
volebních uren je skutečně málo. A to i ve srovnání s volební účastí v celém
volebním okrese Domažlice, která byla 53,81, druhá nejvyšší v Plzeňském kraji
(před okresem Domažlice se umístil pouze okres Plzeň-sever). Celkově v kraji
byla volební účast v komunálních volbách 47,89 %, celorepubliková účast byla
46,38 % oprávněných voličů. I když tedy v samotném okrese Domažlice jsme
pod průměrem, celokrajský a republikový průměr překračujeme.

O přízeň Domažličanů se ucházelo celkem sedm stran, o jednu stranu
méně než ve volbách 2002.

Vylosované číslo

strana – hnutí

1. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), kandidát č. 1 kandidátky Jan
Látka
2. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU – ČSL),
kandidát č. 1 kandidátky Stanislav Antoš
3. Občanská demokratická strana (ODS), č. 1 na kandidátce Dalibor Kubů)
4. Sdružení pro město Domažlice, kandidát č. 1 kandidátky Ing. Miroslav Mach
5. Strana zelených, kandidát č. 1 kandidátky Jan Sladký
6. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), kandidát č. 1 Ladislav Urban
7. Nezávislí, kandidát č. 1 kandidátky Karel Kýček
Kandidátky všech stran navrhovaly každá 21 kandidátů, tolik, kolik činí počet
budoucích zastupitelů.
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O kandidaturu se pokoušelo také několik mladých lidí z Domažlic, kteří
založili skupinu Studentská iniciativa - StudIN. Do dne registrace kandidátek se
jim však nepodařilo získat potřebný počet podpisů.

Nejstarším navrženým kandidátem byl kandidát KSČM RSDr. Václav
Jansa, 71 let, nejmladším kandidátem byl Miroslav Heřman, 18 let, z kandidátky
Nezávislých.

Volební kampaň
Volební kampaň probíhala v našem městě klidně, bez vášní a bouřlivých
emocí, ale také za nepříliš velkého zájmu občanů. Volební materiály téměř
všech stran byly letos daleko honosnější než kdy před tím a jednotlivé strany
jich také měly více. Zejména ODS vsadila na efektní zpracování své předvolební
propagace. Zahanbit se ale nedaly ani ostatní strany. Oba tradiční rivalové ODS
a ČSSD uspořádali pro občany představení svých kandidátů formou koncertů
populárních hudebních skupin. ODS pořádala „Koncert na podporu ODS
Domažlice“ 12. října od 16 hodin v zahradě Chodského hradu. K poslechu hráli
COUNTRY DĚDOWS, PSANEC KID a spol. a MYŠÁCI. Koncertu se zúčastnili také
poslanci ODS za Plzeňský kraj JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR, a Ing.
Vladislav Vilímec. 17. října konala ODS další mítink, rovněž za přítomnosti
ministra Pospíšila.
ČSSD uspořádala Setkání s kandidáty ČSSD pro volby do Zastupitelstva
města Domažlice ve středu 18. října u věže arciděkanského kostela. K poslechu
hrála hudba COUNTRY BABYLON, kandidáti do zastupitelstva, mužové i ženy,
rozdávali kolemstojícím a kolemjdoucím paním a dívkám oranžové růže.
V úterý 17. října od 13 hodin se, také u arciděkanského kostela,
představila veřejnosti strana zelených. Její představení bylo samozřejmě
mnohem skromnější než „velkých“ stran. U dvou panelů postávala skupinka tří
– čtyř mužů, zájem procházejících byl velice malý.
Snad nejzajímavější předvolební akcí bylo Setkání občanů s představiteli
stran, zaregistrovaných do komunálních voleb v Domažlicích, čili „Kotel s lídry“.
Uspořádala ho v sobotu 14. října v 10 hodin dopoledne v sále městského
kulturního střediska redakce Domažlického deníku. Na setkání pozvala všech
sedm „jedniček“ z přihlášených kandidátek, tedy Jana Látku (ČSSD), Stanislava
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Antoše (KDU ČSL), Ladislava Urbana (KSČM), Dalibora Kubů (ODS), Karla Kýčka
(Politické hnutí Nezávislí), Ing. Miroslava Macha (Sdružení pro město
Domažlice) a Jana Sladkého (Strana zelených). Přišli všichni, také účast občanů
byla poměrně vysoká. Všech sedm lídrů představilo svoje volební programy,
které jsou v mnohém shodné, jak už to v komunálních volbách ani jinak být
nemůže. Jako priority pro příští volební období všichni shodně označují zvýšení
bezpečnosti ve městě, vybudování obchvatu Domažlic, postavení bezplatného
sportoviště pro občany. Občané i novináři kladně hodnotili, že všichni lídři přišli
na besedu velmi dobře připraveni, že znají problémy města a hledají cestu jak
je řešit.
Účastníci besedy měli možnost v jejím průběhu zkušebně hlasovat.
Nejvíc hlasů, 16, získala Česká strana sociálně demokratická, Sdružení pro
město bylo druhé s 10 hlasy, třetí ODS získala 7 hlasů, KDU-ČSL 6 a Zelení 2
hlasy. Hlasování ovšem ani orientačně nevypovídalo o tom, jak mohou
dopadnout skutečné volby, protože záleželo výlučně na tom, kolik příznivců té
které volební strany se na besedu dostavilo.

Volební programy a kandidátky
Volební programy všech kandidujících stran byly, jak tomu ani jinak
v komunálních volbách v menších městech být nemůže, v mnoha bodech
totožné.
ČSSD vsadila na své kandidátce na už osvědčené zastupitele, které
umístila do jejího čela. Ve svém volebním programu klade důraz na účast
občanů ve všech formách správy města, slibuje, že bude pokračovat
v nastoupené cestě všestranného rozvoje Domažlic. Motto programu: „Pro
spokojený život v Domažlicích aneb své sliby plníme“. Volební program této
strany navazuje na uplynulé volební období, kdy sociální demokracie byla na
radnici vedoucí silou. Priority: rozvoj průmyslu a podnikání, podpora podnikání
a pracovních příležitostí, bytová politika (výstavba bytových jednotek a
rodinných domků), dopravní problematika (realizace jižního obchvatu města),
zvýšení bezpečnosti a pořádku ve městě (propojení kamerového systému,
zavedení nočních služeb městské policie), sociální politika a podpora zlepšení
zdravotnických služeb ve městě, všestranná podpora školství, kultury a sportu,
rozvoje cestovního ruchu, péče o kvalitu životního prostředí.
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KDU-ČSL překvapila omlazenou kandidátkou i jejím lídrem, Stanislavem
Antošem. Také v jejím programu nalézáme podporu rozvoji průmyslu a
podnikání ve městě, důraz na bezpečnost a pořádek, podporu cestovního
ruchu. KDU ČSL klade důraz i na řešení sociálních otázek podporou
charitativních akcí, domu-penzionu a domažlické farní Charity. Motto
programu: „Domažlice jsou naším společným domovem“.
Snad největší změny proti minulým létům z volebních „stálic“ přinesla
ODS. Svůj volební program pro komunální volby začala připravovat už v létě,
jako první ve městě také zveřejnila svoji kandidátku. Téměř z ní zmizely tváře,
které jsme byli zvyklí vídat v předchozích komunálních volbách. Strana se
omladila, jasně se vyprofilovala jako strana podnikatelů a živnostníků a, jak říká
jeden její předvolební plakát, pro komunální volby 2006 představila „novou
tvář ODS Domažlice“. Její prioritou je zaměstnanost a podpora podnikatelských
aktivit, regulace dopravy ve městě, zvyšování počtu parkovacích míst,
vybudování obchvatu města, důraz na bezpečnost ve městě, z organizačního
hlediska pak zlepšení správy městského majetku. Volební program ODS má
motto: „Slibujeme pouze reálné věci“.
Sdružení pro město Domažlice je sdružením nezávislých kandidátů a
strany SNK-Evropští demokraté. Také na kandidátce této strany nalézáme
některé nové tváře i kandidáty, se kterými už jsme se setkávali při komunálních
volbách v minulosti na jiných kandidátkách. Ve volebním programu má
Sdružení výstavbu bytů, podporu kultury a sportu, sympatickou novinkou je
záměr zavést veřejnou kontrolu rozhodování o záležitostech města a
prosazování principu osobní odpovědnosti zastupitelů.
Strana zelených si za heslo svého volebního programu zvolila: „Myslíme
na budoucí generace“. Mimo témat, která nalézáme ve všech programech –
bytová výstavba, rozvoj podnikání, dopravní situace, jsou zde i „zelená témata“
– údržba lokalit v okolí města, např. jezero, Škarman, budování dalších úseků
cyklostezek, zapojení do Národní sítě Zdravých měst. Pro svoje případné
zastupitele vydala „etický kodex“.
KSČM: volební program s mottem „S lidmi pro lidi“ zahrnuje oblasti
bydlení, zdravotnictví a sociální služby, rozvoj ekonomiky, dopravy, oblast
vzhledu města a životního prostředí, rozvoj kultury, sportu, turistiky a
cestovního ruchu, konkretizované do drobnějších úkolů, které by přinesl
zlepšení života občanů města.
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Nezávislí: mladá kandidátka, věkový průměr kolem 30 let. Nezávislí
neměli volební program. Podle Karla Kýčka budou hledat alternativu k volebním
programům ostatních stran, které prý všechny „jsou na jednu botu“. Nezávislí
vydali jen prohlášení, ve kterém kritizují současnou radnici, měli snad v něčem i
pravdu, ale prohlášení konkrétně nemluví o tom, co chtějí pro odstranění všech
jmenovaných nešvarů dělat. Kritika sama nestačí. To se ukázalo i ve volbách,
kde jejich kandidáti propadli.

Výsledky voleb
Očekávalo se vítězství ČSSD a ta také zvítězila, i když s o dost menším
počtem hlasů, než ve volbách minulých. ODS naproti tomu velmi výrazně
posílila, patrně díky tomu, že vsadila na podnikatele mladšího a středního věku.
Překvapením byl poměrně vysoký počet hlasů, odevzdaných pro Sdružení pro
město Domažlice – asi díky zajímavému volebnímu programu a také, stejně
jako u ODS, sázce na mladší voliče.
Pořadí stran v % celkově odevzdaných hlasů (v závorce pro srovnání výsledky
z roku 1998):
Strana

Počet hlasů

Procento 2006/2002

1. ČSSD

24 847

30,35 /40,73

2. ODS

21 276

25,99/18,13

3. Sdružení pro město Domažlice

12 921

15,78/nekandidovali)

4. KSČM

12 078

14,75/14,71

5. KDU – ČSL

6 141

7,50/6,71 %

Pětiprocentní hranici nutnou pro získání mandátu zastupitele nepřekročily:
6. Strana zelených
3 008
3,67 /nekandidovali
a
7. Nezávislí
1 592
1,94/nekandidovali
Zvolení zastupitelé seřazení podle počtu získaných hlasů: u zastupitelů, kteří
v zastupitelstvu zasedali už v minulém volebním období, uvádím pro srovnání
počet hlasů získaných ve volbách z roku 2002
(v závorce: počet získaných hlasů 2006/2002 - pořadí na kandidátce 2006)
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Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) - 7 zastupitelů
Jan Látka
Michal Havlovic, MUDr.
Jaroslav Bauer
Vlastimil Konrády
Milan Mrázek, JUDr.
Jiří Muchka
Vítězslav Brody, Ing.

(1.723 / 2.989 – 1.)
(1.468 / 1.963 – 7.)
(1.431 / 2.063 – 2.)
(1 423 / 1 953 – 8.)
(1.211 / 1.721 - 3.)
(1.287 / 1.951 – 4.)
(1.228 / 1.704 – 5.)

KDU-ČSL - 1 zastupitel
Stanislav Antoš

(804 / 584 – 1.)

Občanská demokratická strana (ODS) - 6 zastupitelů
Pavel Faschingbauer, Ing.
(1.294 / 1 096 – 12.)
Vlastimil Valečka, Ing.
(1.286 – nekandidoval - 15.)
Vlastimil Valečka se mandátu vzdal, na jeho místo nastoupil 1. náhradník Jan
Lažanský
(1.056 – nekandidoval - 3.)
Dalibor Kubů
(1.254 / 1 150 – 1.)
Pavel Wolf
(1.242 / 1 014 – 2.)
Vladimír Vecka, RNDr.
(1.151 / 1013 – 16.)
Vladimír Vecka se mandátu vzdal, na jeho místo nastoupil 2. náhradník Josef
Urban
(953 – nekandidoval - 4.)
Libuše Matějková, Mgr.
(1.146 – nekandidovala – 13.)
Sdružení pro město Domažlice – 4 zastupitelé (v předchozích volbách strana
nekandidovala)
Zdeněk Novák, JUDr.
Miroslav Mach, Ing.
Karel Štípek, Mgr.
Pavel Zeman, MUDr.

(920 – 2.)
(862 – 1.)
(838 - 3.)
(834 – 17.)

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - 3 zastupitelé
Radmila Pflugová Růžičková, MUDr. (758 – 13.)
Jan Pankrác
(739 – 2.)
Ladislav Urban, RSDr.
(712 – 3.)
Nejvyšší počet hlasů z kandidátky nezávislých obdržel Karel Kýček (177 hlasů).
Na kandidátce byl na 1. místě.
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Nejvyšší počet hlasů z kandidátky Strany zelených obdržel Ladislav Kulhánek
(323). Na kandidátce byl na 3. místě. Rovněž ve volbách v roce 2002, kdy
kandidoval za sdružení Strana zelených a nezávislí kandidáti, obdržel L.
Kulhánek nejvyšší počet hlasů z celé kandidátky.
Na prvních třech místech mezi kandidáty všech stran v počtu odevzdaných
hlasů jsou i letos tři zástupci ČSSD:
Jan Látka
1723, v minulém volebním období starosta města
Michal Havlovic, MUDr. 1468, v minulém volebním období člen zastupitelstva
Jaroslav Bauer
1431, v minulém volebním období 1. místostarosta
A opět se potvrdila skutečnost, známá už z předchozích voleb, že totiž
největší důvěru v komunálních volbách v našem městě (a podle všeho je to jev
obecný) získávají lékaři, kteří vždy dostávají vysoké procento preferenčních
hlasů.
Kdo sledoval reakce občanů na komunální volby, může potvrdit, že
občané našeho města oceňovali kultivovaný průběh volební kampaně. Rozpaky,
vzbudilo pouze odstoupení dvou zvolených zastupitelů, kteří dostali velké
množství preferenčních hlasů, ihned po volbách. Občané jejich rozhodnutí
považovali za svým způsobem klamání veřejnosti. Vůbec se dá říci, že situace,
vzniklá ve městě těsně po volbách byla daleko napjatější než před volbami.
Svým dílem k tomu přispěly i sdělovací prostředky, pro které byla „výměna
starosty“ v Domažlicích téměř senzací (MF Dnes, Právo, Domažlický deník). Pro
příští volební období se nakonec vytvořila koalice Sdružení pro město
Domažlice, ODS a KDU-ČSL. Vítěz voleb, ČSSD, přešla do opozice. Historik by
k tomu podotkl, že se v Domažlicích přesně opakuje situace, známá už z první
republiky.

Volební programy jednotlivých stran a úplné kandidátky jsou uloženy v příloze
k této kronice. O volbách starosty, místostarostů a rady města viz zápis z
Ustavující schůze zastupitelstva v přehledu jednání zastupitelstva uvedený na
str. 22 – 24 tohoto zápisu
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SENÁTNÍ VOLBY
Souběžně s komunálními volbami probíhalo i první kolo voleb do jedné
třetiny (27 volebních obvodů) Senátu Parlamentu ČR (v Senátu se vždy po dvou
letech obměňuje jedna třetina senátorů), vyhlášené rozhodnutím prezidenta
republiky č. 369/2006 z 21. července 2006 na stejné dny a stejný čas jako volby
komunální. V našem senátním volebním obvodu č. 11 Domažlice – Klatovy
vypršel letos šestiletý mandát dosavadnímu senátorovi Ing. Petru Smutnému
(ČSSD) z Klenčí. Ing. Smutný, který byl v posledním dvouletém období jedním
ze tří místopředsedů Senátu, se ze zdravotních a rodinných důvodů rozhodl
mandát neobhajovat. I přes to, že u voličů byl oblíbený a měl dosti velkou šanci
na zvolení na další šestileté období.
O mandát senátora se v našem volebním obvodu ucházela šestice
kandidátů, které uvádím podle vylosovaných čísel:
1. Ing. Jaroslav Lobkovicz, podnikatel v zemědělství v Plzni – Křimicích za
KDU-ČSL
2. PhDr. Stanislav Volák, psycholog, domažlický občan, dlouholetý
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr práce a
sociálních věcí v Tošovského vládě za Unii svobody – Demokratickou
unii
3. JUDr. Jiřina Rippelová, starostka Sušice, za ČSSD
4. Ing. Věstislav Křenek, podnikatel z Klenčí pod Čerchovem, za KSČM
5. paní Eliška Hašková-Coolidge, podnikatelka z Kundratic za ODS a
6. nezávislý kandidát MUDr. Michal Janek z Klatov.
Volby do Senátu PČR jsou dvoukolové, do druhého kola postupují
z prvního kola dva nejúspěšnější kandidáti.
Senátní volební kampaň, i když kandidátů bylo šest, se soustředila
převážně na kandidáty dvou největších politických stran ČSSD a ODS. Obě tyto
strany mohly totiž do volební kampaně věnovat nejvíce finančních prostředků a
svým kandidátům poskytnout i kvalitní zázemí. Všichni kandidáti se s občany

setkávali při různých příležitostech - na besedách, schůzích zájmových spolků a
sdružení, při kulturních, sportovních a společenských akcích. Ke konci volební
kampaně už bylo jasné, že hlavní soupeření o senátorské křeslo se odehraje
mezi dvěma ženami – Eliškou Haškovou-Coolidge a Jiřinou Rippelovou.
V Klatovech se ještě očekávalo, že by pořadím mohl zamíchat tamní velice
oblíbený oční lékař MUDr. Janek, zbylým třem kandidátům se příliš veliké šance
na vážné ohrožení favoritů nedávaly.
Eliška Hašková-Coolidge se narodila ve významné české bankéřské
rodině. Její otec, Josef Hašek, byl v době převratu v únoru 1948 v USA a domů
se už nevrátil. V roce 1950 se za hranice nakonec dostala i jeho žena a obě děti
– osmiletá dcera Eliška za otcem do USA a tříletý syn s matkou do Anglie. Eliška
Hašková v Americe vystudovala a pracovala pak pro pět amerických prezidentů:
J. F. Kennedyho, Lyndona Johnsona, Richarda Nixona, Geralda Forda a Jimmyho
Cartera. Po listopadu 1989 se vrátila do vlasti spravovat restituovaný rodinný
majetek. V současnosti žije většinu roku v Čechách, kde vede kurzy etikety a
imagemakingu pro diplomaty, politiky, firmy, veřejnost i děti. Současně se snaží
o záchranu rodinného sídla na Šumavě. Věnuje se charitativní činnosti, je
aktivní v nadaci Plaváček, je členkou Americké obchodní komory a dalších
organizací. Eliška Hašková-Coolidge získala v roce 2003 ocenění „Významná
česká žena ve světě“.
JUDr. Jiřina Rippelová se narodila v Sušici a v Sušici a nedalekých
Hartmanicích prožila celý svůj dosavadní život. Po ukončení Právnické fakulty
UK pracovala jako právnička státních statků, Katastrálního úřadu Klatovy a jako
vedoucí pobočky Úřadu práce Klatovy. Od roku 1998 je starostkou města
Sušice.
Obě kandidující dámy uspořádaly i v našem městě několik
předvolebních akcí. Jiřina Rippelová přijela do Domažlic v pátek 6. října se svým
„JiřaBusem“. Zaparkovala na náměstí a od 17. hodiny si pak celou hodinu
povídala s místními občany. Čechoameričanka paní Eliška Coolidge se v úterý
10. října v podvečer sešla v Galerii bratří Špillarů s domažlickými občany na
autorském čtení ze své knihy „Pět amerických prezidentů, česká babička a já“.
I když mělo jít o literární večer je asi pochopitelné, že se řeč automaticky stočila
převážně na témata politická. Paní Hašková-Coolidge je velmi milá dáma,
brilantního vystupování. Měla ale, jak se na besedě ukázalo, dva handicapy,
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které ji v očích voličů patrně přinesly záporné body: jednak její čeština byla
značně nedokonalá, jednak dobře neznala české prostředí a poměřovala je
americkýma očima a americkými zvyklostmi, což se v jejím vystoupení projevilo
hned několikrát a stejně tak to neujde i pozornému čtenáři její knížky. A to
některé lidi mohlo hodně dráždit. Pokud ale šlo o vlastní besedu, byla to
beseda, ze které jistě posluchači i autorka odcházeli spokojeni. Na závěr besedy
paní Hašková-Coolidge uspořádala autogramiádu, při které věnovala každému
zájemci svoji knížku, kterou hned na místě i podepsala.
Jiřina Rippelová se představila i ve zvláštních volebních novinách, které
dostaly do schránky všechny domažlické domácnosti, Elišce Haškové byl
věnován dvanáctistránkový magazín ODS, rovněž rozeslaný všem místním
rodinám. Mimo to obě kandidátky představovaly i drobnější materiály.
Hlavními předvolebními akcemi obou předních kandidátek senátních
voleb v Domažlicích (ostatní čtyři kandidáti pod náporem obou dam doslova
„zůstali v koutě“) byly dva veřejné koncerty. Jako první se 11. 10. od 15. do 17.
hodiny uskutečnil na náměstí před arciděkanským kostelem „Koncert pro Jiřu“.
Jiřinu Rippelovou na něj přišel podpořit i dosavadní senátor Ing. Petr Smutný,
který spolu s kandidátkou nejprve odpovídal na otázky moderátora pořadu a
poté rozdával spolu s ní, jak už je v sociální demokracii tradicí, přítomným
ženám růže.
V úterý 17. října se předvolebním koncertem Honzy Vyčítala a kapely
Greenhorns domažlickým voličům představila Eliška Hašková-Coolidge. Setkání
s občany se uskutečnilo v 15 hodin na podiu před Chodským hradem.
Kandidátku doprovázeli radní Krajského úřadu za ODS Olga Kalčíková, starosta
Kdyně Jan Löffelmann a představitelé domažlické ODS. Paní Coolidge na pódiu
uvedla Olga Kalčíková.

Výsledky prvního kola senátních voleb:
Kandidáti:
(podle vylosovaného pořadí)
Ing. Jaroslav Lobkowicz
PhDr. Stanislav Volák
JUDr. Jiřina Rippelová
Ing. Věstislav Křenek
Eliška Hašková-Coolidge
MUDr. Michal Janek

počet hlasů za celý
volební obvod:
4.447
1.995
10.854
5.829
11.393
8.689
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počet hlasů
v Domažlicích:
397
340
821
707
1.193
304

Senátních voleb se v prvním kole zúčastnilo v Domažlicích 45,99 % oprávněných
voličů.
Do druhého kola postoupily podle očekávání Eliška Hašková-Coolidge a
Jiřina Rippelová. Po prvním kole pak došlo k události, která patrně u řady voličů
ovlivnila jejich volbu ve druhém kole. Pani Hašková-Coolidge vystoupila, žel
dosti nešťastně, v České televizi. V rozhovoru, který tam proběhl, se ukázalo, že
paní Coolidge nemá jasnou představu o tom, co Senát je a co se od senátora
vyžaduje, na což někteří z voličů reagovali dost nepříznivě. Ovšem to patrně
nebyla chyba paní Coolidge, ale jejího volebního štábu, který ji měl jasně
vysvětlit, že poslání senátora spočívá i v něčem jiném než pouze v reprezentaci
ČR ve Spojených státech. Také výrok o tom, že ti, kdo ji nevolili, jsou ještě
v zajetí komunistického myšlení, této jinak sympatické dámě na popularitě
příliš nepřidal. To všechno se pak odrazilo ve druhém kole voleb. Jak jsem
slyšela od některých lidí ve městě, kteří paní Coolidge chtěli volit, či v prvním
kole volili, právě toto vystoupení je od volby odradilo a k volbám pak raději
vůbec nešli.
Výsledky druhého kola senátních voleb
Kandidáti:

Eliška Hašková-Coolidge
Jiřina Rippelová

počet hlasů
za celý obvod:
11.097
15.227

počet hlasů
v Domažlicích:
1 189
1 312

Ve druhém kole senátních voleb přišlo v Domažlicích k volebním urnám
32,89 % oprávněných voličů.
Volební obvod č. 11 – Domažlice, Klatovy bude pro příštích šest let
v Senátu
Parlamentu
ČR
zastupovat
JUDr.
Jiřina
Rippelová.
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TROCHA VOLEBNÍ HISTORIE

Komunální volby v Domažlicích od počátku samostatného
Československa
V letošním roce jsem v souvislosti s komunálními volbami obdržela
prostřednictvím městského úřadu k zodpovězení několik dotazů od badatelů a
studentů středních a vysokých škol na průběh komunálních voleb v Domažlicích
od roku 1918. Protože mne o seznam starostů požádal i archiv Muzea Chodska,
kde domažlické volby rovněž nebyly souhrnně zpracovány, vytvořila jsem
z rozsáhlejších odpovědí podle charakteru jednotlivých dotazů stručný přehled,
který uvádím i v tomto zápise.
Komunální volby za první republiky se nijak nelišily od komunálních
voleb, jak je známe z doby po roce 1989. Snad jen jedovatostí a někdy i hrubých
urážek mezi jednotlivými kandidáty a volebními stranami padalo tenkrát víc,
nutno ovšem dodat, že se ve všech případech opíraly o velice konkrétní
„neřádstva“ ve správě obecních věcí a v životě města. Celostátní politická
situace se v nich neprojevovala nijak. Za zmínku stoji i skutečnost, že podle
tehdejší zákonné úpravy mohly obce vyhlásit komunální volby i mimo
celostátně určený termín, bylo-li to třeba.
1. volby:
15. a 16. června 1919 (to se shoduje s celostátně vyhlášenými)
vítěz voleb: Československá strana národně sociální s 1168 získanými hlasy
druzí byli sociální demokraté s 1080 hlasy
starosta: František Rádl, učitel, strana národně sociální
1. náměstek starosty Josef Tykal, sociální demokracie
2. náměstek Max Duffek, národně sociální strana
20. prosince 1919 František Rádl na funkci starosty rezignuje,
starostou zvolen profesor zdejšího gymnázia Josef Pavlíček
Ten po nějakých sporech v městské radě rezignuje 4. října 1921,
Dalším starostou je zvolen Matěj Kellner, oba za stranu národně sociální

2. volby:
16. září 1923 (také shoda s celostátně vyhlášenými komunálními volbami)
vítěz voleb: živnostenská strana s 1014 získanými hlasy
druzí sociální demokraté s 854 hlasy
třetí Čs. Strana národně demokratická s 828 hlasy
starosta: Václav Šticha, živnostník, živnostenská strana
1. náměstek Karel Schröpfer, stavitel, sociální demokracie
3. volby
2. května 1925
vítěz voleb Československá strana sociálně demokratická s 1051 získanými
hlasy
druzí: strana národně socialistická s 876 hlasy
(sociální demokracie byla absolutním vítězem voleb, protože jako jediná získala
do zastupitelstva 9 mandátů)
starosta: Jan Solfronk, cukrář, živnostenská strana
1. náměstek Václav Žák, ředitel zdravotní pojišťovny, sociální demokracie
4. volby
25. května 1929
vítěz voleb sociální demokraté (opět absolutní vítěz voleb) se 1003 získanými
hlasy
druzí národní demokraté se 769 hlasy
starosta: Václav Pavlík, gymnaziální profesor, národní demokraté
1. náměstek Václav Žák, ředitel zdravotní pojišťovny, sociální demokracie
5. volby
1. prosince 1935
vítěz voleb sociální demokraté, absolutní vítěz voleb se 1209 získanými hlasy,
druzí živnostníci se 1071 hlasy
starosta: Matěj Rádl, zasilatel, živnostníci
1. náměstek Adolf Hudec, úředník, sociální demokracie
2. náměstek ing. Beno Šafránek, technický úředník v. v., národní socialisté

Starostové od r. 1919 do r. 1939:
Červen 1919 – 20. 12. 1919:
20. 12. 1919 - 04. 10. 1921:
04. 10. 1921 – září 1923:
září 1923 - květen 1925
květen 1925 – květen 1929
květen 1929 - prosinec 1935
prosinec 1935 - březen 1939

František Rádl
Josef Pavlíček
Matěj Kellner
Václav Šticha
Jan Solfronk
Václav Pavlík
Matěj Rádl

Předsedové místního, od r. 1949 městského národního výboru
květen 1945 – březen 1990

05. 05. 1945 - 07. 06. 1945
07. 06. 1945 - 28. 06. 1946
28. 06. 1946 - 15. 11. 1949
15. 11. 1949 – 20. 09. 1951
20. 09. 1951 – 22. 05. 1953
22. 05. 1953 – 22. 05. 1954
22. 05. 1954 – 05. 06. 1957
05. 06. 1957 – 09. 03. 1970
09. 03. 1970 – 02. 11. 1971
02. 11. 1971 – 31. 10. 1981
31. 10. 1981 - březen 1990

Jméno, původní povolání:
Jakub Smazal, úředník
Jakub Pelnář, zemědělec
Vladimír Bažant, drogista
František Herrmann, úředník
Jan Dolejš, zemědělský dělník
Josef Šimánek, dělník
Josef Hůla, dělník
Jaroslav Němec, dělník
Jaroslav Weber, úředník
Václav Fait, úředník
RSDr. Jaroslav Fronk, politický
pracovník

Starostové březen 1990 – dosud
Březen 1990 – 26. 11. 1998
26. 11. 1998 – 6. 11. 2006
06. 11. 2006 -

Jaroslava Wollerová, středoškolská učitelka
Jan Látka, projektant
Ing. Miroslav Mach, podnikatel, stavební
inženýr
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Organizace občanů
Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice (ČČK)
Oblastní výkonná rada ČČK nedoznala proti loňskému roku žádné změny.
Jako každoročně, i letos ocenila oblastní rada ve spolupráci s městem
Domažlice a Domem penzionem v Baldovské 638 bezpříspěvkové dárcovství
krve. Letos obdrželo medaile profesora Jánského
zlaté medaile
23 dárců
stříbrné
33 dárců
bronzové
54 dárců
oceněno za 50 odběrů
12 dárců
za 60 odběrů
7 dárců
za 70 odběrů
4 dárci
za 80 odběrů
8 dárců
za 90 odběrů
1 dárce
10. května se v Základní škole Msgre B. Staška uskutečnilo okresní kolo
hlídek mladých zdravotníků za účasti 10 hlídek I. stupně a 8 hlídek II. stupně.
V době letních prázdnin uspořádal oblastní spolek ve svém areálu na
Rudolfově Pile u Pece pod Čerchovem Okresní studijní středisko pro 33 dětí,
letní tábor pro 54 dětí s ortopedickými vadami a tábor Škola malých doktorů
pro 72 dětí.
14. září uskutečnil Oblastní spolek ČČK u příležitosti Světového dne první
pomoci před internátem zdravotní školy u Chodského hradu ukázku záchrany
lidského života.
(Podle podkladů pí Marie Kestové, ředitelky OS ČČK)

Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Jiřiny Paroubkové,
Domažlice
Členská základna střediska Jiřiny Paroubkové v Domažlicích:
vedoucí střediska Ing. Hana Bílková
o oddíl Ještěrky, vedoucí ing. Hana Bílková, počet členů 38
o 2. oddíl Bazilišci, vedoucí oddílu Mgr. Jana Eksteinová, počet členů 23
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o 3. oddíl Brontosauři, vedoucí Lenka Končelová, počet členů 26
o kmen oldskautů, vedoucí kmene Mgr. Vlasta Fenclová, počet členů 20
Celkový počet registrovaných skautů v roce 2006 je 107.
Nejdůležitější akce roku 2006:
 4 skupinky z oddílu Ještěrky se zapojily do Tříkrálové sbírky pořádané
Farní Charitou v Domažlicích
 8. dubna proběhl 14. ročník Velikonočního turnaje, který uspořádalo
domažlické středisko v tělocvičnách Základní školy Msgre B. Staška.
Zúčastnilo se ho přibližně 100 dětí z oddílů z celého okresu. Soutěžilo se
ve vybíjené (světlušky a vlčata), v přehazované (skautky a skauti) a ve
volejbale (rangeers a roveři).
Výsledky domažlických oddílů:
vybíjená: 1. místo oddíl Ještěrky, družina Kajmani
2. místo oddíl Ještěrky, družina Gaviálové
přehazovaná: 3. místo oddíl Ještěrky, družina Kajmani
volejbal: 1. místo oddíl Bazilišci, družstvo B
3. místo oddíl Ještěrky
 13. května proběhlo ve Staňkově okresní kolo Závodu vlčat a světlušek.
Na prvním místě skončila hlídka vlčat z oddílu Ještěrky a na druhém
místě hlídka vlčat z oddílu brontosauři. Obě hlídky tak postoupily do
krajského kola, které se konalo 10. června v Tachově. Zde byli úspěšnější
Brontosauři, kteří vybojovali 3. místo.
 Zástupci oddílu Bazilišci se 29. 7. – 6. 8. zúčastnili 8. středoevropského
jamboree ORBIS v Brně, jehož mottem bylo: Mnoho kultur, jeden svět.
 Letní tábory:
1 oddíl Ještěrky – tábor „Pod Ovčím vrchem“ u Folmavy (15 dní)
2. oddíl Bazilišci – tábor na Bystřici u Folmavy (15 dní)
3. oddíl Brontosauři – tábor na Hracholuské přehradě u Luhova (15 dní)
 Mikulášskou nadílku pro děti v domažlických jeslích připravila družina
Modrých ještěrek z 1. oddílu.
 Betlémské světlo doputovalo i letos zásluhou oddílu Ještěrky z Plzně do
Domažlic. 23. 12. je v kostele Narození Panny Marie předávali skauti a
skautky domažlickým občanům.
(Podle podkladů ing. Hany Bílkové)
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Český svaz bojovníků za svobodu
V tomto roce evidovala okresní organizace svazu v Domažlicích celkem 7
členů, 1 bojovníka z Pražského povstání a 6 pozůstalých. Domažlice i celou
okresní organizaci postihla v tomto roce smutná událost. 7. února zemřel
předseda okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, dlouholetý
obětavý člen této organizace, plukovník ve výslužbě Ing. Jan Štěpán, voják ze
západní fronty, nositel Československého válečného kříže a několika anglických
vyznamenání a medailí. Bojoval od 1. 7. 1939 do 5. 5. 1945 v Polsku, SSSR, na
Středním východě, v Africe a po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii na
západní frontě.
Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu je součástí
ústřední organizace se sídlem v Praze, předsedkyně Anděla Dvořáková. K chodu
domažlické okresní organizace přispělo v tomto roce i město Domažlice, které
působení Českého svazu bojovníků za svobodu v našem regionu podpořilo
částkou 7 000 Kč.
(Podle podkladů okresního výboru ČSBS)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů v
Domažlicích, Břetislavova 243
Práci sboru řídí dvanáctičlenný výbor ve složení:
starosta
Václav Konopík
1. náměstek
Vladislav Pačesný
velitel
Miloslav Mathauser
zástupce velitele
Tomáš Kohel
strojník
Petr Svoboda
jednatel
Josef Jírovec
vedoucí mládeže
Jiří Němec
hospodář
Zdeněk Mleziva
MTZ
Tomáš Böhm
kronikář
Tomáš Jankovec
předseda KRR
Karel Strnad
člen KRR
Tomáš Jankovec
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Členská základna sboru má 91 členů, z toho je 30 dětí (mladší děti 22,
dorostenci 8), 19 členů tvoří výjezdovou jednotku města Domažlice, ostatní
jsou platnými členy Sboru dobrovolných hasičů v Domažlicích.
Sbor zastřešuje práci těch nejmenších, Soptíků při Mateřské školce
v Zahradní ulici v Domažlicích.
Pravidelné akce sboru:
výstup na domažlickou věž, účast při otevírání a zavírání České
studánky, 30. 4. stavění májky na náměstí, v květnu oslavy svátku svatého
Floriana, patrona hasičů, účast na okrskových a okresní soutěži v požárním
sportu, poslední týden v červnu vždy účast na čtyřdenním letním cvičení JSDHO
z okresu Domažlice (vždy 40 členů), pomoc dětem na různých jejich soutěžích.
Domažličtí hasiči také pravidelně zajíždějí do Furth im Wald na tamní hasičské
slavnosti a furthští hasiči oplátkou jezdí do Domažlic.

Českomoravská myslivecká jednota, OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK
DOMAŽLICE
Okresní myslivecký spolek sídlí na Náměstí Míru čp. 35. K 31. 12. 2006
evidoval celkem 1. 094 členů z území správy měst s rozšířenou působností
Domažlice a Horšovský Týn. Předsedou organizace je Ing. Václav Duffek z Kouta
na Šumavě, spolek spolu s ním zastupují jednatel Petr Kopf z Milaveč a
předseda dozorčí rady JUDr. Miloslav Klesa z Domažlic.
Činnost spolku řídí okresní myslivecká rada, jejímž místopředsedou je
MUDr. Jiří Skočdopole z Domažlic.
Posláním spolku je podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody,
spolupráce s orgány státní správy, územní samosprávy a s veterinárními
institucemi při úkolech týkajících se myslivosti a ochrany přírody; podpora
chovu a ochrany zvěře, včetně zvlášť chráněných živočichů, nákup a prodej
léčiv, vhodných pro zvěř; péče o rozvoj myslivecké kynologie, organizace a
pořádání zkoušek lovecké upotřebitelnosti psů podle pověření Ministerstva
zemědělství ČR; podpora rozvoje loveckého střelectví, organizace střeleckých
soutěží podle vnitřního prováděcího předpisu, organizace výuky a výcviku ve
střelbě; podpora zájmové činnosti členů týkající se myslivosti, snaha o
soustavný růst odborné a společenské úrovně členů, udržování mysliveckých
zvyků a tradic.
5. listopadu vzpomněl okresní myslivecký spolek patrona myslivosti sv.
Huberta Svatohubertskou mší, kterou v klášterním kostele sloužil domažlický
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farář páter Miroslaw Gierga. Při mši vystoupily Lovecké trio Praha a pěvecký
sbor Canzonetta, řízený Marií Hanáčíkovou.
V roce 2006 byl při okresním mysliveckém spolku založen pod vedením
pana Miloše Čepičky z Domažlic klub trubačů.

Český rybářský svaz, místní organizace Domažlice
Svaz má v Domažlicích jednu organizaci s 229 členy.
V tomto roce skončilo volební období vedení místní organizace. Nové
vedení na léta 2006–2010 si rybáři zvolili na své členské schůzi, konané 4.
března. Předsedou organizace byl zvolen Karel Amerling, členy výboru: MVDr.
Václav Sklenář, Josef Volmut, Václav Vlček, Jan Zelenka, Hynek Hanáčík, Karel
Pecka, Viktor Androščuk, Václav Roubal, Ing. Štefan Haška, Jiří Císař. Dozorčí
komise: Jaroslav Kaiser, Jan Hrabík, Zdeněk Hampl.
V roce 2004 vybudovali domažličtí rybáři nákladem 150.000 Kč pod hrází
rybníka Tři vrby tři malé rybníčky – sádky. V roce 2005 je nákladem 75.000 Kč
rozšířili ještě o jeden větší rybník, který na ně navazuje. Tento rybník byl letos
zkolaudován. Druhým rybníkem, který letos prošel kolaudací, je rybník pod
Nevolicemi, nazvaný „Karlák“. Tento rybník byl od dob svého vzniku v roce
1970 „černou stavbou“ a po kolaudaci tedy má už oficiální „právo na existenci“.
Pro potřeby dětí a mládeže zahájili rybáři v tomto roce opravy tří
mobilních buněk, které jsou postaveny u rybníka Tři vrby.
Domažličtí rybáři mají i svoje internetové stránky na adrese:
http://sweb.cz/mocrs.domazlice/rybari.html.
(Podle podkladů předsedy organizace Karla Amerlinga)

Český svaz chovatelů, okresní výbor Domažlice
Sídlo: Protifašistického odboje 90
Předseda okresní organizace. Ing. Bohumil Zeman
Jednatelka: Zdeňka Velflová
Okresní organizace Českého svazu chovatelů má v Domažlicích jednu
základní organizaci, která sdružuje 31 dospělých chovatelů a 2 mladé chovatele.
Okresní organizace koordinuje činnost základních organizací, zajišťuje
pro své členy informace prostřednictvím vydávání Zpravodaje, podporuje
pořádání chovatelských výstav. Jedna z největších chovatelských výstav, jejímž
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pořadatelem je okresní organizace svazu chovatelů, se koná vždy o Chodských
slavnostech – Vavřinecké pouti v Domažlicích.
V roce 2006 se chovatelé okresní organizace zúčastnili Krajské soutěžní
přehlídky západočeského regionu v Klatovech, kde domažličtí chovatelé zvítězili
v celkovém pořadí i osmi zúčastněných okresů.
(Podle podkladů pí Zdeňky Velflové)

Český kynologický svaz, Základní kynologická organizace 1
Domažlice, Sportovní střelnice Jirklovka č. 229
Počet členů 30, věkové složení od 8 do 75 let
Výbor: Ing. Hana Slachová, předsedkyně, Jiří Feil, místopředseda, Ing. Martina
Gilarová, Jan Odvody, výcvikáři
Předmětem činnosti je výcvik sportovní kynologie a výcvik agility.
Domažličtí kynologové uspořádali v roce 2005 v Jirklovce Chodskou
Voříškiádu, soutěž psů čistokrevných (všech plemen) i voříšků. Voříškiáda měla
takový úspěch, že se rozhodli, pořádat ji každoročně, a tak letos proběhl se
stejným, ne-li větším úspěchem už druhý ročník.
Pro děti připravili letos kynologové Den dětí s lampionovým průvodem,
Mikuláše se psy. Organizačně se zapojují do pochodu Lenochod, pořádaného
zdejším gymnáziem.
Všem majitelům psů a pejsků jsou určeny kurzy základní poslušnosti a
péče o psy.
Klub má hezké webové stránky, ze kterých je následující ukázka:
„Náš kynologický klub je rozdělen na dvě skupiny - sportovní výcvik a
výcvik agility. Sportovní výcvik probíhá celoročně v neděli dopoledne. Je
zastoupen nejen německými ovčáky, ale i pestrým výběrem dalších zástupců
psích plemen, jako např. dobrman, německá doga, středoasijský pastevecký
pes, bernský salašnický pes, zlatý retrívr, knírač, rotwajler, stafordšírský teriér,
královský pudl a další, nechybí ani kříženci. Agility cvičíme celoročně v sobotu
odpoledne. Máme zde zástupce od nejmenších plemen (čivava, papillon,
japančin, kavalíři) až po střední až velká (border kolie, bulteriér, labrador,
chodský pes, šeltie, český horský pes, kříženci ...). Výcvik je rozdělen na
začátečníky a pokročilé.
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Roční členský příspěvek v klubu je: pro děti do 15 let 300,- Kč,

od 15 let 600,- Kč.
Na první návštěvu si připravte: dobrou náladu; očkovací průkaz pejska s
patřičným očkováním!; odvahu zeptat se na vše, co Vás zajímá; dostatek času
na prohlídku cvičiště; sportovně-pracovní oblečení a svého psího kamaráda.“
(Podle podkladů Ing. Hany Slachové a z www.kk-domazlice.wz.cz)

Veteran car club Domažlice
Předseda: Zdeněk Kelíšek, Domažlice
Předmět činnosti: zachování a renovace historických automobilů a motocyklů,
pořádání Jízdy spolehlivosti historických vozidel Chodskem, účast na srazech a
jízdách historických vozidel v Čechách i v Německu.
Nejvýznamnější akcí klubu byl letos už 32. ročník Jízdy spolehlivosti
historických vozidel uspořádaný v sobotu 19. srpna. Na start se postavilo
celkem 120 účastníků z České republiky i z Německa, kteří představili svoje
stroje vyrobené v letech 1911 až 1945.
Organizačním centrem jízdy byl opět babylonský autokemp, krásně
zrenovované historické automobily a motocykly se představily i na
domažlickém náměstí, kde začínaly obě etapy přibližně 55 km dlouhé jízdy
Chodskem. O této akci podrobně informoval český i bavorský regionální tisk a
snímky z domažlického náměstí se objevily i na německých internetových
stránkách věnovaných historickým vozidlům.
Členové Veteran car clubu Domažlice se podíleli také na organizačním
zajištění vyjížďky členů bavorského automobilového klubu zaměřeného na
sportovní vozy britské značky MG, kteří si v sobotu 17. června při svém výletu
na Chodsko udělali polední přestávku na domažlickém náměstí.
(Pro městskou kroniku zpracoval Jan Pek)

Klub českých turistů, odbor Domažlice
Předseda Mgr. Petr Matějka
Domažlický odbor KČT byl v tomto roce nejsilnějším odborem
Plzeňského kraje. K 31. 12. 2006 měl 203 členů. Během roku se do turistických
řad přihlásilo 17 nových členů, 6 turistů se odhlásilo a jedna členka zemřela.
Činnost odboru řídil jedenáctičlenný výbor, který se scházel vždy jednou
měsíčně.
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Každý víkend s výjimkou prázdnin pořádali turisté pro veřejnost
turistické vycházky. Uskutečnili jich celkem 35 s celkovou účastí 385 osob. Za
rok se ušlo 353 kilometrů. Mimoto pořádala pravidelné vycházky skupina
seniorů pod vedením pana Paroubka a skupina turistek, vedená paní
Němcovou, která za rok nachodila úctyhodných 3 590 km.
(O větších akcích KČT Domažlice viz zprávy v Kalendáriu)
Kromě vlastních akcí se domažličtí turisté účastnili i akcí jiných odborů
ve Kdyni, Klatovech, Holýšově a jinde.
Pro svoje členy uskutečnili během roku tři turistické zájezdy a dva
zájezdy za kulturou do plzeňského divadla.
V zimním období uskutečnil odbor 6 přednášek, kterých se zúčastnilo
177 zájemců.
Na Čerchově byla už druhým rokem prodloužena návštěvní doba od
května do října. V tomto roce navštívilo rozhlednu 7 891 turistů. Od roku 2000
to je s letoškem už 56 311 návštěvníků.
Sortiment suvenýrů, které si je možno na Čerchově zakoupit, rozšířila
letos pohlednice Pozdrav z Čerchova, o kterou je velký zájem.
I v tomto roce se na Čerchově uskutečnily opravy, zlepšující stav Kurzovy
věže a přístřešku.
Na kontě veřejné sbírky na Čerchov se letos sešlo 52 793 Kč.
Celkové náklady na rozhlednu a přístřešek dosáhly k 31. 12. 2006 částky
2 034 100 Kč.
Celkové dobrovolné příspěvky od 575 dárců činí 1 052 445 Kč.
Nedílnou součástí práce KČT je turistické značení. Letos obnovili
značkaři 73 km turistických cest.
Bohatá historie domažlického odboru, stejně tak jako činnost spojená
s navrácením a opravením rozhledny na Čerchově vedly ústředí KČT v Praze
k tomu, že domažlický odbor byl mezi prvními odbory ČR zapsán do síně slávy
české turistiky, která byla letos v létě otevřena jako součást muzea KČT
v Bechyni.
(Vybráno ze zprávy o činnosti odboru KČT za rok 2006 zpracované Mgr. Petrem Matějkou)
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VII. PRŮMYSL – OBCHOD – ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
Průmyslová zóna
V úterý 17. října 2006 se uskutečnilo oficiální otevření nové průmyslové
zóny v prostoru za „novými kasárnami“ směrem na Draženov. Jako první v ní
má v listopadu zahájit výstavbu svého areálu firma PROHED, výroba hotelového
nerez nádobí a zařízení (německá firma). Do tří let by v ní mělo najít práci 180
lidí. Dalšími firmami, které v průmyslové zóně plánují umístit svoje provozy,
jsou: LBV – drobná galvanizace, zaměstnají 80 lidí, HAAS Bohemia – řadící
systémy pro auta – až 200 lidí a ASZ Czech, formy pro světové výrobce
pneumatik – 40 lidí. 500 nových pracovních příležitostí v Domažlicích je sice
vítáno, někteří občané ale míní, že na náklady, které průmyslová zóna stála, je
to stále málo. Nicméně další podniky mohou přijít, zatím je asi brzy na to, dělat
definitivní závěry, a tak si raději počkáme na vývoj zóny v příštím roce – letech.

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost se v Domažlicích po celý rok pohybovala kolem 6,5 %
z ekonomicky aktivních obyvatel města.
Nečekaně (i když leccos se možná očekávat dalo), uzavírají nebo silně
omezují svoje provozy i zcela nedávno otevřené podniky, například „domažlická
chlouba“, firma GALIOPTIK u hřbitova, která v prosinci tohoto roku propouštěla
ve velkém, a v příštím roce chce výrobu v Domažlicích ukončit.

Průměrná mzda
Podle informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) překročila průměrná
mzda v České republice během tohoto roku 19 000 Kč. V západních Čechách to
bylo jen 18 567 Kč, u nás v Domažlicích je toto číslo podle údajů ČSÚ z ledna
2007 ještě o hodně nižší, 15 360 Kč.

Jaké jsou Domažlice místo k životu?
Český statistický úřad zveřejnil koncem ledna každoroční údaje o
životních podmínkách v 71 bývalých okresních městech ČR. Stejně jako
v loňském roce i letos uvádím srovnání tří sousedních příhraničních měst
Domažlic, Klatov a Tachova. V celkovém hodnocení Klatovy obsadily 37. až 39.
místo, o které se dělí s Litoměřicemi a Žďárem nad Sázavou, Domažlice jsou na
41. místě a Tachov je až třetí od konce, na 69. místě
KRITÉRIUM:
KLATOVY
Občané vysokoškolsky vzdělaní
4 915
Obytná plocha na 1 osobu v RD
22,23 m2
Obytná plocha na jednu osobu
15,4 m2
v bytě m2
Průměrná měsíční mzda
14 996 Kč
(pro srovnání: v roce 2005
14 971
Počet zaměstnavatelů
1 370
Počet OSVČ
5 067
Počet krádeží vloupáním
508
Počet krádeží aut
67
Přírůstek obyvatel přistěhováním
98
Nezaměstnanost
8,6 %
Cena 1 m2 staršího bytu
14 000 Kč
Cena l m2 nového bytu
22 000 Kč
2
Cena l m nového rodinného domu 23 497 Kč
Cena 1 m2 staršího rodinného domu 17 357 Kč
Cena 1 m2 pozemku
786 Kč
Tržní nájem (byt/měsíc)
6 500 Kč
Regulovaný nájem (byt/měsíc)
1 114 Kč

DOMAŽLICE
2 620
22,3 m2
15,2 m2

TACHOV
2 102
22,2 m2
14,6 m2

15 360 Kč;
15 455
984
2 891
267
75
30
6,5 %
11 000 Kč
16 000 Kč
27 854 Kč
18 632 Kč
542 Kč
6 500 Kč
1 145 Kč

15 127 Kč
15 075)
772
2 543
260
45
218
8,6 %
10 500 Kč
19 521 Kč
12 130 Kč
310 Kč
5 000 Kč
1 102 Kč

Ze srovnání let 2005 a 2006 je nejzajímavější údaj o průměrné měsíční
mzdě, kde Tachov i Klatovy zaznamenávají nepatrný růst, zatímco Domažlice
pokles. Druhým, neméně zajímavým údajem je prudký nárůst cen nových i
starších bytů a rodinných domků. Zde hraje patrně největší roli růst cen energií
a s tím spojený růst cen stavebního materiálu.
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Obchod - služby
Dva nejznámější obchody na náměstí zavřeny
Už jsme si zvykli, že ty tam jsou časy, kdy jeden obchod zůstával na
jednom místě po mnoho let ba desetiletí. V této době se prodejny po celém
městě mění tak rychle, že to průměrný občan města ani nestačí sledovat. Jsou
pravda výjimky, zejména obchody vietnamské, které se drží tam, kde jsou
neobyčejně houževnatě. Ale i z těch v poslední době jeden – dva zmizely. Už
jsme se nějak smířili s faktem, že občas jdeme do prodejny určitého zboží a
tam, kde jsme ji byli zvyklí najít, je něco docela jiného a bereme to jako
samozřejmou věc. V polovině letošního roku čekalo na občany města ale
překvapení skutečně značné – na náměstí ukončily prodej dva nejznámější
domažlické obchody, železářství a kuchyňské potřeby Myjava a Chloupek. Tohle
tedy bylo opravdu nečekané překvapení! Majitel Myjavy zveřejnil v regionálním
tisku prohlášení, že není schopen dostát požadavkům majitele objektu na výši
nájemného a musí tedy svoje podnikání přerušit. Nakonec se ale jen
přestěhoval z náměstí pod náměstí, na roh Fastrovy a Poděbradovy ulice, kde
získal ne sice tak luxusní, jako na náměstí, ale dostatečně velké prostory, aby
podstatný sortiment zboží mohl zachovat. Na náměstí obsadila místo po
Myjavě drogerie a parfumerie německého řetězce ROSSMANN. Prodejny
ROSSMANN nabízí velkou šíři sortimentu drogerie a parfumerie. Mezi hlavní
sortimentní skupiny, patří především dámská kosmetika, dekorativní a vlasová
kosmetika, dětská kosmetika a vše pro děti a také parfémy. Další velmi
důležitou skupinou je sortiment ústní hygieny, dámské hygieny, deodorantů,
tělové kosmetiky pro ženy i muže. Samozřejmostí jsou prací a čisticí prostředky,
potrava pro zvířata, produkty zdravé výživy, vitamíny, farmaceutické výrobky,
ale také vlasová galanterie nebo různé výrobky pro děti. Otevřením této
prodejny vznikla dost zvláštní situace, protože v těsném sousedství
ROSSMANNa, v rohovém domě náměstí a Kostelní ulice je velká drogerie a
kosmetika AB a přímo přes náměstí na rohu náměstí a Branské ulice je drogerie
Podskalská, rovněž prodej drogistického zboží a kosmetiky, rozšířený ještě o
barvy a laky. Tři drogerie na tak malém prostranství je asi opravdu kuriozita.
Obchodní dům Chloupek, jak svoje prodejny železářství, drogerie a
domácích potřeb v jednom nazval kdysi zakladatel prodejny, otec nynějšího
majitele, pan Josef Chloupek senior, skončil úplně a definitivně. „Starý
Chloupek“, jak se podomácku říkalo Chloupkovi nejstaršímu, velmi výrazné
domažlické postavě, se prý, podle některých pamětníků, musí v hrobě obracet.
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Nevím, ale ať je to jak chce, starý pan Chloupek, obchodník tak říkajíc rozený,
by určitě k zániku svého díla jen tak nepřihlížel. Však v životě začínal několikrát
a vždycky úspěšně. „U Chloupků“ je teď v patře vietnamská herna, v přízemí
také vietnamský obchod a prodejna ovoce a zeleniny – rovněž vietnamská. Jak
se tak po městě povídá, zaslechla jsem, že někteří Domažličané tvrdí, že tamní
Vietnamec prodává vůbec nejlepší zeleninu a ovoce na náměstí.

Další prodejna šperků.
Petra Fenclová otevřela v Hradské 83 prodejnu stříbra, ručně
vyráběných šperků, minerálů, broušených i surových. Zároveň v prodejně může
zákazník zadat opravy a čištění šperků. Obchůdek Petry Fenclové vznikl na
místě prodejny porcelánu a keramiky plzeňské majitelky, která zde byla dosud.
Je to v historické části města už čtvrtá prodejna tohoto druhu (nepočítaje v to
renomovaná klenotnictví jako Zavadil či Rada).

U Jerryho
V areálu Střelnice předělal provozovatel Jaroslav März
turistickou ubytovnu na ubytovnu a hospůdku U Jerryho.

bývalou

A další vietnamský „pelmel“
Třetího dubna přivítala první zákazníky nová prodejna všeho možného
sortimentu otevřená na náměstí v čp. 36. Prodává textil, spodní prádlo,
spotřební zboží, kosmetiku, drogerii, boty, pantofle, hračky. Provozovateli jsou
– jak jinak na domažlickém náměstí – vietnamští obchodníci.

Nový obchod s výpočetní technikou
Nový obchod a výpočetní a kancelářskou technikou otevřela společnost
KT plus v Hradské ulici 87.

Podniková prodejna jatek
Domažlická jatka otevřela v pondělí 10. dubna vlastní prodejnu
v Sokolském domě na náměstí, v krámku, kde před nimi byla oblíbená řeznická
prodejna „Vanický“. Ta se přestěhovala do větších prostor po zaniklém řeznictví
na druhé straně náměstí, vedle prodejny ovoce a zeleniny pana Ouřady. Další,
už starší prodejnu mají jatka přímo v areálu jatek na Týnském předměstí č. 92.
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Prodejna módního zboží
V Husově ulici č. 3, kde bývala od roku 1990 prodejna keramiky a
chodských suvenýrů a poté prodejna vietnamských potravin, vznikla nová
prodejna „Jane & Mark Jeans. Nabízí dámské a pánské módní oblečení, včetně
kabelek, doplňků a bižuterie značek EXE, Big Rey, Private Member a dalších.

Prodej stromků
Už třetím rokem zavítalo do Domažlic zahradnictví JUKKA, prodej
ovocných a okrasných stromků z Uherského Ostrohu. Tentokráte prodávalo své
výpěstky ve čtvrtek 20. dubna na proluce v Kostelní ulici proti galerii Dorka. O
nabízené stromky a keře je vždycky mimořádný zájem a nejinak tomu bylo i
letos.

Zdravotnictví
Eurolékárna
V pořadí sedmnáctou Eurolékárnu v České republice otevřela litevská
společnost Eurolékárna s.r.o. v Domažlicích, v ulici Msgre B. Staška č. 2
(v budově bývalé polikliniky). Eurolékárna nabízí léky na předpis, volně
prodejné léky, zdravotnické potřeby a kosmetiku za výrazně nižší ceny než
v dosavadních zdejších lékárnách, například některé hojně užívané léky
s doplatkem dostanou pacienti v Eurolékárně bez doplatku. O zvýhodněných
cenách léků a kosmetiky vydává měsíčně leták formátu A4, který dostávají do
svých poštovních schránek všechny zdejší domácnosti.

Ptačí chřipka
Čas od času jsme zdravotníky upozorňováni na nebezpečí různých
chorob, vesměs vždycky oprávněně. To, co se však letos dělo kolem choroby
zvané ptačí chřipka, nemělo daleko k masové hysterii, nebo už jí dokonce bylo.
Co se tedy vlastně stalo? Nic méně a nic více než že ptačí populaci v Asii a
následně i v Evropě postihla chřipka. Odborníci zjistili, že virus této chřipky
nazvaný HSN 1 je přenosný na člověka. V Asii, po bezprostředním kontaktu
s nemocnou drůbeži zemřelo několik lidí. A jak se tak v našem věku už děje,
vypuklo šílenství. Zejména, když několik případů této chřipky, kterou k nám
přinesli stěhovaví ptáci, prokázali hygienici i u nás. V rámci preventivních
opatření se vybíjela všechna drůbež v nejbližším okolí výskytu chřipky, ať měla
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reálnou možnost s nákazou přijít do styku nebo tato možnost byla jen
hypotetická. Strach šel tak daleko, že jisté občance lidé, likvidující drůbež,
zlikvidovali i papouška, který byl pouze v místnosti a s nákazou tudíž nijak do
styku přijít nemohl. Postižené starší paní, která ztrátu svého mazlíčka nesla
velice těžce, se pak nakonec s novým papouškem, kterého jí věnoval náhradou,
přijel omluvit sám ministr zemědělství. Vyskytly se i situace, kdy nervově labilní
jedinci začali vybíjet všechny ptáky, na které narazili. V našem městě a jeho
okolí se naštěstí ptačí chřipka patrně nevyskytla, totiž spíše jsme o ní nevěděli,
protože podle ornitologů i ptáci chřipku dokážou přežít, a tak jsme nejhorších
excesů zůstali ušetřeni. Až na jeden – možná nejzávažnější. Podle sdělovacích
prostředků soudě, byla i v naší zemi na spadnutí ne-li pandemie, tak alespoň
epidemie ptačí chřipky. A podle týchž sdělovacích prostředků jsme neměli
zajištěn dostatek léků proti této hrůze, zejména toho prý nejúčinnějšího
jménem TAMIFLU. Občané i u nás tedy vzali útokem lékárny, a přestože onen
lék stál 1 000,- Kč byl během několika dní beznadějně vyprodán. Ve většině
domácností leží možná nepoužit dodnes. Vlastně bychom asi měli být rádi. …

Růst životních nákladů
Není to sice zatím žádná tragédie, nicméně je faktem, že životní náklady
v naší zemi pro velkou skupinu jejích obyvatel pomalu ale jistě stoupají k horní
hranici únosnosti. Hned v lednu tohoto roku nás postihlo citelné zdražení
energií. Roste nájemné. U některých druhů výrobků vzrostla daň z přidané
hodnoty z 5 na 22 %, u dalších pak v květnu z 5 na 19 %. Zdražení pečiva, ke
kterému došlo v červnu, se dotklo samozřejmě i nás, v Domažlicích. Podle
informací z některých prodejen vzrostly ceny některých druhů, včetně
základních (rohlíky, chléb) až o 20 % a další růst cen pekařských výrobků se
předpokládá. V srpnu se zvýšily příplatky za některé léky, vydávané na předpis.
V říjnu se i v domažlických obchodech projevil vyššími cenami letošní
nedostatek brambor, kdy tuzemské nahradily dražší dovozy. Brambory se tak
načas, než se ceny trochu srovnaly, staly bezmála luxusní potravinou. Podle
odborníků se v posledních létech osevní plochy brambor na Domažlicku, které
bývalo klasickým bramborářským krajem, snížily pomalu až k nule. Prý proto, že
brambor byla nadúroda a ceny byly tak nízké, že se nevyplatí je pěstovat. Zlí
jazykové ve městě, leccos už pamatující, k tomu dodávají, že zemědělci už „halt
nemají brigádníky“, kteří by jim brambory vysbírali. (Do roku 1989 musely na
podzim školy, mnohé instituce a organizace, ale i dělníci z továren na povinný
sběr brambor do zemědělských družstev.)
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Život je zkrátka složitější, a tak se asi není čemu divit, že podle statistiky,
zveřejněné policií, přibylo v tomto roce na Domažlicku sebevražd.
Z velkých měst už i k nám do maloměsta doputovalo slovo „socka“,
hojně používané mladými. Být „sockou“ je podle nich něco dost strašného.
Taková „socka“ nejde s módou, nemá značkové oblečení, poslední typ mobilu,
počítač, přehrávač MP3 a DVD, zkrátka nic nebo málo z toho, co dnešní mladí
považují za nezbytné, a tak je pro ně předmětem posměchu až opovržení a
někdy i šikany. (Ve velkoměstech se slovem „socka“ označují například i
tramvaje, autobusy nebo metro v Praze). Žel ne všichni rodiče mohou svoji
mládež podobnými věcmi zásobit, a tak mladí hledají všelijaké úniky. Stačí si
přečíst webové stránky městského úřadu, oddíl diskuse, a člověk někdy žasne,
co všechno se v napohled a napovrch klidném městečku děje. Partička mladých
terorizující okolí na Kavkaze, prodej drog v některých domažlických barech,
skinhedi. Naštěstí se najdou i mladí, kterým tohle vše není lhostejné, vadí jim to
a chtějí proti tomu něco dělat. Takže – nic snad není tak strašné, jak se
z prvního pohledu zdá. Alespoň prozatím ….
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KALENDÁRIUM
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LEDEN
Novoroční akce turistů
Prvními, kdo vítají Nový rok hned po jeho začátku, jsou už tradičně
domažličtí turisté.
1. ledna, půl hodiny po silvestrovské půlnoci, vykročilo 70 turistů na 33.
novoroční setkání na Vavřinci. Všichni si na památku odnesli nejen hezký
zážitek, ale i neméně pěknou grafiku Jana Paroubka.
V deset hodin dopoledne začala další turistická akce, už 8. novoroční
výstup na Čerchov. Ten byl skutečně jen pro fyzicky zdatné a otužilé příslušníky
chodeckého cechu. Přes to se na startu sešlo 90 lidí. Na Čerchově byl téměř metr
sněhu, stromy, obalené námrazou praskaly a lámaly se a ještě k tomu vál
studený vítr. Promrzlí turisté se zahřáli v nové chatce a 76 z nich přispělo na
novoroční sbírku Světluška pro nevidomé a zrakově poškozené. Vybralo se 1480
korun.
Třetí tradiční akcí byla novoroční vycházka na Díly a do Postřekova, které
se zúčastnilo 17 turistů.

Novoroční ohňostroj
Tradiční silvestrovský ohňostroj se letos nekonal a vítání nového roku
ohňostrojem se přesunulo na neděli 1. ledna, kdy ohňostrůjci odpálili ohňostroj
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na náměstí v 18.30 hodin. Radnice tak vyšla vstříc rodičům, kteří si stěžovali, že
menší děti nemají možnost atraktivní podívanou sledovat. Náměstí se jako vždy
diváky úplně zaplnilo, odhadem přišly 3 až 4 tisíce lidí, a podívaná na
rozsvícenou oblohu opravdu stále za to. Cenu ohňostroje 30 000 Kč hradilo
město.

Akvarelové hraní
je název výstavy Jiřiny Kafkové a Rity Wulff, která byla instalována od
6. do 31. ledna v Domě s pečovatelskou službou v Baldovské ulici v Domažlicích.
Vernisáž se uskutečnila v pátek 6. ledna v 17 hodin, veřejnost mohla výstavu
navštívit denně v době od 10.30 do 13 hodin.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna ve 13.00 hodin zahájil průvod koledníků od klášterního
kostela přes náměstí do arciděkanského kostela letošní tříkrálovou sbírku
pořádanou plzeňskou Charitou. V průvodu, doprovázeném dechovou hudbou, šli
také plzeňský biskup Msgre František Radkovský, domažlický farář Miroslaw
Gierga a starosta města Jan Látka. Ve zcela zaplněném arciděkanském kostele
s živým betlémem požehnal Tříkrálovému koledování biskup Msgre František
Radkovský. Koledníky pozdravil i ředitel plzeňské Charity Ing. Lodr, který
zároveň poděkoval městu a starostovi Janu Látkovi za podporu provozu Domu
pro matku a dítě sv. Zdislavy v Havlovicích. A jak tříkrálová sbírka v našem
městě dopadla? V Domažlicích se vybralo 51 121 korun, v Havlovicích 2 000
korun.

Chodské motivy Václava Malého
Letošní výstavní sezónu v Galerii bratří Špillarů zahájila 11. ledna v 17
hodin vernisáž výstavy obrazů Václava Malého (*1874 - +1935) CHODSKÉ
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MOTIVY. Výstavu uvedl vedoucí galerie Václav Sika, v hudebním programu
vystoupili Filip Vrba, housle a Jiřina Eretová, klavír. Výstava jednoho
z oblíbených „malířů Chodska“ potrvá do března.

REGIONTOUR ´06
Ve dnech 12. až 16. ledna se v Brně konala přehlídka cestovního ruchu
Regiontour 2006. Jako už více než deset let nechyběly na veletrhu ani
Domažlice, tentokrát umístěné ve stánku s názvem Český les, které prezentovali
Domažlická dudácká muzika, krajkářka, malířka chodské keramiky a pracovníci
městského informačního centra. Při oficiálním zahájení veletrhu, ve čtvrtek 16.
ledna, si domažlickou expozici přišel v doprovodu domažlického starosty Jana
Látky prohlédnout ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Známe historii svého města?
Městský úřad v Domažlicích obdržel v polovině ledna dopis starostky
obce Vřesina z Novojičínska. Paní starostka se na město Domažlice obrací
s prosbou o podporu vydání poštovní známky „Budujeme Slezsko“, kterou si
chtějí slezské obce připomenout 60 let od doby, kdy vrcholila akce na pomoc
poválečnému budování Slezska. Válečné události mnohé oblasti Slezska těžce
postihly. Z iniciativy akademické malířky Heleny Salichové, která žila a tvořila v
létech 1923 – 1975 v slezské Polance a učitele Jindřicha Šajnara, vznikla hned
v prvních poválečných týdnech akce "Budujeme Slezsko", kdy česká města a
různé společenské organizace převzaly patronát nad jednotlivými slezskými
vesnicemi a městy. Akce byla vyhlášena na Ostré Hůrce 23. 9. 1945. Vyvrcholila
pak sjezdem slezských kmotrů v Praze ve dnech 1. až 3. června 1947. Mezi 72
slezskými obcemi, které získaly patrony z českých a moravských obcí, byla i obec
Dvořisko, dnes část obce Vřesová, nad kterou převzaly patronát Domažlice.
Proto se starostka Vřesové paní Jana Holoušová obrátila na bývalé kmotry části
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její obce nejen se žádostí o podporu známky ale i s prosbou o všechny údaje,
případně archivní záznamy, které se o tomto kmotrovství v Domažlicích
dochovaly. Na městském úřadě vzbudila žádost podiv – nikdo ani z nejstarších
zaměstnanců úřadu se na podobnou akci nepamatoval, ani o ní nikdy neslyšel.
Městský úřad se proto se žádostí o pomoc obrátil na městskou kroniku. Zprávy,
dochované o domažlickém kmotrovství, nejsou nikde podchyceny vcelku.
V poválečných létech bylo patrně více závažnějších starostí, pak přišel únor
1948 a padesátá léta, a tak není divu, že se na tuto víceméně epizodu
z poválečné historie Domažlic zapomnělo. Nezapomněli ovšem ve Dvořisku, pro
jehož poválečnou obnovu byla domažlická pomoc důležitá. Jak se můžeme
dozvědět ze stručných zápisů z jednání rady domažlického tehdy místního
národního výboru a zastupitelstva obce, převzaly Domažlice nad Dvořiskem
patronát v listopadu 1945. V následujícím roce odjela do slezské obce delegace
města, zástupci místního národního výboru a ředitel městských lesů, aby na
místě samém zjistila, jaká pomoc je nejvíce třeba a předala první finanční
výpomoc. Cesta prý to byla dost dobrodružná, z Domažlic do Dvořiska trvala
(autem) tři dny. Po návratu domů členové delegace líčili neutěšený stav obce,
kterou boje při ústupu nacistů ze Slezska těžce poškodily. Téměř 70 % domů
v obci vyžadovalo naléhavě opravy. Domažlická městská rada proto rozhodla
poslat Dvořisku vlak stavebního dříví z městských lesů na opravu nejhůře
postižených budov. Ve Dvořisku pak z domažlického stavebního dříví postavili
především novou školu náhradou za zcela zničenou školu starou. V našem
městě probíhala v létě 1946 i peněžní sbírka na pomoc výstavbě nového
Dvořiska. V té době prý existovaly i čilé vztahy mezi domažlickými a dvořiskými
spolky (Sokolové, skauti, hasiči). O tom se ale doklady najít nepodařilo. Sjezdu
slezských kmotrů v Praze v červnu 1947 se za město Domažlice zúčastnili
předseda místního národního výboru Vladimír Bažant a radní Matěj Cibulka a
Bohumil Faul. Tato kapitola z dějin našeho města je dnes už úplně zapomenutá.
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Václav Sika: OPAKOVÁNÍ
Ředitel domažlické Galerie bratří Špillarů se stále více prosazuje na
„výtvarné scéně“. Od úterý 24. ledna do 5. března vystavoval svoje malby a
objekty ve výstavní síni “13“ v Plzni. Pořadatelem výstavy byla Západočeská
galerie v Plzni.

Návštěva starosty Furthu
Ve středu 25. ledna přijel na svoji první oficiální návštěvu Domažlic nový
starosta sousedního bavorského Furth im Wald. Osmatřicetiletý Johannes
Müller přesvědčivě zvítězil ve volbě starosty Furthu v prosinci uplynulého roku a
nahradil tak Reinholda Macha, který stál v čele furthské radnice 21 let a který
vloni nečekaně zemřel. Starostu Domažlic Jana Látku Johannes Müller ujistil, že
chce pokračovat v předchozí úzké spolupráci vedení obou měst.

Dětský karneval
Postavičky z večerníčků, to bylo motto dětského karnevalu, který pro
děti připravily Dům dětí a mládeže Domino a MKS na sobotu 28. ledna od 14
hodin do sálu MKS. Dětí přišlo hodně a karneval se jim moc líbil.

Výuka práce na počítači
Umět pracovat s počítačem je dnes neodmyslitelnou součástí základního
vzdělání. Děti se sice učí práci s počítačem až od 5. třídy základní školy, ale není
výjimkou, že nejjednodušší operace s počítačem zvládají už pěti-šestiletí špunti a
v deseti letech už vymýšlejí svoje vlastní blogy a počítačové programy. Starší
generace jsou na tom podstatně hůře a mají co dohánět. I v našem městě je o
výuku práce s počítačem zájem. Jedou z těch, kdo práci na počítači vyučuje, je
Mgr. Martina Přibylová. Od letošního ledna otvírá čtyři kurzy: práce na počítači
– začátečníci a mírně pokročilí, základy práce s tabulkovým kalkulátorem MS
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Excel, Základy práce s programem pro přípravu prezentací MS PowerPoint,
Základy práce s internetem. Kurzy probíhají v budově domažlického gymnázia.

Voda opět zdražuje
Cena vody v Domažlicích pro rok 2006 vzrostla o 3 % na 45,27 Kč za
kubický metr. Od roku 1990 poklesla spotřeba vody na Domažlicku o 70 litrů na
obyvatele. Chybí velcí odběratelé, jako byl třeba pivovar. A podle vyjádření
vodáren, protože odběr klesá, musí se zdražovat, protože by nebylo čím uhradit
údržbu a provoz sítě. Čím více tedy lidé budou vodou šetřit, tím více zaplatí.
Podivná logika v podivném světě.

Divadelní a koncertní sezóna
Městské kulturní středisko připravilo na divadelní a koncertní sezónu
2006 jako obvykle 8 divadelních představení a 8 koncertů. Stálí návštěvníci
divadel a koncertů si mohou zakoupit roční abonentní vstupenky. Ceny
abonentek jsou rozdělené podle jednotlivých míst.
Divadlo: 1. – 8. řada 1 080 Kč, 9. – 16. řada 1 040 Kč, 17. – 23. řada
1 000 Kč, balkon 1 080 Kč.
Koncerty: 1. – 10. řada 560, 11. – 13. řada 480 Kč, balkon 560 Kč.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

úterý 31. ledna
divadelní představení v rámci předplatného
Olga Scheinpflugová: OKÉNKO, staropražská veselohra s písničkami v podání
pražských herců.
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ÚNOR
Sedmdesátiny Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví
V sobotu 18. února se v pražském Národním domě na Smíchově sešli
členové a příznivci jednoho z nejstarších národopisných uskupení v Praze,
Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví - Psohlavci na svém jubilejním
sedmdesátém Pošumavském věnečku. Přítomné, kteří zcela zaplnili oba hlavní
sály Národního domu, uvítala přednesem básně Aloise Ječmínka Hrázeckého
„Vzpomínka na Chodsko“ studentka domažlického gymnázia J. Š. Baara Anežka
Velková. Na sedmdesátiletou historii Sdružení a jeho slavných věnečků pak
zavzpomínal dlouholetý předseda sdružení rodáků dr. Václav Kupilík. Večera se
zúčastnila i delegace představitelů Domažlic a některých chodských vsí. Starosta
Domažlic Jan Látka, oblečený v chodském kroji, připevnil v průběhu slavnostní
části věnečku na prapor Sdružení, vysvěcený v roce 1936, stuhu města
Domažlic. V kulturní části programu vystoupili hosté z Chodska: dětský soubor
Mráček, národopisný soubor z Mrákova, manželé Kapicovi z Postřekova,
Konrádyho a Domažlická dudácká muzika a dechová hudba Horalka, která
v menším Arbesově sále vyhrávala k tanci milovníkům dechovky. V průběhu
čtyřicetiminutového slavnostního zahájení věnečku zavítal mezi jeho účastníky i
předseda vlády ČR Jiří Paroubek.
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Poděkování za spolupráci
Výbor Sdružení rodáků z Chodska a Pošumaví udělil u příležitosti
jubilejního 70. Pošumavského věnečku městu Domažlice pamětní list, jako
poděkování za podporu a spolupráci. Zajímavá je historie tohoto pamětního
listu. V první polovině minulého století kreslil v Praze chodský malíř V. Šebek pro
Sdružení Psohlavci diplom s výjevem panoramatu Hradčan, v popředí s Chody,
které přijímá k audienci na pražském hradě císař. Diplom zůstal nedokončený.
Před několika lety se tato Šebkova kresba objevila v Haasově antikvariátě na
náměstí čp. 140 v Domažlicích. Sdružení kresbu koupilo a nechalo počítačově
dotvořit do podoby pamětního listu.

Opět porcelán s domažlickými motivy
Už podruhé za poslední tři roky se ve schránkách domažlických
domácností objevila nabídka Dalibora Nováka z pražské Grafiky S. na koupi
šesti šálků, podšálků a dezertních talířků z bílého porcelánu s motivy
z historického jádra Domažlic. Okraj každého kusu soupravy je zdobený
osmnáctikarátovým zlatem, cena za jednu sestavu – šálek, podšálek, dezertní
talířek, je 595 Kč, celá šestikusová souprava „Domažlice na porcelánu“ stojí
3570 korun. Tvar porcelánu je soudě podle fotografií na nabídce vcelku
elegantní, popisky jednotlivých kreseb jsou mírně problematické a bylo by asi
bývalo lepší, kdyby u kreseb vůbec nebyly.

Zemřel Ing. Jan Štěpán
V Domažlicích zemřel 7. února po krátké nemoci Ing. Jan Štěpán,
předseda okresní organizace Svazu bojovníků za svobodu. Ing. Štěpán se narodil
v Domažlicích, na počátku války jako osmnáctiletý student odešel do Polska,
odtud do tehdejšího Sovětského svazu, poté spolu s dalšími Čechy a Slováky
k naší jednotce bojující v britské armádě do Afriky a s ní pak do Evropy.
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Podrobný životopis Ing. Jana Štěpána je zachycen v kronikářském zápisu z roku
2001.

Přednáška Jaroslavy Wollerové
Učitelka domažlického gymnázia a zapálená cestovatelka Jaroslava
Wollerová se 16. února podělila s návštěvníky své přednášky Přírodou
Venezuely, konané v Galerii bratří Špillarů, o dojmy z cest po této
latinskoamerické zemi. Pořadatelé: Městská knihovna B. Němcové, Muzeum
Chodska a Galerie bratří Špillarů.

Přísaha policistů
V obřadní síni domažlické radnice složilo ve čtvrtek 23. února 15
mladých absolventů domažlického střediska základního policejního výcviku
slavnostní přísahu před nástupem do aktivní služby. 13 policistů a dvě policistky
přísahali na vlajku České republiky. Přísahy se zúčastnili ministr vnitra František
Bublan, policejní prezident Vladislav Husák a poslanci z bezpečnostního výboru
Parlamentu ČR. Domažlické středisko školí policisty pro západočeský region a
každoročně má 150–200 absolventů.

Závěr Tříkrálové sbírky
V sobotu 25. února ve 14 hodin se v městském penzionu v Baldovské ulici
sešli účastníci letošní Tříkrálové sbírky s biskupem Plzeňské diecéze Msgre
Františkem Radkovským. Msgre Radkovský poděkoval všem dárcům i
koledníkům za příspěvek na dobrou věc.
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Vysvěcení nemocniční kaple
V nové domažlické nemocnici proběhla v soboru 25. února v 11 hodin
dopoledne slavnost vysvěcení nemocniční kaple. Kapli vysvětil plzeňský biskup
Msgre František Radkovský. Místnost kaple je obdélníková, ale prostor
k setkávání vyřešil projektant tak, že uvnitř stěn zformoval kruh, který tvoří
dřevěné prosklené dveře. Kaple je ekumenická, má sloužit jak katolíkům, tak
evangelíkům. Domažlické evangelíky na slavnosti vysvěcení zastupoval vikář
Karel Šimr. Kaple je prozatím využívána pouze k soukromým modlitbám
věřících.

Propagace nemocnice
Domažlická nemocnice, akciová společnost vydala ve spolupráci
s nakladatelstvím a vydavatelstvím Městské knihy v Žehušicích orientační plán
nemocnice. Jak uvádí v úvodu ředitelství nemocnice, chce tímto materiálem
přiblížit občanům rozsah zdravotní péče, který je v prostorách nového
nemocničního areálu pacientům poskytován. Pěkně a přehledně zpracovaný
materiál mohou pacienti zdarma obdržet ve vrátnici nemocnice ve vstupní hale.
Najdou v něm nejen orientační plánek areálu s podrobnou legendou, ale i
ordinační hodiny všech ambulancí a odborných oddělení a otevírací dobu
nemocniční lékárny. Plán doplňují fotografie areálu a jeho interiérů. (Plán viz
přílohy k tomuto zápisu.)

Domažlické paradoxy
Vyšlo jarní číslo 2. ročníku Domažlických paradoxů. Vydavatel, Občanské
sdružení Tusta, změnil redakční radu občasníku. Letos jsou jejími členy Josef
Haas, Daniel Balcar a Vlasta Vojtová. Obsah se nemění, i nadále je hlavní náplní
periodika kritika poměrů v Domažlicích, zejména pak jejich správy.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

Na pátek 3. února od 21 hodiny připravily MKS a jeho klubová scéna vystoupení
Michala Prokopa, Luboše Andršta a Jana Hrubého v pořadu UNPLUGGED

čtvrtek 23. února
I. abonentní koncert Kruhu přátel hudby (KPH)
ŠTĚPÁN RAK – KYTARA
Na tomto koncertě přednesl nejpřednější český hráč na koncertní kytaru svoje
skladby a vlastní úpravy skladeb starých mistrů pro kytaru.

pátek 24. února
zábavný pořad MINI ČUNDR COUNTRY SHOW
v podání Lenky Plačkové, Libuše Roubychové, Ivana Mládka a Milana Pitkina

úterý 28. února
divadelní představení v rámci předplatného
Friedrich Dürenmatt: PLAY STRINBERG
v podání Chantal Poullain, Jiřího Lábuse a Miroslava Etzlera

koncert v kostele
V sobotu 4. února se v klášterním kostele uskutečnil
SBOROVÝ KONCERT
na kterém vystoupily pěvecký sbor Čerchovan Domažlice, řízený Markem
Vorlíčkem a Kirchenchor Mariä Himmelfahrt Furth im Wald, sbormistr
Wolfgang Kraus
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BŘEZEN
Nové propagační materiály
V rámci propagace cestovního ruchu vydávají cestovní kanceláře,
soukromníci i instituce, zabývající se propagací cestovního ruchu řadu
materiálů, propagujících Domažlicko. Je radostné zjištění, že graficky už tyto
materiály vyrostly z dětských střevíčků a jsou srovnatelné, ba mnohdy i lepší,
než u našich sousedů v Bavorsku, které nám na počátku devadesátých let bylo
dáváno za vzor. K takovým velice pěkně graficky zpracovaným materiálům patří
například loňské plakáty na sochařské sympozium, pořádané městským
kulturním střediskem, TUSTA LIGNEA, včetně čtyřstránkového OHLÉDNUTÍ za
sympoziem, které lze ještě v tomto měsíci dostat v informačních střediscích obcí
Domažlicka. Efektní je i čtyřstránka A4 „To nejlepší z regionu“, vydaná v rámci
projektu CBC Phare, na které je představeno i naše město. V tomto případě
ovšem za pěknou grafikou trochu pokulhává čeština. Mezi pohlednicemi,
věnovanými našemu městu, se objevila pohlednice Cafe pension Tiffany, vcelku
pěkné úrovně, za pochvalu ostatně stojí i její vydání, protože podobná
propagace je v našem městě dosud vzácností. K propagačním pohlednicím
přibyl i „Pozdrav z Chodských slavností“, vydaný Nakladatelstvím Českého lesa“
průměrné úrovně. Mezi podnikovými propagačními materiály zaujme vtipným
zpracováním propagační skládačka stavební firmy Stafiko: „STAFIKO – Víme jak
na to“.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a město Domažlice byly
pořadateli výstavy Václava Fialy ZAPOMENUTÝM (TO THE FORGOTTEN ONES).
Výstavu, která měla vernisáž v úterý 7. března v 17 hodin a potrvá do 30.
dubna, uvedl Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie Klenová.

Výstava v Senátu
Výtvarnice Muzea Chodska, domažlická rodačka Slávka Štrbová,
vystavovala pod záštitou senátora Petra Smutného v předsálí jednací síně
Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze část maleb ze svého
cyklu CESTY, věnovaného duchovnímu rozměru života člověka. Vernisáž výstavy
byla v úterý 7. března v 18 hodin, slovo úvodem přednesl senátor Ing. Petr
Smutný, na violu zahrál Petr Střihavka.

Přednáška dr. Viktory
Docent PhDr. Viktor Viktora CSc. z plzeňské pedagogické fakulty
přednášel ve čtvrtek 9. března v Galerii bratří Špillarů o dvou zajímavých
osobnostech se vztahem k Domažlicím – Ladislavu Hájkovi Domažlickém a
Ladislavu Klímovi. Přednášku s názvem „Ladislav Klíma a Ladislav Hájek
Domažlický – dvě svérázné osobnosti“ pořádaly knihovna, muzeum a galerie.

Maškarní karneval
Umělecká agentura ABEL uspořádala v sobotu 25. března od 14 hodin
v městském kulturním středisku MAŠKARNÍ KARNEVAL s programem PÁRTY
SHOW 2006.
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Domažlické bály
Bývaly doby, kde plesová sezóna v Domažlicích „praskala ve švech“,
plesy byly v pátek, v sobotu i v neděli a městské kulturní středisko ještě ani
nestačilo všechny zájemce o pořádání plesu uspokojit. Ty doby ale už jsou, zdá
se, nenávratně pryč. Letos se za celou plesovou sezónu od ledna do března
konalo v MKS osm plesů: ŠIBŘINKY Jiskry Domažlice, dvakrát DĚTSKÝ KARNEVAL
a plesy lesáků z Trhanova, rybářů, policie, KSČM a Chodský bál. Mladí mají o
tuto formu zábavy zájem nevalný, a tak plesy jsou už jen ozvěnou časů
minulých. Snad s výjimkou Chodského bálu, ten je ale z trochu jiné kategorie než
klasické plesy.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

středa 8. března od 20 hodin
vystoupení POUTNÍKŮ
v rámci Klubové scény MKS

čtvrtek 23. března
II. abonentní koncert KPH
MIROSLAV (housle) A VLADISLAV (klavír) VILÍMCOVI přednesli skladby Jana
Kubelíka, W. A. Mozarta, Ernesta Blocha a Antonína Dvořáka a jako obvykle
koncertní publikum nadchli brilantním výkonem.
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DUBEN
Úklid rokle pod Vavřincem
Skauti z oddílu Brontosauři, vedoucí Lenka Končelová, vyčistili v dubnu
rokli u areálu jezdeckého klubu pod Vavřincem. A bylo co čistit. Jen odpadky
z plastů naplnily děti 20 pytlů. To ale zdaleka nebylo všechno, v rokli nacházely
vyhozená stará jízdní kola, drátěnky do postele, hrnce, plechovky od barev,
autobaterie. Je neuvěřitelné, co všechno jsou lidé schopni vyhodit do volné
přírody, dokonce i na vycházkovou cestu. Děcka rokli vyčistila důkladně a ze své
práce pak měli všichni vespolek radost. Jen jak dlouho rokle vydrží čistá, to je
opravdu otázka. Lidí, kteří si neváží práce druhých, dokonce ani dětí, je totiž
mezi námi stále dost.

Benefiční koncert
Benefiční koncert handicapovaných dětí, mládeže a jejich hostů
uspořádalo v sobotu 1. dubna ve 14 hodin v sále MKS Občanské sdružení TY A
JÁ Plzeň. Návštěvníkům koncertu se představily Pěvecký sbor při Základní škole
Komenského 17 v Domažlicích, Sambalila Domažlice-Cham, Hlasoplet Plzeň a
Hvězdičky Plzeň.
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VÝSTAVA O KONÍCH
Ve středu 5. dubna v 17 hodin se v Muzeu Chodska konala vernisáž
zajímavé výstavy KRÁLOVSTVÍ ZA KONĚ. Výstava zajímavým a výtvarně velice
pěkně zpracovaným způsobem přiblížila návštěvníkům život koní, jejich chov
v minulosti i v současnosti i osudy některých koní v současné době. Součástí
výstavy byly práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy
v Domažlicích „Koně očima dětí“. Před zahájením vernisáže výstavy v době od
16. do 17. hodiny byli před Chodským hradem přítomni živí koně z Meclova a ze
Zahořan, na kterých se mohli projet děti a případně i dospělí.

Odemykání České studánky
Českou studánku odemkli domažličtí turisté 8. dubna. Odemykání
proběhlo už podruhé zároveň jako jarní setkání turistů Plzeňského kraje a
současně se stalo jednou z akcí tzv. Furthského horského týdne. Účastnil se ho
rekordní počet 600 turistů. S organizací už tradičně pomohly městské lesy. Jejich
zaměstnanci především zprůchodnili všechny cesty k České studánce. U Zelené
chýše opět otevřeli občerstvení a připravili i ohníček.
Účastníkům jarního setkání zajistili domažličtí turisté v kulturním domě
v Chodově možnost podání oběda.
Při příležitosti jarního setkání ocenil KČT Domažlice práci pánů Bílka,
Kuželky, Ing. Krejsy a Mgr. Mathausera.

Taneční akademie
Městské kulturní středisko ve spolupráci se základními školami a Domem
dětí a mládeže domino uspořádalo 11. dubna v 17 hodin v sále MKS TANEČNÍ
AKADEMII. Vystoupili tanečníci z tanečních skupin Venduly Hruškové.
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Beseda o knižní vazbě
Městská knihovna, Muzeum Chodska a Galerie bratří Špillarů připravily
pro domažlické zájemce další ze zajímavých přednášek – tentokráte se
přednáška opět týkala knihy, ovšem jako výrobku řemeslného. Pod názvem
Povídání o knize vykládal o knížkách a knižní vazbě Bedřich Zákostelecký,
muzikant, pedagog a knihař. Svůj výklad doplnil ukázkami knižní vazby.

Prostituce ve městě
„Kdyby to nebylo k vzteku, tak bych se musel smát“ rozčiloval se
počátkem dubna před radnicí občan, který se marně snažil přimět městské
strážníky, aby zasáhli proti prostitutkám, které lapaly zákazníky přímo na
náměstí. Velitel městské policie mu ale vysvětlil, že městská policie nemá žádný
zákonný podklad, podle kterého by proti prostitutkám zasáhla. V listopadu
loňského roku totiž městské zastupitelstvo zrušilo dosud platnou vyhlášku
k veřejnému pořádku, kterou mimo jiné omezovalo i pohyb prostitutek na území
města a nahradilo ji „Obecně závaznou vyhláškou o pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí
místního pořádku“. Nic proti, jenomže nová vyhláška se tak podrobně zabývá
psí problematikou, že na prostitutky nějak zapomněla a omezení jejich řemesla
na veřejných prostranstvích ve městě se už do ní nedostalo. Zastupitelstvo přišlo
na tohle opomenutí až díky onomu stěžovateli, a tak prý mu nezbude nic jiného
než přijmout vyhlášku novou. Ve městě je z toho dost smíchu, ale také
rozhořčení.

Záslužná publikace
Nakladatelství Českého lesa vydalo v únoru s finančním přispěním města
knihu svého majitele Zdeňka Procházky „Domažlice na historických vedutách,
fotografiích a pohlednicích“. Téměř dvousetstránková publikace s množstvím
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fotografií a s tříjazyčným textem – mimo češtiny i angličtina a němčina – má
pro milovníky Domažlic a jejich historie značnou vypovídací hodnotu a v jejich
knihovnách rozhodně nebude chybět. Jako milá připomínka domova jistě udělá
radost i rodákům, které osud zavál do různých koutů Čech i světa.

Literární setkávání
V sobotu a v neděli 8. a 9. dubna uspořádal Chodský filmový a literární
spolek (zkratka CHOFILIS) v Domažlicích už II. ročník literárního setkávání
autorů z celé České republiky i ze Slovenska. CHOFILIS založily loni dvě
absolventky domažlického gymnázia Simona Váchalová a Lucie Popovičová. Na
letošní setkání přijelo kolem třiceti literátů ze všech koutů Čech a Slovenska,
kteří se navzájem seznámili se svojí tvorbou.

Nová Lípa svobody
Na den a hodinu přesně po osmdesáti sedmi létech vysadili ve čtvrtek
13. dubna dopoledne na malé slavnosti v horní části domažlického náměstí
místopředseda Senátu Ing. Petr Smutný, starosta města Jan Látka a děti
z kroužku Zálesák Domu dětí a mládeže Domino novou Lípu svobody. Tu
původní, která v posledních létech usychala, vysadili Domažličané na stejném
místě 13. dubna 1919 na památku občanů města, padlých na bojištích první
světové války a zároveň jako připomínku vzniku samostatného Československa.
Vysazení nového stromku zajistilo Město Domažlice, které tak, podle slov
starosty Jana Látky, přebírá odkaz svých předchůdců. Děti z kroužku Zálesák
chtějí o lipku pečovat a chránit ji, aby prý z ní vyrostl stejně pěkný strom, jako
byla její předchůdkyně.
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Klientský systém v lékárně
Lékárna U Zlatého jelena zavedla pro stabilizaci zákazníků klientský
bodový systém. Za každých 100 Kč získá klient jeden bod, za našetřené body pak
může získat zdarma zboží podle vlastního výběru: léky, vitamíny, zdravotnický
materiál. Po přihlášení do klientského bodového systému získá klient klientskou
kartu, kterou se bude při nákupu v lékárně prokazovat. Systém zákaznických
karet se stal v poslední době běžným hlavně v potravinářských prodejnách.
V Domažlicích má zákaznické karty například Panský dvůr, všechny prodejny
konzumního družstva Sušice (bývalá Jednota), ale i prodejna Elektro proti
Komerční bance v ulici E. Beneše a další prodejny.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

pondělí 3. dubna
hra Divadla Járy Cimrmana: LIJAVEC

úterý 4. dubna
koncert klavíristy MAXIMA AVERKIEVA
v jehož podání zazněly skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, D. Šostakoviče a
S. Rachmaninova

pondělí 10. dubna
divadelní představení v rámci předplatného Pavel Dostál – Miroslav Horníček:
DVA NA SMETIŠTI v podání herců Divadla Radka Brzobohatého
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KTERAK
V pátek 14. dubna uvedl domažlický ochotnický spolek KAREL, působící
při MKS vědecko imaginární průřez minulým stoletím v komedii se zpěvy a
polozpěvy
KTERAK
Domažličtí ochotníci své věrné publikum opět nezklamali, ve své vlastní tvorbě
na jeviště přinesli spousty legrace, recese a vůbec dobré nálady a - ač to asi ani
neměli v úmyslu, vnímavého diváka občas donutili i k vážnému zamyšlení.
Hráli: Igor Šlechta, Gabriela Černá, Jaroslav Jiřinec, Emil Hofman, Zbyněk
Altman, Jitka Hartlová, Tereza Poórová, Kamil Jindřich, Jaroslav Chloupek, Karel
Brychcín, Jana Janečková, Tereza Pluháčková, Stanislav Antoš, Josef Kuneš,
Zbyněk Hofman.

čtvrtek 20. dubna
III. abonentní koncert KPH
TRIO CANTABILE
Ludmila Vernerová – soprán, Václav Knut - flétna , Lydie Härtelová – harfa,
přednesli díla renesančních a barokních mistrů

pondělí 24. dubna
POCTA MUZIKÁLOVÝM LIBRETŮM ZDEŇKA BOROVCE
Studenti českých konzervatoří se svolením ProVox music publishing s.r.o.
představili pěvecko-herecký projekt sestavený z muzikálů Dracula a Monte
Cristo
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KVĚTEN
Oslavy osvobození Domažlic
se letos konaly ve čtvrtek 4. května.
Program pietních aktů:
10.00 hodin – položení květin u hrobu V dáli na centrálním hřbitově
10.30 hodin – položení květin u památníku na židovském hřbitově
11.00 hodin – položení květin u pomníku Obětem nacismu na Chodském
náměstí
13.00 hodin – položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí
Míru
17.30 – položení květin u pomníku obětem světových válek v Havlovicích

Od 12.45 hodin do 17. 50 hodin probíhal na domažlickém náměstí kulturní
program, ve kterém se představily pěvecký sbor, folklórní soubor a orchestry
Základní umělecké školy v Domažlicích, Jan Vyčítal se skupinou Greenhorns a
dechová hudba Domažličanka. V rámci oslav přijela ve 14.10 hodin na
domažlické náměstí vojenská vozidla – veteráni II. světové války.

O „domažlických“ rudoarmějcích.
Patrně v souvislosti s oslavami konce války a osvobození obdrželo město
Domažlice dotaz od jistého občana: jak prý je to s rudoarmějci, pohřbenými na
domažlickém hřbitově. Prý to nebyli žádní rudoarmějci, ostatně jak by se
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rudoarmějci dostali do Domažlic, když město osvobodili Američané, a tak prý ty
hroby jsou falešné, a už dávno měly být zlikvidovány. Městský úřad se se žádostí
o nějaké podrobnosti k rudoarmějcům, pohřbeným na domažlickém hřbitově,
obrátil na městskou kroniku. Osobně jsem toho názoru, že mrtví jsou jednou
mrtví a mají se nechat v klidu spát, ať jsou kdokoli a odkudkoli. Tazateli se ale
muselo dostat vysvětlení, a tak jsem začala pátrat. A protože podobný dotaz se
může v budoucnosti opakovat, zapisuji výsledky svého pátrání do tohoto
kronikářského zápisu. Podotýkám, že ve všech případech mi byla hlavním
pramenem domažlická matrika z května až září 1945, jde tedy o pramen
primární (autentický).
Podle domažlických technických služeb jsou na hřbitově hroby sedmi
občanů bývalého SSSR – rudoarmějců. Číslo odpovídá, sama jsem si je byla
překontrolovat. Tyto hroby mají status válečných hrobů podle Ženevských
konvencí a jsou tedy nedotknutelné. Vysvětlení, jak se rudoarmějci do Domažlic
dostali, je jednoduché. Koncem dubna 1945 procházelo Domažlicemi několik
pochodů smrti, ve kterých nacisté hnali vězně z koncentračních táborů.
(Případného badatele, zajímajícího se o tuto problematiku, odkazuji na zápis
z roku 2005 s osobním svědectvím jedné z žen, která takovýto pochod přežila.)
Jedním z pochodů, které Domažlicemi procházely, byl pochod sovětských
válečných zajatců - frontových vojáků. Domažličtí občané některé ze
zubožených vězňů ukryli a po osvobození je vesměs předali do domažlické
nemocnice. Šest z uvedených sedmi hrobů patří vojákům, kteří v domažlické
nemocnici zemřeli. V domažlické matrice z těch dní jsou přesná data úmrtí i
jejich příčina. Úmrtní list ve všech případech vystavil tehdejší primář domažlické
nemocnice MUDr. Němec, kterého jistě nelze podezřívat z falšování údajů. Tři
vojáci, dva vojíni a jedna vojínka, uvedli, že jsou katolického náboženství (asi
řeckokatolického) a přáli si před smrtí kněze. Ty navštívil domažlický arciděkan
páter Antony a zdejší římskokatolická církev jim také uspořádala pohřeb.
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Městský (tehdy ještě místní) národní výbor v Domažlicích poslal zprávu o smrti
vojáků sovětskému vojenskému velitelství v Praze a prostřednictvím Červeného
kříže i do míst narození jednotlivých vojínů. Prý (ale k tomu neexistují nebo se
zatím nenašly doklady) navštívili v pozdějších létech hroby v Domažlicích
příbuzní některých zesnulých.

A nyní podrobněji k jednotlivým hrobům:
Hrob č. 3/509: Nikolaj Alexejevič Volodin, narozený r. 1917 v Astrachani.
Zemřel 12. 05. 1945 na tyfus.
Hrob č. 3/510: Samuel Parenička, narozen r. 1896 v Mošovu na
Podkarpatské Rusi. Zemřel 10. 05., pohřben 12. 05. 1945.
Hrob č. 3/518: Nikolaj Frolov, narozený r. 1926 v Novo-Alexandrově.
Zemřel na tyfus 18. 05., pohřben 21. 05. 1945.
Hrob č. 3/519: Lukija Lukašenko, narozená r. 1901 na Ukrajině. Do
domažlické nemocnice ji přivezli v bezvědomí američtí vojáci, kteří ji našli
v příkopě u Furth im Wald s rozbitou hlavou. Vědomí nabyla jen na
krátký čas, ošetřujícímu personálu nemocnice řekla, že pochází
z Ukrajiny, že utekla z pochodu smrti a hlavu že jí rozbila jakási žena,
Němka, snad obyvatelka Furthu. Zemřela 18. 05., pohřbena 21. 05.
1945, jako příčina smrti uveden úraz.
Hrob č. 3/526: Petr Ivanov, narozen v r. 1906 v Suché (Suchaja), zemřel
na TBC 02. 06., pohřben 05. 06. 1945. Údaje technických služeb uvádějí
jako datum pohřbu 05. 07. 1945, zde se ale patrně jedná o omyl, protože
nebylo důvodu pohřbít vojáka až měsíc po smrti.
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Hrob č. 3/528: Georgij Sokolov, narozen v r. 1920, zemřel na TBC 12. 06.,
pohřben 14. 06. 1945.
Vojenské hodnosti: ve všech šesti případech vojín.
Hrob č. 3/545: zde se jedná tak trochu o záhadu. Někdy počátkem září
byla poblíž vsi Spáňov nalezena mrtvola neznámého muže. Mrtvý byl
oblečen do potrhané rudoarmějské kazajky. Ohledání v domažlické
nemocnici prokázalo, že byl zabit (ubit několika ranami) někdy
v polovině srpna (kolem 18. 08.). Zesnulý byl pohřben 14. 09. 1945 jako
neznámý vojín – rudoarmějec. Zda ovšem opravdu šlo o rudoarmějce,
nebylo nezvratně prokázáno. Případ podrobně popisuje kronika obce
Spáňov. Záznam je ovšem z pozdějších let a patrně je už poplatný
mezitím vytvořené legendě.

Májová vycházka
1. května zorganizovali domažličtí turisté 28. ročník Májové vycházky
rodičů s dětmi, které se zúčastnilo 70 dětí a 69 rodičů. Trasa byla dlouhá 4
kilometry, na jednotlivých kontrolách plnily děti, úměrně svému věku, různé
sportovní disciplíny.

Nové pracoviště městského úřadu
V úterý 2. května začalo v objektu Komerční banky, který od této banky
zakoupilo město Domažlice, pracovat detašované pracoviště městského úřadu.
Město totiž muselo vyklidit budovu bývalého okresního úřadu, kde mělo dosud
část svých odborů, které po okresním úřadě převzalo a hledalo pro tyto odbory
nové umístění. A protože Komerční banka poté, co omezila svoje pracoviště v
Domažlicích na nejnutnější minimum, nabídla honosnou budovu, kterou si
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v roce 1990 s velkou slávou nově postavila, k prodeji, využilo město této
možnosti. Na detašovaném pracovišti městského úřadu v ulici U Nemocnice
579, v bývalé Komerční bance, najdou občané tyto odbory: odbor správní evidence obyvatel, občanské průkazy, pasy, odbor dopravy, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Od 3. května do 20. června vystavují v Galerii bratří Špillarů pod názvem
MONOLOGY svoje obrazy a skulptury Květa Monhartová (obrazy) a Miroslava
Nová (skulptury). Výstavu uvedl Mgr. Václav Malina, ředitel Galerie města
Plzně.

Nová zbrojnice domažlických hasičů
V sobotu 6. května slavili domažličtí dobrovolní hasiči už tradičně svátek
svého patrona, svatého Floriána (nebo také Floriánka, jak se ve městě dříve
říkávalo). Tentokráte byly oslavy obzvláště slavnostní a hasiči k nim věru měli
důvod – po letech se dočkali nové hasičské zbrojnice, postavené v hasičském
areálu na Dolejším předměstí v bývalém Husím parku. Stavba zbrojnice trvala
bez jedenácti dní plný rok, na základní kámen poklepali hasiči loni 17. května.
Finanční prostředky poskytlo město Domažlice za pomoci státní dotace. Hasiči
uspořádali u příležitosti svého svátku ve zbrojnici den otevřených dveří.
Prohlédnout si ji přišly desítky domažlických občanů. Také tradiční průvod
hasičů a jejich příznivců městem byl tentokráte mimořádně veselý, slyšet ho
bylo široko daleko. V čele průvodu šli praporečníci, za nimi jel historický kočár,
za kočárem následovali čestní hosté slavnosti, mezi nimi senátor Ing. Petr
Smutný a pak už šli hasiči z našeho města i okolí a občané, kteří se k průvodu
připojili.

113

Přednáška dr. Viktory
Profesor PhDr. Viktor Viktora přednášel ve čtvrtek 18. května v Galerii
bratří Špillarů o životě a díle Josefa Váchala, filozofa, básníka a malíře.

Druhé CD Čerchovanu
Počátkem tohoto roku vydal domažlický pěvecký sbor Čerchovan svoje
druhé CD. Tentokráte s nahrávkami skladeb Jana Jakuba Ryby a Šimona Brixi.
V současné době odchází z Čerchovanu jeho sbormistr Marek Vorlíček, který
sbor vede od roku 1997. Se sborem se loučí z časových důvodů – studuje a
pracuje v Praze a každotýdenní dojíždění do Domažlic na zkoušky sboru je pro
něj neúměrnou časovou zátěží. Sbor místo něj povede učitel zdejší základní
umělecké školy Josef Kuneš.

Deset let galerie
Galerie bratří Špillarů vzpomněla v tomto měsíci desetiletí svého trvání.
V roce 1996 zřídil galerii v prostoru původně projektované jídelny v budově
správních úřadů v ulici Msgre Bohumila Staška, pro který nebylo žádné využití,
referát kultury Okresního úřadu v Domažlicích. Za deset let prošlo jejími
prostorami kolem 40 tisíc návštěvníků a galerie prokázala svoji životaschopnost,
o které mnozí zainteresovaní činitelé při jejím vzniku pochybovali.

Zprávy z Furthu
Bavorský regionální tisk z druhé strany hranice (Chammer Zeitung a
další), přinesl zprávu o značných dluzích, se kterými se potýká partnerské město
Domažlic Furth im Wald. Podle tamních novin dluh Furthu přesáhl 23 miliony
eur. Hospodaření furthské radnice v současné době vyšetřuje tamní státní
zastupitelství. Finanční nesrovnalosti jsou přičítány bývalému starostovi

114

Reinholdu Machovi, který měl delší čas zamlčovat pravý stav financí furthské
radnice a ve snaze dluh vyrovnat provádět rizikové finanční operace.

Zdravotníci se bouří
Týden zdravotnického neklidu vyhlásil na dny 20. až 26. května Krizový
štáb lékařů, lékárníků a nemocnic na protest proti některým finančním
opatřením, zaváděným ve zdravotnictví ministrem zdravotnictví MUDr.
Davidem Rathem. Také v ordinacích řady domažlických lékařů si pacienti mohli
přečíst letáčky nazvané „Nejsme pokusnými králíky doktora Ratha“. Občané
města přijali protesty lékařů se smíšenými pocity. Někteří souhlasili, někteří jsou
přesvědčeni, že lékaři a lékárníci používají pacienty jako rukojmí pro zvyšování
vlastních zisků a většina lidí – ta raději mlčí a myslí si svoje.

Jiří Hana čestným občanem Domažlic
Narozen 29. 5. 1916 v Domažlicích. Prasynovec domažlického starosty
Petra Hany. Po maturitě na domažlickém gymnáziu v roce 1935 se z
existenčních důvodů vyučil obchodním příručím. Ač pocházel z kupecké rodiny,
obchod ho nikdy nelákal. Už jako student dělal korektora Domažlických novin.
Od roku 1936 působil v knihovnické radě městské knihovny, v letech 1940-1941
byl, po zatčení knihovníka Adolfa Hudce, jejím knihovníkem. Od počátku
padesátých let působil jako ředitel Muzea Chodska. Zasloužil se o zasazení
pamětních desek A. Jiráska, K. J. Erbena a desky ke 100. výročí založení
domažlického gymnázia. Spolupracoval s profesorem dr. Františkem Roubíkem,
s národopiscem Jaroslavem Kramaříkem, s dr. Miroslavem Halíkem a mnohými
dalšími badateli se vztahem k jeho rodnému městu. Usiloval o dostavbu
baldovského památníku, nebo alespoň o zasazení poslední tam chybějící desky,
totiž desky města Ústí nad Labem, o zasazení pamětní desky Jánu Sylvánovi,
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o jehož pobytu v Domažlicích si dopisoval se slovenskými historiky, zejména se
sylvánovským badatelem profesorem Borisem Bálentem. Spolu s dr. Františkem
Roubíkem byl iniciátorem vzniku Kozinovy pamětní síně v Újezdě. Inicioval
založení muzejního sborníku (ročenky) Z Chodského hradu. Publikoval v
regionálním i odborném tisku. Svého času byla velmi známá a populární jeho
pásma o významných osobnostech, žijících alespoň nějaký čas v Domažlicích,
která psal pro plzeňský rozhlas – např. o J. K. Tylovi a B. Němcové. Mezi
odbornou veřejností měl ve své době pověst nejlepšího znalce dějin Domažlic.
Jiří Hana měl i zajímavý, barvitý slovník, hovořil jadrnou češtinou a
rozhovor s ním byl pravou lahůdkou. Některé jeho průpovídky mezi
domažlickými kulturními pracovníky zdomácněly natolik, že se používaly při
všech možných příležitostech. Například oslovení domažlického knihvazače,
pana Mašla seniora z jednoho Hanova proslulého telefonního hovoru „Hele,
Mašle…..“ se na dlouhá léta stalo pro lidi z domažlické kulturní obce okřídleným
rčením.
Pana Jiřího Hanu znám od dětství a vždy mne fascinovaly jeho téměř
encyklopedické znalosti z dějin Domažlic. Osobně jsem s ním spolupracovala od
svých vysokoškolských studií. Při psaní mé diplomové práce, jak jinak než z dějin
Domažlic, mi byl ochotným a neocenitelným rádcem.
Jiřího Hanu velmi trápilo, že v posledních létech zájem o regionální
historii upadá, že je stále více odsouván na okraj zájmu společnosti jako věc
hodná jen zvláštních podivínů. Velice ho také mrzelo, že se nepodařilo vydat
rukopis Roubíkových Dějin Domažlic. „Poslouchejte, dámo“, říkával mi, když
jsem začala pracovat jako vedoucí referátu kultury okresního úřadu, „to přece
nejde, s tím se musí něco dělat“. A myslím, že byl velice zklamán, když jsme přes
desítky jednání s filozofickou fakultou v Praze a pedagogickou fakultou v Plzni
museli po čase dojít k závěru, že se s tím asi nedá dělat nic. Roubíkův rukopis
zůstal totiž, přes všechnu Hanovu snahu, aby jej pan profesor dopsal, až do
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smrti profesora Roubíka pouze ve stadiu torza a po jeho smrti se nenašel nikdo,
kdo by byl ochoten dějiny dopracovat do formy vhodné k publikování.
O kulturní a společenské dění ve svých milovaných Domažlicích se pan
Jiří Hana i ve svém pokročilém věku stále živě zajímal a jeho znalostí, v poslední
době spíše rozsáhlého poznámkového aparátu, stále hojně využívají badatelé,
studující dějiny Domažlic a Chodska.
Na svém zasedání 21. 6. 2006 rozhodlo zastupitelstvo města udělit panu
Jiřímu Hanovi k jeho devadesátinám čestné občanství města Domažlic. Málokdo
si je asi zaslouží víc než on.

Konečně spojení do nemocnice
Nová nemocnice je sice krásná, její umístění daleko za městem a hlavně
daleko od železničního i autobusového nádraží ale přineslo problém, se kterým
asi nikdo příliš nepočítal. Ne všichni občané mají možnost přijet autem a pro ty,
kteří auto nemají a nedokážou pochodovat tři kilometry pěšky, se stala
nemocnice, hlavně o sobotách a nedělích, téměř nedostupnou. Problémem se
na základě četných připomínek občanů zabývalo městské zastupitelstvo, které
pověřilo příslušný odbor radnice jednat o rozšíření stávajících spojů o spoje,
jedoucí o sobotách, nedělích a ve sváteční dny., Nový jízdní řád městské
dopravy, který vstoupil v platnost počátkem května, už tyto spoje obsahuje a
nemocnice je tak přístupnější i ve sváteční dny, kdy do ní na návštěvy za svými
blízkými míří nejvíce lidí.

Bič na prostitutky
Ve středu 24. května přijalo městské zastupitelstvo novou vyhlášku,
která reguluje pohyb prostitutek ve městě. Prostitutkám vyhradili zastupitelé
tak zvanou „uličku lásky“, cestu ke skladu městských lesů na Hadrovci, kde
mohou svoje služby nabízet denně v době od 16 do 24 hodin. Jinde na území
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města je pouliční nabízení sexuálních služeb zakázáno. Domažlice mají s pouliční
prostitucí problémy po všechna léta od roku 1990. Ani nová vyhláška
samozřejmě nabízení sexuálních služeb na veřejnosti zcela nevymýtí, pomůže
ale státní a městské policii pouliční prostituci potírat. Prostitutky, které
městskou vyhlášku poruší, budou trestány pokutou.

Záhadný trosečník
21. dubna objevila posádka švédského tankeru při plavbě po moři mezi
Dánskem a Norskem dehydrovaného trosečníka s omrzlinami nohou. Muž
se plavil na primitivním plavidle, voru, sestaveném z dřevěných fošen a čtyř
plechových sudů. Když jej námořníci vylovili, s nikým nekomunikoval, na jakékoli
otázky neodpovídal. O existenci záhadného „muže z moře“ se vyrojila řada
spekulací. Nakonec se zjistilo, že snad jde o Čecha a co víc, rodáka od nás,
z Domažlic. Trosečníkem měl být, podle informací švédského velvyslanectví
v Praze, 49letý Jiří Kvapil, jehož rodina žila před léty na Babyloně. Tuto
informaci Švédové obdrželi od Interpolu, který po identitě neznámého muže
pátral. Kvapila podle fotografie, uveřejněné v našem tisku, poznala jeho matka,
která v současnosti žije v Mladé Boleslavi. Její syn prý je duševně nemocný
světoběžník, který se toulá tu tam, tu tady a rodina o něm neví. Zpráva, že
záhadný trosečník je domažlickým rodákem a že zde navštěvoval školu, vzbudila
ve městě značný rozruch a spousty dohadů. Na Kvapilovi se leckdo pamatoval,
ale jejich syna Jiřího nepoznal podle předložené fotografie nikdo, ani jeho
vrstevníci. Protože ale muž tohoto jména je v domažlické matrice skutečně
zapsán, vydala matrika posléze Švédům náhradní doklady, a ti následně Jiřího
Kvapila přivezli do Prahy. Muž ovšem stále tvrdil, že ani Jiří Kvapil, ba dokonce
ani Čech není, k nikomu v Čechách se neznal, mluvil jen anglicky, a tak se ani
definitivně nepotvrdilo, zde jde opravdu o našeho rodáka, či o nějaký omyl.
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Později tiskem proběhla zpráva, že se o Jiřího Kvapila skutečně nejednalo, a pak
senzace, jak se objevila, tak zanikla.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

čtvrtek 11. května
SMETANOVO TRIO
Jana Vonášková – housle, Jitka Čechová – klavír, Jan Páleníček – violoncello
přednesli skladby W. A. Mozarta, Z. Fibicha a B. Smetany

čtvrtek 18. května
koncert PLZEŇSKÉ FILHARMONIE
řídí Marek Vorlíček
Na programu skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka a J. Haydna

Hudba na radnici
neděle 21. května
V 18 hodin na schodech před obřadní síní radnice vystoupil v rámci cyklu Hudba
na radnici ženský pěvecký sbor CANZONETTA řízený Marií Hanáčíkovou.
Pořadatel MKS Domažlice

Hudba v kostele
sobota 13. května
VARHANNÍ KONCERT
na varhany hráli Zdeněk a Jiří Šedivých
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ČERVEN
Město dětem
Tradiční zábavné odpoledne pro děti ke Dni dětí „Město dětem“,
pořadatel Město Domažlice, MKS a Dům dětí a mládeže Domino, se letos
z náměstí přesunulo do letního kina. Na děti zde čekaly kolotoče houpačky,
skluzavka a skákadlo, balonky, soutěže a diskotéka Zdeňka Vranovského
s hostem, zpěvačkou Heidi Janků.

Začala sezóna i pro ponocného
V pátek 2. června se vrátil na domažlické náměstí ponocný Roman
Holub. Po celou turistickou sezónu bude každý pátek a sobotu troubit na
náměstí devátou a desátkou hodinu večerní.

Chodské slavnosti na Kampě
V sobotu a v neděli 17. a 18. června se na pražské Kampě uskutečnil už
druhý ročník Chodských slavností na Kampě. I ten letošní byl zdařilý, byť
návštěvníků bylo podle ředitele domažlického kulturního střediska Kamila
Jindřicha o něco méně než vloni. Také v organizaci to letos prý více skřípalo, ale
celkově se dá říci, že i tento ročník byl úspěšnou propagací Chodska. Za město
Domažlice se jej zúčastnil starosta města Jan Látka.
Vystoupení chodských souborů doplnil po oba dny stylový chodský
jarmark.
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Program slavností:
sobota 17. 6.
Inspice Marta Gabrielová
Blok (celkem dvě hodiny):
Dětský soubor Mráček, Postřekovská dudácká muzika a zpěváci, Václav
Dufek – dudy sólo a zpěv, Pěvecký sbor Haltravan, sourozenci Buršíkovi,
Národopisný soubor Postřekov
Neděle 18. 6
Inspice Dana Vondrašová
Blok (celkem dvě hodiny):
Dětský soubor ZUŠ Domažlice, sourozenci Buršíkovi, sestry Popelkovy,
Konrádyho dudácká muzika, Václav Dufek – sólo dudy a zpěv, Chodský soubor
Mrákov
Oba bloky moderovali Kamil Jindřich a Michael Cwach.
Pořadatelé akce První sovinecká a.s a Historické městečko Křížov vydaly
ke slavnostem čtyřstránkový bulletin.

Učitelský koncert
uspořádali v úterý 20. června v 19 hodin v refektáři augustiniánského
kláštera v Domažlicích učitelé Základní umělecké školy Domažlice a jejich hosté.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V červnu až září patřila Galerie bratří Špillarů umělci takříkajíc
domácímu. Svoje obrazy a objekty zde vystavoval vedoucí galerie Václav Sika.
Výstavu, kterou Sika nazval HRA A ŘÁD, uvedl na vernisáži ve čtvrtek 22. června,
PhDr. Jiří Valoch, kurátor Národní galerie v Praze. Sikova díla mohli návštěvníci
galerie shlédnout až do 4. září 2006.
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Zahrádka je plná motýlů
Výběrový sbor DUHA Základní umělecké školy v Domažlicích uvedl ve
středu 28. června od 19 hodin ve velkém sále MKS Domažlice slavnostní
premiéru hudebního cyklu ZAHRÁDKA JE PLNÁ MOTÝLŮ od současného
plzeňského skladatele Jiřího Štěpánka. Spoluúčinkovali sbory VRABČÁCI,
SKŘIVÁNCI a sólisté.

Výročí gymnázia
135. výročí svého založení si v tomto měsíci připomnělo gymnázium J. Š.
Baara.

Výstava MUDr. Tikala
V pátek 30. června se v domě penzionu v Baldovské ulici 638 sešli přátelé
domažlického lékaře a malíře Oldřicha Tikala na vernisáži jeho retrospektivní
výstavy obrazů a grafiky VÝTVARNÁ VŠEHOCHUŤ, kterou návštěvníky
seznamuje se svojí tvorbou za uplynulých dvaačtyřicet let. Tikal maluje od
dětství a mimo klasické olejomalby se věnuje i perokresbě, kresbě tužkou,
grafice a užité grafice. Je například autorem znaku města Bělá nad Radbuzou.
Výstava, která potrvá do 31. prosince, je zároveň připomínkou autorova
významného životního jubilea – osmdesátin.
MUDr. Oldřich Tikal se narodil 25. srpna 1926. V roce 1956 promoval na
lékařské fakultě UK v Plzni v oboru všeobecného lékařství. Jako lékař začínal
v domažlické nemocnici. Od roku 1969 až do odchodu do důchodu byl obvodním
lékařem v Bělé nad Radbuzou. Maluje po celý život, v mládí se soustředil na
olejomalbu a akvarel, později zkoušel různé grafické techniky, zejména linoryt,
dřevoryt a dřevořez. Od počátku osmdesátých let se věnuje jen perokresbě. Od
svého odchodu na odpočinek žije trvale v Domažlicích. Angažuje se v České
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straně sociálně demokratické, v Konfederaci politických vězňů, zajímá se o
historii. Publikoval několik historických pojednání věnovaných nejnovějším
dějinám Domažlicka.

Kaufland zatím nebude
Výstavbě hypermarketu Kaufland na prostranství mezi gymnáziem a
základní školou v Pivovarské ulici brání občanské sdružení TUSTA, které
poukazuje zejména na neúnosnost umístění tak velikého prodejního areálu,
včetně parkoviště pro několik set vozů, přímo na hranicích historického jádra
města, v těsné blízkosti obou zmiňovaných škol. V současné době projednává
Krajský úřad v Plzni odvolání TUSTY proti vydání územního rozhodnutí na
stavbu. Kaufland, který plánoval otevření hypermarketu v Domažlicích už na
prosinec 2005, si tedy na zahájení stavby bude muset ještě počkat. Ostatně
vzhled stavby, kterou svým čtenářům představil i Domažlický deník,
jednoznačně napovídá, že projekt hypermarketu byl zpracován pro výstavbu
„na zelené louce“ někde za městem. V historické zástavbě by se tak, jak je
projektován, bez nějakých změn vyjímal asi trochu podivně. TUSTU v její snaze
zabránit uprostřed města stavbě nevzhledné betonové krychle podpořili i
plzeňští památkáři.

Neuvěřitelný vandalismus
Býval kdysi na počátku 20. století v jedněch domažlických novinách
redaktor, jistý pan Martinovský. Tento pán prý nesmírně rád psal filozofické
úvahy, které obvykle začínal slovy: „Jest všeobecně známo, že mořská voda je
slaná“. A po tomto lakonickém konstatování dokázal rozvinout úvahu na
libovolné téma. Sazeč v tiskárně (tehdy se celé noviny, všechen text, sázely
ručně) pak obvykle úvodní větu páně Martinovského k jeho silné nelibosti
z textu vypouštěl. Redaktoři v české kotlině z doby o téměř století pozdější by
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docela klidně mohli svoje články začínat větou: „Jest všeobecně známo, že
v Čechách se dá ukrást cokoli a kdekoli“. Je opravdu neuvěřitelné, jak se u nás
krádeže rozmohly a co všechno se krade – okapy na domech počínaje, přes
vykradené kostely, tunové kamenné skulptury, hřbitovní náhrobky, urny i
s popelem zesnulých až k demontáži železničních kolejí, drátů vysokého napětí
ze stožárů či dokonce celých nehlídaných továrních objektů. Také my,
v Domažlicích, máme s podobnými krádežemi svoje zkušenosti a už jsme si na
ně téměř zvykli. Přes to s námi občas něco pořádně zatřese. K takovým
případům patří krádež bronzových desek se jmény obětí první světové války,
které byly umístěny na pomníku Svobody před Jindřichovým muzeem. Ta
pobouřila nejen „domažlické staromilce“ a občané města se právem ptali, co
vlastně lze dělat, aby se podobným vandalským činům zabránilo. Ukradené
desky při tom nutně nemusely skončit ve sběru. Krádeže podobných věcí
objednávají i sběratelé nebo lidé, kteří se pak jimi chlubí jako kuriozitami. A tak
kdo ví, kde skončily desky se jmény našich padlých.

TŘI SESTRY v letním kině
31. června vystoupila v letním kině v „jedinečné show podruhé
s videoprojekcí a hospodou přímo na pódiu“ (citát z plakátu) rocková skupina
TŘI SESTRY. Diváků přišly stovky, rámusu nadělali za tisíce.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 15. června
ÚNOS SABINEK PO ČESKU obnovená premiéra komedie v podání divadelního
souboru Městského kulturního zařízení v Horšovském Týně

Hudba v kostele
pátek 2. června
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VARHANNÍ KONCERT Aleše Bárty
v arciděkanském chrámu

Hudba na náměstí
O první červnové neděli koncertovala v rámci cyklu Hudba na náměstí
v podvečer, v 18 hodin, u kašny dechovka Stavovanka Jana Votruby.
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ČERVENEC
Hudba v rajské zahradě
V neděli 2. července ve 20 hodin večer zahájilo městské kulturní
středisko letní koncertní sezónu v rajské zahradě kláštera augustiniánů HUDBA
V RAJSKÉ ZAHRADĚ koncertem Domažlického komorního orchestru s dirigentem
Václavem Cibulkou. Jako host vystoupil houslista Miroslav Vilímec, koncertní
mistr České filharmonie

TUSTA TERRENA
Ve dnech 3. až 8. Července se Domažlice staly dějištěm keramického
sympózia, nazvaného TUSTA TERRENA (Město hlíny). Studenti Keramické
společnosti George Ohra a místní umělci změnili ve veřejnou keramickou dílnu
klášterní zahradu. Pro veřejnost připravili keramici ukázky japonského způsobu
pálení hlíny „Raku“ a při zakončení sympozia 8. července v zahradě pod
Chodským hradem keramický trh.
Součástí sympózia byl „hvězdný“ prázdninový hudební festival, který se
odehrával v zahradě pod Chodským hradem. Vystoupili na něm
v pátek 7. července od 19 hodin TRINY, ET FIRST LIGHT (Severní Irsko),
Fleret
v sobotu 8. července od 18 hodin Slepá kolej (Luboš Andršt, Jan Hrubý,
Michal Prokop) a Druhá tráva Roberta Křesťana,
Partnery projektu byly město Domažlice, Základní umělecké škola
Domažlice, penzion Viola a další.
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Saponát v kašně
V neděli 30. července odpoledne nalil někdo do kašny na náměstí
saponát. Stalo se to už podruhé v její krátké historii. Neznámí „vtipálkové“
považují asi za náramnou švandu, jak z kašny místo čiré vody vytéká hustá
pěna. Patrně by je ale brzy přešel vtip, kdyby měli zaplatit následky svého
vtipkování, totiž vyčistění celého systému oběhu vody, včetně podzemní nádrže,
nebo si náklady odpracovat, třeba úklidem města.

Problémy Chodského bytového družstva
Zhruba před třemi léty vzniklo v Domažlicích Chodské bytové družstvo,
které mělo rekonstruovat dvě bytovky v areálu bývalých „nových kasáren“ a
byty v nich pak prodat do osobního vlastnictví. Aby získalo na rekonstrukci
bytovek peníze, vybíralo od zájemců stotisícové zálohy s tím, že jim dopředu
konkrétní byt přidělilo. Když se ale někteří budoucí vlastníci po opravách obou
domů domáhali svých bytů, zjistili, že družstvo byty, ve kterých měli bydlet a na
které složili zálohu, prodalo jiným zájemcům. Současná situace je taková, že
v bytech už bydlí jiní vlastníci a družstvo nemá peníze na to, aby původním
zájemcům zaplacené zálohy vrátilo. Celá záležitost tak skončí pravděpodobně u
soudu.

Kamerový systém
Moderním a i módním způsobem sledování pořádku na ulicích našich
měst se v poslední době stávají kamerové systémy. Jde o soustavu kamer,
rozmístěných na různých strategických místech měst. Pracovníci města,
převážně městští policisté, sledují záběry z kamer na monitorech. Kamery v boji
s pouliční kriminalitou skutečně mohou pomoci. Někteří občané však proti nim
vznášejí námitky, že mimo odhalování nepravostí mohou občanům i vážně
zasahovat do soukromí. V jednom severočeském městě vypukl například
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skandál, když kamera zachytila jistého váženého občana v dosti intimní situaci
se ženou, která ovšem nebyla manželkou dotyčného pána, a když se postupně o
tomto záběru dozvěděla polovina města. Postižený občan se obrátil na soud
s argumentem, že kamery porušují ochranu soukromí osob.
Také Domažlice se připojily k městům, které kamerový systém využívají.
Podle velitele městské policie Bohuslava Perlovského lze po prvních
zkušenostech říci, že se kamery osvědčují a pomáhají strážníkům odhalovat
různé vandaly, kteří ničí majetek města i občanů, pouliční prostituci, dopravní
přestupky a podobně. Mimo městskou policii je k potírání kriminality využívá i
státní policie. V Domažlicích jsou kamery umístěny na věži, u pošty, na
kruhovém objezdu U Golema a u autobusového nádraží. V dohledné době by se
jejich počet měl rozšířit o další kamery. Městská rada schválila jejich osazení
ještě u nové i staré nemocnice, u kostela U Všech svatých a u Komerční banky.

Zvýšení nájmu
Jednostranné zvýšení nájmu v městských bytech s platností od 1. ledna
2007 ohlásila Domažlická správa nemovitostí. Nájemné se zvyšuje u bytů
I. kategorie o 2,88 Kč/m2, to znamená na 19,72 Kč za čtvereční metr plochy,
II. kategorie o 3,27 Kč/m2, to znamená na 15,93 Kč za čtvereční metr,
III. kategorie o 3 Kč/m2, to je na 12,83 Kč za čtvereční metr a posléze u bytů
IV. kategorie o 2,95 Kč/m2 na 9,97 Kč za čtvereční metr plochy.
Jako důvod zdražení uvedla správa nemovitostí skutečnost, že od roku
2003 nájemné v městských bytech stagnovalo a nedocházelo k jeho úpravě ani
o inflaci, což je z pohledu vlastníka a potřeb údržby bytů neudržitelné.
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Dokončení domažlického úseku cyklostezky Regensburg –
Plzeň
Už v březnu letošního roku se majitelé zahrádek V Potocích a cyklisté i
pěší, kteří tudy mířili do Havlovic setkávali s čilým stavebním ruchem. Silničáři
naváželi podél asfaltové cesty, vedoucí až pod železniční přejezd ve Dmoutě a
dále po louce do Havlovic haldy štěrku a kamení, vyváželi zeminu ze skrývky,
zpevňovali břeh Zubřiny, elektrikáři vztyčovali podél celé cesty sloupy
elektrického vedení, upravovaly se i příkopy a propusti podél cesty. Krátce - od
března až do konce června probíhala v úseku Domažlice, most u bývalého
„tankodromu“ V Potocích až k počátku „Šoulákovy stezky“ na Hadrovci stavba
domažlického úseku Mezinárodní cyklostezky Regensburg – Plzeň, úsek v k. ú.
okresu Domažlice, část Domažlice – Babylon. Cyklostezka je projektem Iniciativy
Společenství INTERREG IIIA a její výstavbu spolufinancuje Evropská unie.
Zadavatelem domažlické části stavby byl Svazek českých měst a obcí v českobavorském pohraničním prostoru Domažlicko, spoluinvestorem bylo město
Domažlice. Projektantem cyklostezky je Ing. Jaroslav Rojt z Domažlic, celkové
náklady projektu představovaly 7 199 591 Kč, z toho finanční spoluúčast
Evropské unie činila 5 399 693 Kč.
Od července je cyklostezka v provozu a hned od prvních dní ji hojně
využívají nejen cyklisté, ale i pěší, stala se oblíbeným místem vycházek maminek
s kočárky, pejsků a jejich páníčků. Doslova rájem je pro jezdce na kolečkových
bruslích, kteří si zde dávají dostaveníčko z širokého okolí. Auty přijedou na
konec Hruškovy ulice, zaparkují, obují brusle a hurá na cestu. Vyjíždějí tak celé
rodiny i s docela malými dětmi. Lze zde potkat i všelijaká roztodivná vozítka,
nezřídka si po stezce vyjedou rodiče na kolečkových bruslích a před sebou jeden
z nich tlačí kočárek. A samozřejmě se tudy pohodlně vydávají do Domažlic a
zpět i obyvatelé Havlovic. Stinnou alejí podél Zubřiny je vskutku nádherná
procházka. A když se ve 22 hodin večer zapnou elektrická světla, to je teprve
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romantika. Zkrátka ráj pro pěší a cyklisty – totiž, byl by, kdybychom nebyli
v Čechách, kde nic není svaté. A tak přes zákaz vjezdu motorových vozidel
v úseku z Havlovic až k „Potokům“, můžeme často na cyklostezce potkat auta a
motorky. Jejich frekvence se zvyšuje vždy v podvečer, když se lidé vracejí
z babylonského koupaliště. A protože stížnosti na porušování zákazu vjezdu se
množí, bude prý v nejbližší době alespoň namátkově držet u cyklostezky hlídky
policie.

Jubileum Josefa Doubka
Významného životního jubilea, 70 let, se letos dožívá domažlický
výtvarník malíř a ilustrátor Josef Doubek. Josef Doubek, narozený 24. května
1936 v Domažlicích v rodině oblíbeného domažlického pedagoga, působil
většinu svého aktivního života v domažlickém městském kulturním středisku,
nejprve jako výtvarník, později jako jeho ředitel. Z posledních let je veřejnosti
znám jako autor řady velmi populárních a ceněných kalendářů, na kterých
zachytil řadu stavebních památek a přírodních motivů z Domažlic i okolí. Touto
svojí prací, smyslem pro detail a téměř fotografickou přesností je Josef Doubek
pokračovatelem díla předchozí generace domažlických výtvarníků, vesměs
autodidaktů, jakými byli Jan Paroubek, Karel Kuneš starší, či Doubkovi
generačně bližší Jara Tykal, se kterým jej pojilo dlouholeté přátelství. Velkou
láskou Josefa Doubka je také fotografie. Především ze svých cest po Severní i
Jižní Americe, Austrálii a Asii nashromáždil stovky snímků, vesměs špičkové
kvality. Škoda jen, že se skromného umělce nepodařilo přimět k uskutečnění
výstavy maleb a fotografií, kterou původně ke své sedmdesátce plánoval.
Josef Doubek je autorem většiny kreseb Domažlic, používaných
městskou kronikou.
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Výstavy v Chodském hradu
Od počátku července až do závěru muzejní sezóny, tedy do poloviny října
mohou návštěvníci Chodského hradu shlédnout dvě zajímavé výstavy: Tajemný
vrchol Čerchova a Putování krajem pod Čerchovem aneb po turistických místech
Chodska. Obě výstavy zkompletovali pracovníci muzea jednak z vlastních
exponátů, jednak z předmětů a fotografií zapůjčených některými domažlickými
občany. Pro výstavu o vrcholu Čerchova zapůjčil unikátní fotografie dlouholetý
člen Klubu českých turistů Ing. Svatopluk Krejza, jehož příbuzný, pan Josef
Mauer byl na Čerchově hospodářem. Zaujaly zejména snímky Josefa Mauera s
legendární oslicí Soňou, která se svým pánem vyvážela na vrcholek Čerchova
proviant a vůbec všechno potřebné. Druhá výstava seznamuje návštěvníky
s některými dříve věhlasnými turistickými středisky, jejichž sláva s léty pohasla a
nyní se znovu obnovuje – Hrádek, Česká Kubice, Tanaberk a nebo už zanikla
definitivně – vyhledávané domažlické koupaliště Jezero.

Hudba na náměstí
O první červencové neděli se v rámci cyklu Hudba na náměstí představila
v podvečer, v 18 hodin, u kašny dechovka Hájenka Miroslava Palečka.
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Hosté slavností
Hosty letošních Chodských slavností – vavřinecké pouti byly soubory z
Lotyšska, Německa, Švédska, Skotska a krajané z Chorvatska.
Oficiálními hosty slavností byli předseda vlády ČR Jiří Paroubek a
emeritní biskup litoměřický Josef Koukl.

Orientační mapa na Vavřinci
V předvečer letošních Chodských slavností - Vavřinecké pouti instalovali
domažličtí turisté na Veselé hoře - Vavřinečku panorama výhledu do okolí
kopce, na Kdyňsko a Šumavu. Tabuli „Panoráma Šumavy“ o rozměrech dva a
půl krát jeden metr zhotovil pro turisty bez nároku na odměnu domažlický
výtvarník Josef Doubek.

Nový propagační materiál
U příležitosti Chodských slavností vydaly Městské kulturní středisko a
Městské informační centrum Domažlice nový propagační materiál. V pěkně
řešené obálce, kterou lze použít i jako dopisní obálku, je celkem šest skládanek,
které návštěvníky našeho města informují v češtině, němčině a angličtině (v
jednom případě i v holandštině) o všem, co by měli o Domažlicích vědět a co by
je mohlo zajímat. Text jednotlivých skládaček doplňuje množství fotografií.
Vydání materiálu spolufinancovala Evropská unie v rámci iniciativy Společenství
Interreg III. A. Text a fotografie skládaček jsou dílem Zdeňka Procházky, vydalo
Procházkovo Nakladatelství Českého lesa. Tisk i grafická úprava jsou
mimořádně zdařilé, a tak návštěvníci Domažlic dostávají o rukou užitečný a
kvalitní propagační tisk.
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Názvy jednotlivých skládaček: Domažlice, tisíciletá historie města;
Domažlické náměstí a městská památková rezervace; Bezbariérové Domažlice;
Partnerská města Domažlice a Furth im Wald; Domažlice – putování za
folklórem; Domažlice, výlety a vycházky do nejbližšího okolí.
(Kompletní skládačka viz přílohy k tomuto kronikářskému zápisu.)

Věnováno slavnostem
Dalším velice pěkným tiskem, věnovaným letošním Chodským
slavnostem

je

osmadvacetistránková

brožurka

CHODSKÉ

SLAVNOSTI-

VAVŘINECKÁ POUŤ. Vydaly ji Město Domažlice a Městské kulturní středisko
v Domažlicích a je to spisek všestranně zdařilý, s přitažlivou grafickou úpravou a
zajímavým obsahem. Úvod patří zástupcům tří pořadatelů, Janu Látkovi,
starostovi Domažlic, Mgr. Kamilovi Jindřichovi, řediteli MKS a domažlickému
faráři Miroslawu Giergovi. Následuje program slavností a stručné představení
všech účinkujících souborů. Návštěvníci slavností jistě ocení i přehledný plánek
města.
Trojjazyčná brožurka (mimo češtiny i v angličtině a němčině) vyšla za
finanční podpory EU – iniciativa INTERREG IIIA a sponzorů. Jejím redaktorem je
Stanislav Antoš, jazyková úprava Mgr. Jana Štenglová, překlady do němčiny a
angličtiny Jan Pek, Kamil Jindřich a Michael Cwach, grafická úprava Josef Kupilík
a grafické studio Mirec, tisk Tiskárna MKS Domažlice. Náklad 5 000 exemplářů.
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Krádež v kašně
Přímo „před nosem“ městské policii ukradl kdosi počátkem srpna z kašny
na náměstí dva držáky na světla i se světly. Městští policisté svalují vinu na
kameru na věži arciděkanského kostela, která má hlídat náměstí, ale v době
krádeže zrovna jako „najust“ nehlídala úsek s kašnou. Což o to, je už taková
doba že se krade všechno, co se uzmout dá, a městští policajti celé město před
poberty uhlídat nemohou Pikantní na této záležitosti je ovšem skutečnost, že
jistý domažlický občan službu konajícího městského policistu telefonicky
upozornil, že do kašny někdo leze. Přes to se krádež zdařila. Policista se totiž
snažil objevit pachatele na monitoru kamery, ačkoli by patrně bývalo rychlejší
přeběhnout od radnice ke kašně a chytit zloděje za límec přímo při činu. Inu ani
technika není všemocná, bez lidského faktoru se prozatím neobejdeme.

Zemřel Otomar Hana
V úterý 8. srpna se se svými rodnými Domažlicemi navždy rozloučil pan
Otomar Hana, známý laický pracovník zdejší římskokatolické farnosti.
Otomar Hana se narodil 29. května 1927 v rodině dlouholetého
domažlického městského tajemníka pana Jana Hany. Jeho otec po celý svůj
život zapisoval společenské, kulturní i hospodářské dění v Domažlicích od
počátku svého působení na domažlické radnici. Právě otcův bohatý archiv
dokumentů a zápisků byl jedním ze základních pramenů, ze kterého Otomar
Hana čerpal podklady pro celou řadu svých regionálních studií a pro vlastní
regionální působení, kterému se věnoval na sklonku svého života. V roce 1946
maturoval na domažlickém gymnáziu. Po maturitě odešel studovat bohosloví
do Českých Budějovic. Další životní osudy Otomara Hany poznamenalo uzavření
některých bohosloveckých seminářů, mezi nimi i českobudějovického a zároveň
s tím další, ryze osobní důvody. Otomar Hana se totiž zamiloval, u katolického
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bohoslovce se ovšem předpokládal celibát. Narukoval tedy na základní
vojenskou službu, kde ho jako bývalého bohoslovce, a tudíž osobu
nespolehlivou, zařadili k proslulým „pétépákům“. Na vojně se záhy stal členem
skupiny věřících mladých lidí, kterou tehdejší úřady označily za protistátní.
V prosinci 1952 její členy pozatýkaly a postavily před soud. Otomara Hanu
odsoudili na tři a půl roku vězení, celý trest si však „odsedět“ nemusel, z vězení
na svobodu byl propuštěn o rok dříve, na jaře 1955. Po návratu z vězení se
oženil, pracoval v různých povoláních, až posléze zakotvil na dlouhá léta jako
ekonom v drůbežářském podniku v Klatovech. Po celou dobu se zapojoval do
práce v domažlické římsko-katolické farnosti, poslední dobou jako varhaník a
ředitel kůru. V místním tisku publikoval řadu článků o historii Domažlic, sepsal
rovněž dějiny kostelů farnosti Domažlice. Byl funkcionářem okresní pobočky
Konfederace politických vězňů a Okresního klubu bývalých „pétépáků“
(Pomocné technické prapory, u kterých v padesátých létech sloužili tak zvaní
„politicky nespolehliví“ lidé). S Otomarem Hanou se ve čtvrtek 17. srpna před
polednem rozloučili v arciděkanském chrámu příbuzní, přátelé, veřejnost
Domažlic a celého Chodska, i duchovní domažlického vikariátu římskokatolické
církve.

Obchod chráněných dílen
Ve Vodní ulici, proti restauraci U Šnajdrů“, otevřela v srpnu pražská
Chráněná dílna Kašna svůj vůbec první obchod. V Praze prý, podle
provozovatelů dílny, nepřipadalo díky vysokým nájmům vůbec v úvahu se o
něco podobného pokoušet. V domažlickém obchodě či vlastně docela malém
obchůdku, který vznikl za finanční pomoci domažlického Úřadu práce, prodává
dílna výrobky tělesně postižených – nejrůznější svíčky, kterých jsou zde
v různých tvarech a barvách desítky, obrázky, keramiku.
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Náhrady dlužných mezd
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v tomto měsíci údaje o
tom, kolik v prvním pololetí letošního roku vyplatily jednotlivé úřady práce za
mzdy zaměstnanců po zkrachovaných firmách. Dlužné mzdy za insolventní
podniky totiž musí vyplácet stát. Nejvíce na dlužných mzdách za první pololetí
tohoto roku vyplatilo už klasicky hlavní město Praha. Následují úřady práce
Vsetín, Náchod a na čtvrtém místě jsou Domažlice. Zdejší úřad práce vyplatil na
likvidaci dluhů na mzdách v obvodu své působnosti 4,2 miliony korun. (Obvody
působnosti úřadů práce se rovnají obvodům působnosti bývalých okresů.)

Krajem strážců hranic
Ve dnech 26. a 27. srpna uspořádal domažlický klub českých turistů 27.
ročník dvoudenního turistického pochodu Krajem strážců hranic, memoriál
Karla Holuba. Trasy pochodu směřovaly převážně na Kolovečsko a do oblasti
Čerchova. Účast byla i letos slabá – pouze 57 turistů. Výbor klubu proto rozhodl,
pořádat tuto akci vždy ob jeden rok, jen v sudé roky a v liché roky pořádat místo
ní setkání turistů na Čerchově.
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ZÁŘÍ
Přednáška Marie Majtánové
Ve středu 6. září od 17 hodin přednášela v Galerii bratří Špillarů známá a
oblíbená spisovatelka, autorka už několika knih tematicky čerpajících
z Domažlic a z Chodska, PhDr. Marie Majtánová. Tentokrát byl námětem její
besedy rukopis knížky přichystané k tisku a věnované lékaři a majiteli
baldovského velkostatku MUDr. Antonínu Steidlovi. Z prací, které Majtánová
domažlické veřejnosti přiblížila, rukopis knížky o dr. Steidlovi „Evropan
z Chodska“ zaujal nejméně. Jednak Steidl sám je dnes v Domažlicích postava už
téměř neznámá a ani ve své době nebyl ve městě nijak zvlášť oblíbený. I když
pro město udělal dost dobrého, nedalo se z jeho zdejšího působení příliš mnoho
vytěžit. Doktorka Majtánová se proto soustředila spíše na Steidlovo působení na
ruském carském dvoře, tamní spletité vztahy a vazby ale posluchače příliš
nezaujaly. Přes to je nutné ocenit doslova mravenčí píli, se kterou autorka tyto
nijak lehce dostupné informace získávala. Z hlediska historického je její práce o
dr. Steidlovi pro region nesporně přínosem, čtenářskou atraktivitou ovšem
zůstává daleko za všemi ostatními Majtánové knížkami z našeho regionu.
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Výstava v Galerii bratří Špillarů
Po čase opět zavítala do Domažlic mnichovská výtvarnice českého
původu Ivana Koubek. Od 7. září do 30. října vystavovala svoje práce v Galerii
bratří Špillarů. Vernisáž byla 7. září v 17 hodin, přítomné uvítal vedoucí galerie
Václav Sika, výstavu pak uvedl PhDr. Alexej Kusák. V hudebním programu
vystoupili Kamil Jindřich – zpěv, Martina Morysková – klavír.

II. CHODSKÁ VOŘÍŠKIÁDA
Základní kynologická organizace z Domažlic uspořádala v sobotu 16. září
v areálu kynologického klubu Jirklovka (pro starousedlíky spíše Jerklovka), II.
ročník Chodské Voříškiády - soutěž psů, čistokrevných i voříšků. Hodnotily se
chůze na vodítku v kruhu, dovednosti pejska podle volby majitele a exteriér.
Pejsci měli možnost soutěžit i v doprovodných soutěžích nazvaných: šikulka,
všežravec, nenažranec a volná disciplína.

Vzpomínková pěší pouť
V sobotu 16. září se domažličtí turisté spolupodíleli na organizaci 14.
ročníku Vzpomínkové pěší pouti z Klenčí do Furthu po stopách hrdinů Chodské
trilogie J. Š. Baara, manželů Králových. Na osmnáctikilometrovou trasu vyšlo 64
českých a kolem sta německých turistů. Start byl, jako každoročně na
klenečském hřbitově u Baarova hrobu, na který položili zástupci pořadatelů
květiny. Při tomto zahájení pouti obdržel syn zakladatele putování pana Oskara
Köglera Jürgen Kögler, který v organizaci putování pokračuje, cenu Zlaté srdce
pro Evropu Kruhu přátel česko-německého porozumění a jeho zakladatele dr.
Waltera Kotrby.
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Oslavy vzniku Obchodní akademie
22. a 23. Září oslavila padesát let svého trvání domažlické obchodní
akademie. Škola byla vybudována před padesáti lety jako hájenská škola.

Svatováclavská jízda koní
V sobotu 30. září před polednem dorazila na domažlické náměstí
Svatováclavská jízda koní, kterou doprovázeli „Mladotický chlapcí“. Jízda vyjela
ze Zahořan v 10 hodin ráno a přes Bořice zamířila do Domažlic. Na domažlické
náměstí ji přivedl starosta Jan Látka v renesančním purkmistrovském oděvu a
překvapivě také na koni jménem Poker z chrastavické stáje manželů
Mathauserových – jízdu na koni prý zvládl už v mládí. Oficiální přivítání ve
městě se pak konalo před radnicí. Ve 12 hodin začala před arciděkanským
kostelem mše svatá s požehnáním koním. Ve 14 hodin pak průvod odjel zpět do
Zahořan. V doprovodném kulturním programu vystoupily na náměstí Chodský
soubor Mrákov a dechovka Domažličanka. Diváků a posluchačů měly dostatek –
na náměstí se sešlo kolem tisíce lidí.

Toulky zlatem podzimu
27. září uspořádali turisté 18. ročník pochodu pro rodiče s dětmi Toulky
zlatem podzimu. Pětikilometrovou trasu se vydalo zdolat 33 dětí v doprovodu
28 dospělých. Na kontrolních stanovištích děti poznávaly podzimní plody,
houby, ptáky a savce naší přírody. Při organizaci tradičně pomáhala skupina
skautů pod vedením Mgr. Jany Terelové.

Jazykové kurzy v MKS
Městské kulturní středisko vypsalo pro školní rok 2006/2007 pro zájemce
osm variant jazykových kurzů: německý jazyk pro začátečníky a pokročilé,
anglický jazyk pro začátečníky a pokročilé a angličtina v praxi, francouzský jazyk

145

pro začátečníky a pokročilé a ruský jazyk pro začátečníky. Vyučuje se podle
učebnic pro jazykové školy.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

pondělí 19. září, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V RÁMCI PŘEDPLATNÉHO
hru
Marie Jones PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
předvedli Herci Městských divadel pražských Radek Jones a Miroslav Vladyka,
kteří ztvárnili všechny postavy ve hře.

čtvrtek 21. září
V. abonentní koncert KPH
THURI ENSEMBLE
V podání Jana Thuriho – hoboj, Aki Kuroshimi – housle, Petry Feistauerové –
viola a Josefa Pražáka – violoncello, zazněly skladby Karla Fialy, W. A. Mozarta,
Františka Xavera Thuriho, Františka Adama Míči a Louise Massonneaua.
K tomuto koncertu je nutné dodat, že všechny plakáty, dokonce i programy,
které si návštěvníci mohli vzít přímo na koncertě, uváděly u hoboje a violoncella
jiné interprety. Teprve po koncertu, na základě dotazů některých návštěvníků,
Pražská koncertní agentura upřesnila, kdo vlastně v Domažlicích vystupoval. Její
povinností ovšem bylo, upozornit na změnu interpretů MKS předem.

středa 27. září
rodinné drama se zpěvy a tanci Cimrman/Svěrák: AKT
v podání Staňkovského příležitostného divadla.
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ŘÍJEN
Čerchovan v Praze
Domažlický pěvecký sbor Čerchovan vystoupil v neděli 1. října v 10.30
hodin v kostele svatého Jakuba na pražském Starém Městě. V rámci nedělní
latinské mše svaté přednesl za řízení Marka Vorlíčka latinskou a capellovou mši
Es-dur Ondřeje Horníka, moteto Svatý Václave P. Maxmiliána Biedermana a
skladbu Charlese Gounoda O salutaris hostia.

Studentské představení
Ve středu 4. října v 16 hodin předvedli studenti gymnázia J. Š. Baara
společně se studenty partnerského Siemensova gymnázia v Regensburgu
divadelní představení Život na hranici, ve kterém divákům představili zajímavé
příběhy česko-německého soužití od 30. let minulého století po současnost.
Ještě před domažlickou premiérou vystoupili gymnazisté s touto dramatizací
v Regensburgu.

Nezvyklý průzkum veřejného mínění
Redaktoři Domažlického deníku uskutečnili 11. října dopoledne zajímavý
pokus. Na budovu Chodského hradu upevnili dvě výrazné cedule „Na prodej“ a
pak hodinu a půl sledovali a zapisovali reakce kolemjdoucích. Většina
oslovených vzala cedule vážně a vůbec nepochybovala o tom, že hrad se
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prodává. Podle své povahy pak lidé buď nadávali, nebo jen rezignovaně kroutili
hlavami nad tím, co všechno je u nás možné. Jen jedna oslovená občanka o
pravdivosti cedule zapochybovala. Ovšem – větší část procházejících si nápisů
ani nevšimla a zaregistrovali je až po dotazu redaktorů. Jedno ale neobvyklý
výzkum veřejného mínění ukázal nadevší pochybnost: kdyby město chtělo hrad
opravdu prodat, souhlas veřejnosti by k tomu nezískalo.

Nové byty
V areálu bývalé domažlické vojenské posádky převzali ve středu 11. října
zástupci domažlické radnice třicet nových bytů, včetně tří bezbariérových. Nová
bytovka vznikla přestavbou bývalé kuchyně a jídelny kasáren. Rekonstrukce
stála 29 milionů korun, z toho 16 milionů korun činila státní dotace. Byty od
velikosti 40 až 80 m2 jsou určeny nízkopříjmové skupině občanů. Příjem
jednotlivce nesmí přesáhnout patnáct tisíc korun hrubého měsíčně, u dvojice
nesmí tato částka překročit dvacet tisíc korun. Protože město obdrželo státní
dotaci byty nelze privatizovat, musejí zůstat v majetku města. Dodavatelem
stavby byl Stavební podnik Klatovy a. s.

Putování po Aljašce
Domažlický výtvarník a zapálený cestovatel, který snad projezdil už celý
svět, Josef Doubek, vyprávěl v úterý 17. října v 17 hodin v Galerii bratří Špillarů
zájemcům o svém putování po Aljašce ve stopách zlatokopů. Pořadateli
přednášky byly muzeum, galerie a městská knihovna.

Centrum Benjamínek
V budově domažlické hlavní pošty začalo od počátku října působit
mateřské centrum Benjamínek. Posláním centra je pomoci mladým maminkám,
kterým nemá kdo ohlídat děti v době, kdy z nějakých důvodů potřebují volný čas
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– k návštěvě lékaře, jednání na úřadech a podobně. Finančně centru pomohlo
město Domažlice, které mu věnovalo patnáct tisíc korun. Dalších deset tisíc
korun daroval centru ze svých soukromých prostředků starosta Jan Látka.

Vzpomínka na Vlastu Paroubkovou
Povinností kronikáře je zachycovat v kronikářských záznamech i
vzpomínky pamětníků. O jednu takovou vzpomínku jsem u příležitosti
nedožitých osmdesátin významné postavy domažlického kulturního a
společenského života paní učitelky Vlasty Paroubkové (*5. 10. 1926 - +11. 12.
2003) požádala její sestru paní Jiřinu Paroubkovou. A zde je tedy její vzpomínka
na léta minulá.

„Docela jistě se pamatuji na den 5. 10. 1926. Maminka tehdy vstávala
velmi brzy a zadělala na chléb. Bochníky dala na ošatky, aby ještě vykynuly, než
je posluhovačka odnese k pekaři. Byl to u nás poslední zadělávaný domácí
chléb. My čtyři sourozenci (Anča, Jenda, Jara a já) a tatínek jsme odešli, jako
jindy, do školy Ve 13 hodin jsme už měli malou Vlastičku.
Měli jsme ji velmi rádi. Všichni jsme ji chtěli chovat, krmit, učili jsme ji
chodit a mluvit, hráli jsme si s ní na písku a těšili jsme se s ní, až bude chodit do
školy jako my. V šesti letech ji však do školy nepřijali, protože byla rozená až
v říjnu. Tatínek, tehdy již starší, chtěl vidět ještě za svého života všechny své děti
zaopatřené. Probral s ní proto učební látku první třídy a ona byla po vykonání
zkoušek zařazena hned do druhé třídy.
Do klidného a šťastného života zasáhla nepříjemně druhá světová válka.
Zvlášť krutá byla pro naši rodinu, když nacisté zavřeli bratra Jaroslava,
oktavána, jako rukojmí za domažlické gymnázium do koncentračního tábora
Flossenbürg. Vlasta to těžce nesla a zvlášť ve stáří často vzpomínala na válečná
léta. Němečtí okupanti omezovali záměrně Čechům vzdělání, například v roce
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1939 zavřeli naše vysoké školy. Když přišla Vlasta do kvarty, sloučili dvě třídy do
jedné. Dík jejímu dobrému prospěchu mohla pokračovat v kvintě ve studiu.
Ráda vyprávěla o krásném kamarádském soužití svých spolužaček, spolužáků i
profesorů v těchto zlých dobách. V oktávě byli všichni nasazeni na nucené
práce. Vlasta soukala nitě v továrně pana Královce ve Vodní ulici. Po osvobození
naší republiky od druhé poloviny května do poloviny září absolvovali studenti
oktávu. Nebylo to bez romantiky. Třídu měli zpočátku v jednom prázdném
obchodě pod radnicí. Ráno si vyzvedli v kinosále Lidového domu židle a po
ukončení vyučování je tam vrátili, aby měli návštěvníci biografu na čem sedět.
Psalo se jen na kolenou. Profesor češtiny Židlický obdivoval, jak studenti znají
českou literaturu za války zakázanou. Prý prohlásil že „s takovou generací, jako
je tato, se nemusíme obávat budoucnosti“. Studium žáků domažlického
gymnázia neskončilo tenkrát maturitou. Dostali jen vysvědčení.
Po znovuotevření vysokých škol nastoupilo do nich množství studentů
s nesmírným nadšením a odhodláním dát veškeré síly a um pro zdárný prospěch
národa a státu (viz. článek Vlasty Paroubkové „Léta válečná“ v almanachu
domažlického gymnázia z roku 2001). Neměli to lehké. Nebyly knihy, skripta, ani
místa k sezení. Poznámky z přednášek stejně nadšených profesorů se často
psaly na zádech kamarádů před nimi stojících. Ve svém již zmíněném článku
psala Vlasta: „Několik dnů po únoru 1948 jsme stáli v aule právnické fakulty
v Praze a loučili jsme se s těmi pedagogy a profesory, kteří byli z politických
důvodů z vysokých škol vyloučeni. Plakali jsme všichni.“
Vlasta šla ve šlépějích jednoho svého dědečka a tatínka a stala se
učitelkou, a to češtiny a dějepisu pro druhý stupeň základních škol. Umístěnku
dostala na Stříbrsko. Když se na neděli vracívala domů, vyprávěla nám o životě
v bývalých Sudetech. S téměř stejně starými kolegy vyučovali děti osídlenců, a
aby ožil jejich život, nacvičovali s nimi i divadelní představení. Nácviku divadel
s dětmi byla věrná, i když byla v roce 1954 na vlastní žádost přeložena na školní
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okres Domažlice, a to na Základní devítiletou školu ve Kdyni. Od roku 1959 byla
již natrvalo v Domažlicích, kde se mimo vyučování zapojila i jako funkcionářka
do turistiky, velké lásky našich rodičů i nás všech jejich dětí. Obliba této činnosti
ji přivedla k napsání publikace „Historie Čerchova“, vydané u příležitosti 100.
výročí otevření Pasovského chýše na Čerchově Klubem českých turistů, odborem
Domažlice.
Když Vlasta 11. 12. 2003 zemřela, věděla jsem, že mi bude velmi chybět,
že zemřel dobrý, skromný, obětavý člověk, který celý život pomáhal ostatním.
Byla vynikající učitelkou češtiny a dějepisu. Své žáky a žákyně učila nejen
předepsané látce, ale doplňovala ji dalšími zajímavými údaji za svých velkých
vědomostí. Vštěpovala jim lásku k vlasti, přírodě a všemu cennému a krásnému
v životě. Vychovávala z nich dobré a čestné lidi.
Lidé se mne ptávají, zda se mi samotné v našem domku nestýská. Ne,
nestýská. Se mnou jsou v něm nejen má sestra Vlasta, ale i ostatní sourozenci a
rodiče.
Jiřina Paroubková“

Výstava v Galerii bratří Špillarů
Od 27. října do 30. prosince je v Galerii bratří Špillarů instalována
výstava z díla Anny Mackové a Josefa Váchala – obraz a, grafika – ze sbírek
Muzea Chodska. Vernisáž se konala v pátek 27. října v 17 hodin, výstavu uvedl
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie Klenová.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

pondělí 16. října vystoupili v sále MKS na koncertu konaném v rámci Festivalu
komorní hudby EuroArt Praha, nad kterým převzala záštitu manželka
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prezidenta ČR paní Livia Klausová čínská violoncellistka JING ZHAO a Stamicovo
kvarteto. Tento koncert se uskutečnil pouze na třech místech České republiky,
v Praze, v Brně a v Domažlicích.

Ve čtvrtek 26. října
se domažlickému divadelnímu publiku představil

Miroslav Donutnil, člen

činohry pražského Národního divadla, v One man show „MIROSLAV DONUTIL
CESTOU NECESTOU“
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LISTOPAD
Zahájeno digitální vysílání
Ve středu prvního listopadu zahájil televizní vysílač Vraní vrch digitální
televizní vysílání podle standardu DVB-T. Domažlicko je vůbec první oblastí
v České republice, kde se má od příštího roku (mluví se o dubnu) úplně vypnout
analogové vysílání (nastane tak zvaná „analogová tma“). Zatím Vraní vrch
vysílá souběžně analogový i digitální signál. Volba Domažlicka jako zkušebního
králíka digitalizace v republice není náhodná. Vysílač vraní vrch totiž ruší signál
v sousedním Bavorsku, a to je podle mezinárodních dohod nepřípustné. Diváci
na Domažlicku přijímají od 1. listopadu z Vraního vrchu digitálně tak zvaný
multiplex A, ve kterém se sdružují programy České televize (ČT1, ČT2, ČT24,
ČT4sport), Novu a sedm českých rozhlasových stanic. Domažličané, kteří se těšili
na větší programovou nabídku, jsou tedy zklamáni. Příjem digitální televize na
televizory, které nemají vestavěn digitální turner (zařízení pro příjem digitálního
signálu), a to jsou v současnosti téměř všechny, je možný pouze za pomoci tak
zvaného set-top-boxu, doplňkového zařízení k televizoru. Prodejci televizní
techniky už zahájili masivní prodejní kampaň. Zejména David Rácz z Mrákova
rozeslal stovky letáků, ve kterých nabízí prodej a instalaci set-top-boxů.
Současně otevřel novou prodejnu v Domažlicích v 1. patře domu Hassa na
náměstí. Lidé ale zatím s nákupem nikterak nepospíchají. Nejde totiž jen o boxy,
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příjem digitálního vysílání v naprosté většině případů předpokládá i rekonstrukci
domovních antén, a to už může být finanční i technický problém, zvláště na
sídlištích. Hodně občanů si v těchto dnech pořizuje místo set-top-boxů satelity,
které vysílají jen digitálně a kde je všestranně širší programová nabídka. Stačí se
projít po domažlických sídlištích a vedle mnoha oken uvidíme na fasádách
satelitní parabolu. Rekordmanem je asi jedna bytovka na sídlišti Kavkaz, kde
z osmnácti bytů se třináct pyšní satelitní parabolou. A protože všech třináct
parabol je umístěno na jižní fasádě domu, připomíná dům stavby z některých
sci-fi filmů. Lidé se ovšem chovají racionálně a satelit je v současné době
výhodnější. Masivní kampaň v souvislosti s digitalizací zahájily i kabelové
televize, u nás UPC. Není prakticky týdne, abychom v domovních stránkách
nenalézali její výzvy „k návratu domů“. Ten, kdo má kabelovou televizi, se o
digitalizaci starat nemusí. Ovšem právě UPC si účtuje dost vysoké měsíční
poplatky a to v minulosti značnou část jejích zákazníků v Domažlicích vedlo
k tomu, že její služby odřekli.
Zahájení digitálního vysílání z Vraního vrchu předcházel v úterý 31. října
seminář pro starosty obcí z Domažlicka a novináře, pořádaný v Plzni, na kterém
zástupci Českého telekomunikačního úřadu, Radiokomunikací, České televize a
Novy odpovídali na dotazy ohledně digitalizace.

Zamykání České studánky
Zamykání České studánky se letos uskutečnilo 4. listopadu. Přes to, že
napadl sníh, přišly uložit studánku k zimnímu spánku dvě stovky turistů.
Keramického klíče se opět ujali starosta města Domažlic a poslanec Parlamentu
ČR Jan Látka, za německou stranu pak předseda Waldverein Furth Walter
Spiess. Domažličtí turisté poděkovali při této příležitosti starostovi Látkovi,
kterému právě končilo volební období, za podporu turistiky. A protože jeden
z přítomných, každoroční spoluorganizátor slavnosti u studánky, Ing. Jan Benda,
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ředitel Domažlických městských lesů, se právě dožil významného životního
jubilea – šedesátky, poděkovali zástupci domažlických turistů i jemu za
spolupráci a spolu s blahopřáním k šedesátinám mu předali i dárek, obrázek
Čerchova. Slavnostní okamžik však přerušila zdravotní indispozice jednoho
z účastníků zamykání studánky. Při jeho záchraně pomohli pí Jitka Wogelová,
Ing. Jan Benda, Franz Thurner z furthské horské služby, redaktor Domažlického
deníku Josef Tauer a pracovníci domažlických městských lesů. Jejich zásluhou se
osádka sanitky povolané na pomoc dokázala vyznat ve spleti lesních cest, přijela
včas, a tak nakonec vše dobře dopadlo.

Dny poezie
Na dny 13. – 17. listopadu vyhlásilo občanské sdružení Společnost poezie
celorepublikové 8. Dny poezie pod názvem „Kde domov můj“. Zapojil se do nich
i Chodský literární a filmový spolek (CHOFILIS), který připravil pět akcí. V pondělí
13. listopadu odpoledne to bylo čtení v ulicích, v úterý 14. listopadu proběhl den
poezie v základní škole v ulici Msgre Staška, ve středu 15. listopadu představil
domažlickým gymnazistům svoji tvorbu slovenský básník Pavel Urban, ve
čtvrtek 16. listopadu odpoledne debatovali členové CHOFILISu se čtenáři
městské knihovny a v pátek 17. listopadu dopoledne připravili literární
dopoledne „Seniorům pro radost“ pro seniory z domažlického penzionu.
Program ke dnům poezie připravily i bar Moskyto a čajovna Želva.

Zakončení muzejní sezony
Na závěr letošní muzejní sezony připravilo Muzeum Chodska na středu
15. listopadu v podvečer (od 18. hodin) pro svoje příznivce Zakončení sezony se
členy ochotnického souboru při MKZ Horšovský Týn. Horšovskotýnští ochotníci
přednesli vybraný dialog z KOMEDIE O STRAŠIDLE T. M. Plauta. Vystoupení to
bylo brilantní, přítomní je odměnili dlouhotrvajícím potleskem. 15. listopad byl
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zároveň posledním dnem, kdy si veřejnost měla možnost prohlédnout zajímavou
výstavu Putování krajem pod Čerchovem.

Přednáška Jaroslavy Wollerové
Městská knihovna, Muzeum Chodska a Galerie bratří Špillarů uskutečnily
v úterý 21. listopadu od 17 hodin v galerii další z cestopisných přednášek.
Tentokráte si pozvaly paní Jaroslavu Wollerovou, se kterou návštěvníci
přednášky putovali Jižní Indií.

Návštěva ministra
V úterý 21. 11. navštívil domažlickou radnici ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil. Byl to první ministr, který do Domažlic zavítal po komunálních volbách.

Křest knihy
Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové uspořádaly v úterý 28. listopadu v 16 hodin v Galerii bratří Špillarů
křest knihy Boženy Přibyslavské Říkadla pro Viktorku. Křtily herečka Alena
Antalová a spisovatelka Marie Rivai, v hudebním programu vystoupily Alena
Antalová, Jana Hojdová a Marie Freiová. Ukázky z knihy Boženy Přibyslavské
přednesly děti z mateřské školy v Zahradní ulici v Domažlicích.

Axis v novém
Firma AXISOPTIK zrekonstruovala svoji prodejnu v Kostelní ulici 168 a od
20. listopadu prodává v nových, moderních prostorách. Novou službou
zákazníkům je vyšetření zraku optometristou.
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BONA VIA
Do domažlické muzikantské rodiny přibyla před dvěma léty tříčlenná
hudební skupina, rocková kapela BONA VIA, kterou založil domažlický antikvář,
kunsthistorik a bývalý ředitel Muzea Chodska, kytarista Josef Haas a která po
úspěšném startu letos rozšiřuje svoje složení o druhou kytaru a klávesy. Skupina
hraje výhradně vlastní skladby. Vydala úspěšné CD „Dravá voda“, vystupuje
v Domažlicích, Horšovském Týně, Poběžovicích, Klatovech, spolupracuje i
s Plzeňským rozhlasem a chystá se podle svého kapelníka Josefa Haase
„vykročit do světa“, do plzeňských a pražských rockových klubů.

Kruhový objezd u Draženova
Na křižovatce u obce Draženov na hlavním tahu z Plzně na Folmavu, a
na další hraniční přechod Lísková, přezdívané řidiči „chodský smrťák“ pro
mimořádný počet smrtelných dopravních nehod, které se zde odehrály, začaly
stavební práce. Ředitelství silnic a dálnic tady buduje největší okružní křižovatku
(kruhový objezd) v Plzeňském kraji. Odborníci uvádějí jako příčinu častých
nehod u Draženova nedání přednosti v jízdě nebo nedodržení bezpečné
vzdálenosti vozidel. Mezi místními koluje pověst o tom, že na místě křižovatky
býval před dávnými časy hřbitov a že mrtví dopravními nehodami trestají rušení
svého klidu. V tomto případě jde ovšem o pouhou pověst, protože žádný
pramen hřbitov na místě křižovatky neuvádí a ani záchranný archeologický
průzkum, který při stavbě probíhá, existenci jakéhokoli pohřebiště v těchto
místech nepotvrdil.

Divadelní bál
17. listopadu se v prostorách Městského kulturního střediska uskutečnil
I. divadelní bál, pořádaný divadelními ochotníky z našeho regionu.
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Oprava kaple sv. Anny
Už značně zdevastovanou kapličku svaté Anny při cestě na Vavřineček
začala opravovat domažlická římskokatolická farnost. Oprava kapličky si vyžádá
asi 150 tisíc korun a mimo farnosti na ni finančně přispěli i sponzoři z řad
místních podnikatelů a plzeňská krajský úřad.

Předvánoční kulturní akce v Domažlicích
Vánoční výstava květin
Pátek 24. – neděle 26. listopadu
Prodejní vánoční výstava květin, ovoce a zeleniny (se zahraniční účastí).
Pořadatel Územní rada Českého zahrádkářského svazu a MKS Domažlice

Koncerty v arciděkanském kostele
Sobota 25. listopadu, 19.30 hodin
Slavnostní koncert k 105. výročí založení Čerchovanu
Antonín Dvořák: Mše D Dur
Pořadatel Čerchovan o.p.s. a MKS Domažlice

Pondělí 27. listopadu, 18 hodin
Koncert k poctě svatého Mikuláše.
Legenda o svatém Mikuláši s varhanní hudbou barokních mistrů. Účinkovali:
Vladimír Matějíček, přednes, Aleš Bárta, varhany a ženský pěvecký sbor
CANZONETTA. Pořadatel MKS
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:

čtvrtek 30. listopadu
7. abonentní koncert KPH
Plzeňská filharmonie, dirigent Debashish Chaudhuri (Indie)
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PROSINEC
Rozsvícení vánočního stromu
před arciděkanským kostelem na náměstí se letos konalo v pátek, 1.
prosince v 16.30 hodin. U rozsvíceného stromu zazpívali sbory a sólisté Základní
umělecké školy v Domažlicích.

Předvánoční vzpomínkový večer
K 130 výročí narození hudebního skladatele a národopisce Mistra
Jindřicha Jindřicha uspořádalo v neděli 3. prosince v 18 hodin ve svém velkém
sále MKS ve spolupráci s Muzeem Chodska. Účinkovali pěvecké sbory
Canzonetta a Čerchovan, sólový zpěv Jana Hnízdová a Kamil Jindřich
(praprasynovec Mistra Jindřicha), housle Jiřina Holoubková, klavír Martina
Morysková. průvodní slovo Tereza Pluháčková a Stanislav Antoš.

Vánoční koncert ZUŠ Domažlice
K bohatému předvánočnímu a vánočnímu programu v našem městě se
v pondělí 4. prosince připojila základní umělecká škola, která v 17.30 hodin
uspořádala ve velkém sále MKS vánoční koncert svých žáků a učitelů.
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Diskuse o digitalizaci
Obyvatelé Domažlic měli ve středu 6. prosince možnost setkat se se
zástupci projektu digitalizace televizního vysílání a České televize. Veřejná
diskuse se konala od 18 hodin v Městském kulturním středisku, akci pořádaly
Česká televize a Radiokomunikace. V sále městského kulturního střediska se
sešlo kolem dvou set zájemců. Převažovali starší občané a odborníci – prodejci
televizní techniky a zástupci odborných televizních a antenářských firem.
Beseda poněkud zklamala očekávání přítomných, protože probíraná témata
zůstala v obecné rovině a konkrétního se občané dozvěděli dost málo.

Vánoční akce Pegasu
Domažlická prodejna Pegas uspořádala v prosinci hned dvě vánoční
akce. Ve čtvrtek 7. prosince v 19.30 hodin v kině Čakan Vánoční setkání
s režisérem Zdeňkem Troškou, v úterý 12. prosince ve 20 hodin ve velkém sále
MKS koncert skupiny Divokej Bill (Vánoční koncertní plavba).

Vánoce v Hradu
Muzeum Chodska uspořádalo v neděli 10. prosince od 16. hodiny
v Chodském hradě vánoční odpoledne VÁNOCE V HRADU. Odpoledne zahájil
vánoční koncert sboru Canzonetta, řízeného Marií Hanáčíkovou. Příznivců
muzea a Canzonetty se sešlo tolik, že se do průjezdu muzea, kde Cantonetta
vystupovala, jen s bídou vešli. Po velice pěkném koncertu, který všechny
přítomné vánočně naladil, následovala vernisáž výstavy „Čas vánoc“. Všechny
výstavy, které muzeum v poslední době v Chodském hradu pořádá, jsou pro
veřejnost atraktivní a zasluhují pozornost i díky vysoké dokumentární hodnotě a
preciznímu a poutavému výtvarnému zpracování, ke kterému přispívají zejména
dokumentátorka Marie Hanáčíková a výtvarnice Slávka Štrbová za pomoci
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všech ostatních pracovníků muzea. Ani výstava Čas vánoc není výjimkou a
návštěvníky jistě upoutá.

Nízkopodlažní autobus
Obyvatelé a návštěvníci chodské metropole dostali 15. prosince s
předstihem pěkný vánoční dárek. Je jím nízkopodlažní autobus, vybavený
plošinou pro nájezd kočárků a vozíčkářů, který bude od pondělí jezdit na lince
místní dopravy. "Podle potřeby je možné pomocí vzduchových měchů autobus
naklonit tak, aby nájezd po plošinu byl méně kolmý," řekl deníku řidič ČSAD
Pavel Soukup, jemuž byla svěřena prezentace a zkušební jízda po domažlických
ulicích. Před radnicí ho přivítali první tři muži města, starosta Miroslav Mach a
oba místostarostové, přítomni byli ředitel společnosti ČSAD autobusy Plzeň a
vedoucí domažlického střediska Jan Šup. " Autobus stál pět milionů a tři sta tisíc
korun. Dvě stě tisíc zaplatilo město, zbytek naše společnost," uvedl Hucl.
(převzato z Domažlického deníku, upraveno)

Zpestření vánočních trhů
Doplnit vánoční trhy i divadlem se letos rozhodli pracovníci MKS
Domažlice. V neděli 17 prosince v půl páté se u stromku představilo kejklířské
divadlo Komedianti na káře. Divadlo orámovalo vystoupení dua Elthin se
středověkými koledami. V době vánočních trhů chodil navíc v 18 hodin na
obchůzku po náměstí i ponocný.

Vlaková Esmeralda
Ve středu v 17.39 hodin přijela na domažlické nádraží nová vlaková
souprava Reginova s nízkopodlažními prahy, které hodně usnadní nastupování.
Železničáři vlaku přezdívají Esmeralda.
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Past na zákazníky
Regionální pobočka firmy Zepter international Medical, prodávající
zdravotní a kosmetické přístroje určené pro domácnost, pořádá jednou měsíčně
v hotelu Kalous prezentaci svých výrobků. Zákazníky na ně láká vskutku
kuriózním způsobem – rozesílá jim totiž dopis s oznámením, že v jejím losování,
do kterého prý adresáta dopisu zařadili jeho dobří známí, vyhrál specielní šek
v hodnotě 10.000 Kč. Šek si „šťastný výherce“ může vyzvednout na zmíněné
prezentaci. Pokud je tak naivní, že uvěří a ke Kalousovým přijde, dozví se, že šek
je vázán na uzavření smlouvy s firmou o koupi zboží, které však zákazník musí
zaplatit. Celá akce by se dala nazvat klamáním zákazníka, právně je ovšem
celkem nenapadnutelná. Zákazníka totiž nikdo nenutí, aby smlouvu na odběr
jakéhokoli zboží s firmou Zepter podepsal. Firma si ale jako adresáty svých
dopisů vybírá převážně lidi starší a nemocné, kteří jsou důvěřivější a které pak
na prezentaci snadněji přesvědčí, že přístroj, třeba i za několik tisíc korun, je
právě pro ně to nejvhodnější. Což sice není trestným činem, ale s morálkou to
má společného pramálo. Samozřejmě firma Zepter nedělá podobné prezentace
sama, nabídky různých těch „výhodných“ zájezdů s obědy zdarma a nabídkou
zboží v autobuse či oznámení o výhře toho a toho nalézáme v poštovních
schránkách desítky ročně. V případě firmy Zepter je však zarážející hlavně to, že
se obrací na lidi nemocné, a tudíž snadněji ovlivnitelné. A to už je opravdu za
hranicí slušného obchodování.

Regionální poslanecká kancelář
Svoji regionální poslaneckou kancelář otevřel ve Školní ulici poslanec
Parlamentu ČR za sociální demokracii a bývalý starosta Domažlic Jan Látka.
Poslanecký den v Domažlicích bude mít Jan Látka každé pondělí, v ostatních
dnech bude chod kanceláře zajišťovat asistent poslance Jaroslav Bauer.
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Shromáždění Evangelikálního křesťanského sboru Domažlice
se sešlo na Štědrý večer ve 22 hodin v Gymnáziu J. Š. Baara. Na
programu byl zpěv křesťanských písní a vánoční slovo.

Audience v Senátu
Krásné zakončení letošního roku měli tři studenti Gymnázia J. Š. Baara v
Domažlicích. Se svou profesorkou dějepisu Marií Johánkovou byli pozváni na
osobní audienci k předsedovi Senátu České republiky Přemyslu Sobotkovi. Tři
studentky byly třetí v dějepisné soutěži v Chebu.

Koncerty v arciděkanském kostele
pátek 22. prosince, 18 hodin
XIV. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT NÁRODOPISNÉHO SOUBORU POSTŘEKOV
Národopisný soubor Postřekov a hosté: Dětský soubor Postřekov, mužský
pěvecký sbor Haltravan Klenčí, Jana Hojdová, Marie Freiová

úterý 26. prosince v 19.30 hodin
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Pěvecký sbor Čerchovan, komorní orchestr Musica Tusta a sólisté. Dirigent
Marek Vorlíček

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod

středa 13. prosince
Vánoce s chlapeckým pěveckým sborem BONI PUERI
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středa 20. prosince
VÁNOCE JITKY ZELENKOVÉ
s doprovodnou kapelou. Nejoblíbenější písně, vánoční písně a koledy

Hudba u stromečku
sobota 16. prosince 15 až 15.30 hodin a 16 až 16.30 hodin
Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie Hanáčíkové zpívá
vánoční písně a koledy. Klavírní doprovod Jiřina Eretová.

neděle 17. prosince
15.30 – 16 hodin
STŘEDOVĚKÉ DUO ELTHIN zpívá středověké písně a koledy

16.30 až 17.15 hodin
kejklířské divadlo Komedianti na káře předvedlo vánoční hru
NA KÁŘE AŽ DO BETLÉMA

17.30 až 18 hodin
STŘEDOVĚKÉ DUO ELTHIN

úterý 19. prosince 16.30 až 17.00 hodin a 17.30 až 18 hodin
vystoupení vokální skupiny SINGTET
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28. 07. 2006 – 16.07 hodin – povodeň, Hruškova ulice
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Jestliže už několik let píši v této kapitole o prudkých a nepředvídaných
změnách a podivném „vyvádění“ počasí, pak právě uplynulý rok 2006 se ničím
nevymykal tomuto novému „normálu“, ba byl pokud možno ještě extrémnější
než léta předchozí. Klasik mi snad promine zkreslení jeho proslulé věty, ale
„tento způsob počasí zdá se mi býti poněkud bláznivý.“ Spory odborníků o to,
co extrémní výkyvy počasí, a nejen u nás, ale po celém světě způsobuje,
pokračují mírou neztenčenou, dohromady ale nikdo neví nic moc a k žádným
jednoznačným výsledkům se zatím nedospělo. Jen jedno se zdá být jisté – podíl
člověka na tom, že se jeho životní prostředí stále zhoršuje, je nesporný.

LEDEN
Nový rok jsme uvítali v zašmouraném počasí, chvíli pršelo, chvíli padal
sníh, teplota se pohybovala mírně nad nulou do +2 °C. Stejně bylo po celý
následující týden. V dalším (druhém) týdnu měsíce ledna se noční i denní
teploty pohybovaly od -1 °C do -4 °C. 14. ledna začala inverse, která trvala
celých deset dní. Při tom obvyklá délka inverse je maximálně tři dny. Taková
situace prý podle meteorologů v republice nebyla už několik let a signalizuje
závažné zhoršení ovzduší. Není se, myslím, co divit. Lidé se vracejí k topení
uhlím a dřevem, protože plyn a elektřina jsou rok od roku dražší a v kotlích na
pevná paliva se dá spálit všechno možné. Někteří prý plní pet-lahve pilinami
prolitými vyjetým automobilovým olejem a používají je jako brikety. Co takové
topení nadělá s ovzduším, dovede si jistě každý představit. Po přechodném
zlepšení v devadesátých létech jsme tedy na nejlepší cestě dýchat ještě horší
vzduch než před tím. Lednovou inverzi podle odborníků zavinila srážka dvou
vzdušných proudů, kdy dole byl vzduch chladný a nad ním vzduch teplejší. 16.
ledna foukal ostrý studený východní vítr. Ve středu 18. ledna ráno jsme se
probudili do bílého, přes noc napadlo asi tak 25 cm sněhu, přes den ovšem
teploty vystoupily na +4 °C a celý den poprchávalo, takže sníh brzy sešel. Také
od 19. 1. do 21. 1. se denní teploty v našem městě pohybovaly kolem +3, +4 °C
a pršelo, zatímco jinde v republice bylo podstatně studeněji. V sobotu 21. ledna
zase fičel východní vítr, který na území republiky přinesl arktické teploty, to
znamená teploty pod -10 °C. A opět se ukázal rozdíl mezi naším koutem Čech a
ostatní republikou. Zatímco jinde i přes den nevystoupily teploty nad -11 °C a
23. ledna naměřili někde dokonce -16 °C, v Domažlicích byly teploty podstatně
vyšší. 23. a 24. ledna byly sice mrazivé noci, noční teploty i u nás poklesly až k 14 °C, ale přes den bylo mezi -6 °C až -8 °C.
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ÚNOR
Počátkem února se ještě udržely teploty pod bodem mrazu, denní slabě
pod nulou až k +1, noční až -11 °C. 4. a 5. února u nás sněžilo, denní teploty
-5 °C. V následujícím týdnu kolísaly teploty od nuly do +4 °C, občas padal déšť
se sněhem, občas pršelo. Na Výhledech a v Caparticích se stále držel sníh, u nás
dole to byla spíše sněhová břečka. 15. února začala po celém území republiky
obleva, noční teploty vyšplhaly až na +2 °C, u nás silně pršelo. Jinde v republice
napadlo značné množství mokrého sněhu, v Jižních Čechách mokrý sníh bořil
střechy, na Ostravsku a Jesenicku přinesla obleva lokální povodně. U nás sice
hladina Zubřiny také stoupla, ale jen o pár centimetrů. Obleva trvala až do 24.
února, nejvyšší teplotu jsme v tomto období u nás naměřili 17. února +7 °C. I
když ve městě a v nižších polohách kolem byla obleva, na Čerchově byl ještě
sníh a vcelku dobré podmínky pro běžkaře. 25. února začalo přituhovat, teploty
klesly mírně pod nulu, v sobotu 25. a v neděli 26. února napadl nový sníh. Sníh
pak padal střídavě celý týden.

BŘEZEN
Nejvíce sněhu napadlo v neděli 5. března, u nás jen pár centimetrů, ale
na Šumavě až 45 cm. V sousedním Bavorsku, v Mnichově, napadl v tento den
dokonce 1 metr sněhu, přívaly sněhu tam zavinily totální kolaps na dálnici, na
které se utvořily až čtyřicetikilometrové kolony. A jakoby nám počasí chtělo
vynahradit, oč nás ošidilo v zimě, sníh padal celý následující týden. U nás
vždycky v noci napadl, přes den trochu odtál, aby v noci napadl znovu. Nejvíce
ho napadlo následující neděli, 12. března, ve městě asi tak 20 cm, jinde daleko
více, celá republika byla doslova zapadaná. Ale hned v pondělí přišla obleva,
teploty se vyhouply až k +4 °C, v neděli 19. března jsme v Domažlicích naměřili
dokonce +10 °C. V týdnu od 20. do 26. března se teploty pohybovaly kolem +6
až +8 °C. 27. března jsme se dočkali opravdového překvapení, rtuť teploměru
vyšplhala na +20 °C, následující den padl teplotní rekord pro toto období, když
pražská meteorologická stanice Klementinum hlásila +22 °C. U nás bylo +20 °C.
Od 28. března začalo také vytrvale pršet, což mělo za následek rychlý vzestup
hladiny řek a povodně v Jižních Čechách, na Královéhradecku, na jižní Moravě,
na Vysočině, v Pardubickém, Ústeckém, Zlínském a Olomouckém kraji.
V Olomouckém kraji byla nejpostiženější sama Olomouc, z některých míst na
menších tocích hlásili povodně, které se vyrovnaly velikým povodním z roku
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2002. U nás byl vcelku klid, Zubřina si jen trochu zabublala, ale nestačilo to
naštěstí ani na první stupeň povodňové aktivity. V tomto období byly i nebývale
vysoké noční teploty, +8 °C.

DUBEN
Duben začal mimořádně teplým týdnem. 3. dubna jsme u nás naměřili
+16 °C, během týdne se pak teploty pohybovaly mezi +8 °C až +16 °C. Teplo
bylo po celou první polovinu dubna, v týdnu od 10. do 16. dubna denně pršelo,
v pátek 14. dubna se přehnal nad Domažlicemi silný vítr. Ve druhé polovině
dubna teploty ještě vzrostly, nejvyšší jsme u nás zaznamenali v úterý 25. dubna
+ 24 °C. Po celou dobu bylo polojasno, občas s deštěm.

KVĚTEN
Také květen byl teplým měsícem, denní teploty se pohybovaly v rozmezí
od 18 °C do 22 °C. Nejtepleji bylo v pondělí 22. května, kdy jsme u nás naměřili
25 °C, jinde v Čechách ale bylo až +28 °C. Meteorologové varovali před
možností horkého léta, koncem května se však zdálo, že se mýlí. Dosud
poměrně vysoké teploty začaly od 27. května postupně klesat. 27. května bylo
u nás jen +17 stupňů, polojasno, občas déšť. V dalších dnech se teploty
pohybovaly kolem +18 a +19 stupňů a postupně klesaly, až k +13 °C ve středu
13. května. V následujících dnech pak ještě klesly.

ČERVEN
Červen začal chladněji, v sobotu 3. června ráno jsme se probudili a
zjistili, že v noci byl mráz. U nás, ve městě, ukázaly teploměry „jen“ –3 °C,
v Šindelově na Sokolovsku naměřili tentýž den -8 °C. Mrazy na začátku června
jsou skutečně výjimečné, poslední byly před 325 léty. Namrzla úroda jahod,
třešně a vůbec peckoviny. V neděli 4. června bylo u nás přes den jen +11°C. Ale
už v následujícím týdnu se teploty začaly šplhat nad +20 °C. Od čtvrtka 8.
června bylo jasno, slunečno, teploty neklesly pod 20°C, spíše stoupaly výše. Ve
čtvrtek 15. a v pátek 16. dubna jsme zažili první dva tropické dny, kdy teploty
vystoupily nad +30 °C ve stínu. Nesnesitelné vedro ochromilo dokonce i orloj na
Staroměstské radnici v Praze, který se díky horku na hodinu zastavil. Tropické
dny se po dvou dnech „ochlazení na pouhých“ +28 °C opakovaly od 19. do 21.
června. Středa 21. června přinesla dosud nejvyšší teplotu v tomto roce, u nás
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+34 °C, jinde ale bylo až +36 °C ve stínu. Odpoledne se nad Domažlicemi
přehnala bouřka s prudkým deštěm a s kroupami. V Domažlicích padaly kroupy
jen chvilku, příliš škody nenadělaly, ale v okolí na tom byli hůře. Zato bouřka
nadělala škody i v Domažlicích, kde blesk uhodil do několika domů a vypálil
řadu elektrických spotřebičů, na Habeši dokonce jedné občance úplně zničil
mobil, který právě nabíjela. Divoké bouřky a silné deště, které se na mnoha
místech změnily v přívalové, pak trvaly až do konce června. Domažlice bouřky i
přívalové deště na štěstí míjely, buď se otočily do sousedního Bavorska, nebo
dál do Čech. Máme trochu štěstí v tom, že nás tady, v naší kotlině, přece jen
chrání Čerchov, pták hlídač, jak mu říkali naši předkové.

ČERVENEC
Tak jsem si v minulém měsíci pochvalovala, jak nás ten Čerchov pěkně
chrání a vida – než se měsíc s měsícem sešel, zažily i Domažlice vyvádění
letošního vskutku bláznivého počasí. Ale abychom nepřeskakovali: od počátku
července, vlastně už od pondělí 26. 6., panovala až třicetistupňová vedra, bylo
jasno, u nás se zřídkavými krátkými dešťovými přeháňkami, jinde s krátce
trvajícími přívalovými dešti, které ale byly tak intenzivní, že způsobovaly lokální
povodně. V průměru byl ale červenec suchým měsícem. Teploty nad +30 °C
jsme zaznamenali 6. července, dále od 9. do 13. července a pak od 18. července
do 10. srpna. Nejteplejším dnem měsíce byl 20. červenec, kdy jsme
v Domažlicích naměřili +33 °C ve stínu. A to u nás bylo „chladněji“ než v jiných
částech země. Ve velkých městských zástavbách – například v Praze, Plzni,
Ostravě naměřili na slunci až přes 40 °C. Dvoutýdenní souvislé teploty nad 30
stupňů v červenci, které jsme od poloviny července zažívali, jsou unikátní. Podle
meteorologů obvykle takto vysoké teploty trvají v našich klimatických
podmínkách maximálně tři dny, V letošním červenci nás ale postihlo
středomořské klima a jeho následky byly kruté pro přírodu i pro lidi. Začaly
vysychat řeky a potoky. Schlo obilí na polích. Na některých místech se vedrem
začaly bortit železniční koleje. Lidé kolabovali na ulicích, podle doporučení
lékařů nejen ohrožené skupiny obyvatel, jako senioři, kardiaci a podobně, ale i
zdraví lidé by neměli přes poledne vůbec vycházet. Také v našem městě jsme
v tyto dny slyšeli houkání sanitek častěji než kdy jindy. Z obchodů mizela balená
pitná voda, jednak vzrostla její spotřeba, jednak ji lidé vykupovali do zásoby
z obavy, že se jí bude nedostávat. Zubřina se proměnila v uzounkou stružku,
obklopenou ostrůvky kaluží, kterou by přešla suchou nohou i kachna. K jejímu
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vysychání přispěla i skutečnost, že zahrádkáři ze zahrádkářských kolonií podél
jejích břehů, čerpali hektolitry vody na zalévání i dvakrát denně, ráno a večer,
aby udrželi zahrádky alespoň jakžtakž svěží. Čekali jsme na déšť. Nad městem
se sice několikrát přehnala černočerná mračna, ale obvykle se stočila do Bavor
a u nás spadlo leda pár kapek. Až přišel pátek 28. července….

POVODEŇ V DOMAŽLICÍCH
Toho dne se už od rána šplhala rtuť teploměru hezky vysoko, v poledne
ukazoval 33 °C ve stínu. Po poledni dorazila k nám domů z Brna dcera
s rodinou. Jeli přes jižní Čechy a za Strakonicemi a poté v Klatovech prý vjeli do
přívalových dešťů, v Klatovech byla pod vodou křižovatka na Domažlice pod
náměstím. Za chvíli po jejich příjezdu se zatáhlo nebe i nad Domažlicemi.
Zpočátku celkem „neškodný“ déšť sílil a sílil, až dosáhl takové intenzity, že se za
okny, kterými jsme počasí venku pozorovali, vytvořila souvislá dešťová clona,
jako bílá mlha, kterou nešlo prohlédnout. Úchvatná i hrůzostrašná podívaná. Až
tak po třiceti minutách se déšť zklidnil, ale stále byl hodně silný. Průtrž mračen
trvala zhruba celou hodinu. Bylo něco po 15 hodině, když déšť začal konečně
ustávat. Náš devítiletý vnuk vyběhl ven, podívat se, jak prameny vody tečou po
silnici dolů k Zubřině (naše ulice se táhne do mírného vršku). Za minutu byl
zpět, že prý lidé volají, že jde velká voda. Vyběhli jsme se podívat také a to, co
jsme viděli, nás doslova přimrazilo k zemi. Zubřinou se valila obrovská masa
špinavé hnědé vody, které každým okamžikem přibývalo. Nejprve sahala do
poloviny vozovky v Hruškově ulici, pak do dvou třetin a než jsme se zetěm
přiběhli s fotoaparáty, pro které jsme se vrátili domů, silnice už neexistovala.
Voda se přelila i přes chodník, byla na počátku svahu u chodníku a stále jí
přibývalo. Hruškovou ulicí už se projít nedalo. Vyšli jsme tedy nahoru na
Dvořákovu ulici a šli se podívat, jak vypadá situace dál ve městě. Kolem Zubřiny
bylo všechno pod vodou. Stavidlo u lávky přes potok pod stadionem zůstalo
spuštěné, a to situaci ještě zhoršovalo. Jakýsi pán se tam vysílačkou domlouval
s kýmsi, že teď se s tím skutečně nedá nic dělat. Bodejť by ano, když voda dvě
třetiny stavidla zalila. Nebyla jsem ovšem sama, kdo se už před pár dny divil
proč při stavu vody v Zubřině, který byl miniaturní, nechávají rybáři stavidlo
stále spuštěné. Most na křižovatce na konci ulice Elišky Krásnohorské byl sotva
10 cm nad vodou, voda sahala až po parkoviště proti areálu školy. Policisté tam
odkláněli dopravu, dva neukáznění řidiči nicméně neposlechli, vjeli do Hruškovy
ulice směrem k městu a doplatili na to. Po pár metrech zůstali stát a byli rádi,
když je na laně vytáhli hasiči, kteří spěchali do Zahradní ulice, kde prý voda
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zalila mateřskou školu. Bylo nám jasné, že dál k Ostrůvku se suchou nohou
nedostaneme, nu co, máme letní střevíce, řekli jsme si se zetěm, rodinu jsme
nechali u mostu, oba jsme si vykasali nohavice a šli dál. Nejhroznější pohled
toho dne se nám otevřel po příchodu k dopravnímu inspektorátu na ulici „Na
Ostrůvku“ a dál na konec Hruškovy ulice a do ulice Havlíčkovy. Tady bylo pod
vodou doslova všechno. Zubřina má za Ostrůvkem jen úzké koryto, a tak si
hledala nové „řečiště“. Majitelka Vinotéky pod hradem, jejíž vinotéka stojí
přímo u Zubřiny a celá se ocitla pod vodou, paní Dana Petráková později
vyprávěla, že voda se pod mostem na Nové cestě, kousíček za její vinotékou,
otočila a tekla v protisměru, místo dále dolů k Brance zpět do Hruškovy ulice.
Měřili jsme výšku vody, na místě, kdy jsme stáli, na křižovatce pod hradem jí
bylo tak 30 centimetrů, v Havlíčkově ulici, kde měla menší rozliv, prý hladina
vody vystoupala až na půl metru. V Havlíčkovce od Nové cesty, po budovy
Domažlického stavebního podniku, jsou nízké domky, jejich přízemí byla
vesměs zaplavena celá, včetně čajovny Želva. Však se také téhle části
Havlíčkovy ulice začalo ve městě říkat malé Troubky (Troubky, vesnice v okrese
Přerov, kterou povodeň v roce 1997 doslova srovnala se zemí). Povodeň odřízla
levý a pravý břeh Zubřiny, jediným mostem, kterým se dalo jakžtakž projet, byl
na čas most u Hubrovny. Jak rychle voda přišla, tak rychle odešla, kolem 17.30
hodin už byla Zubřina zpět v korytě. Vodu a bahno uklízeli ovšem obyvatelé
postižených částí města několik dní. Ale povodeň měla i své radostnější stránky
– našlo se totiž dost ochotníků, kteří ještě v dešti přispěchali na pomoc a
pomáhali pak i likvidovat následky řádění živlů. Lidská solidarita jistě pomohla
postiženým lépe se vyrovnat s trápením, které je postihlo. Povodeň podobného
rozsahu lidé v Domažlicích nepamatují. Jen ti nejstarší si snad vzpomněli na
povodeň z roku 1948, která byla, co do rozsahu asi stejná. Já sama jsem 22 let
svého života prožila v domku na břehu Zubřiny. Na povodeň v roce 1948 se
moc nepamatuji, ale vím, že v těch létech (1945–1952) byla Zubřina, obvykle
v období po Medardovi, rozvodněná každý rok. Až na silnici vedoucí po jejím
pravém břehu (stojíme li po toku), se však nerozlila nikdy. Pak se z potoka
začala brát voda pro zásobování města pitnou vodou a k povodním už
nedocházelo. Letošní povodeň měla ještě jeden nemilý následek: v bažinách,
které podél Zubřiny vznikly díky nánosům bahna, se objevily spousty komárů,
kteří pak sužovali zejména Bezděkovské předměstí a zahrádkáře z kolonií podél
Zubřiny po celý zbytek léta.
Při hodnocení následků povodně vyslovili někteří občané domněnku, že
zaplavení města nemuselo být tak velké, kdyby se vodě nestavěly do cesty
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všelijaké překážky z odpadů, které se válejí podél břehů Zubřiny. Asi i to sehrálo
svoji roli, jisté je, že krátce po povodni začalo Povodí Berounky, kam Zubřina
patří, s pracemi, které nedělalo už léta – totiž s čistěním břehů potoka a
prosekáváním od náletových křovin.
A ještě jedna zajímavost: při průtrži mračen se vylily ze břehů oba
rybníčky v Hanově parku a jejich voda tekla proudem po ulici Elišky
Krásnohorské dolů do Zubřiny. Jak se tam dostali, tak se dostali, ale když voda
klesla, objevili rybáři v Zubřině na úseku pod tenisovými kurty čtyři nebo pět
červených karasů z rybníčků v Hanově parku.
Z oficiální zprávy městské protipovodňové komise:
„Dne 28. 7. došlo na území města Domažlice k bleskové povodni, která
byla zapříčiněna extrémní srážkou mezi 14. a 15. hodinou. Dle údajů obsluhy
měřící stanice ČHMÚ v Erbenově ulici byly v tomto období naměřeny srážky
v množství 57 mm, místní pozorovatelé naměřili až 110 mm (na Vavřinečku).
V důsledku přívalového deště došlo k okamžitému vzestupu hladin
v přítocích Zubřiny a následně i v samotné Zubřině, vysoká dotace vody
přicházela též z okolních vrchů, zejména z Vavřinečku, Nevolického vrchu,
Baldova, Škarmanu a v části Havlovive ze svahů na západní a severozápadní
straně (směr Újezd), kde byla intenzita umocněna nízkou retencí kukuřičného
pole.
Povodňová vlna byla velice rychlá a intenzivní, vodní stav na hlásném
profilu „B“ č. 173 stoupl v krátkém časovém úseku až nad mez pro vyhlášení III.
stupně povodňové aktivity (SPA), kulminace nastala v 15.45 hod. (215 cm). Po
kulminaci začala voda rychle opadat, do 20. hod. zde klesl stav vody pod úroveň
I. SPA. Z hodnocení Povodí Vltavy s. p., závod Berounka vyplývá, že v době
kulminace tímto profilem protékala voda v množství 21 – 25 m3/s, což by
odpovídalo Q20-letému průtoku. Objem povodňové vlny se odhaduje na 1,251.50 mil. m3 a specifický odtok z povodí (32 km2) na přibližně 0,75 m3/s-1 km-2.
Odhad vodoprávního úřadu MěÚ Domažlice podle porovnání vodního stavu
s maximy v minulých letech a také podle velikosti zaplaveného území ukazuje
až na Q50-letý průtok.
Zjištěné škody na majetku města:
Domažlické městské lesy – rybníky – 1 042 000 – 1 059 000 Kč
cesty 610 400 Kč
celkem 1 652 400 – 1 669 400 Kč
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Další náklady města na zmírnění a odstranění škod 178 996 Kč (služby,
rozbory vody, nákup protipovodňových pytlů atd.).“
(Vybráno ze zprávy protipovodňové komise města)
Město Domažlice v důsledku povodně nakoupilo 2 0000 protipovodňových
pytlů pro občany, kteří bydlí v záplavovém území řeky Zubřiny. Domažlické
technické služby rozvezly pytle jednotlivým domácnostem.

Průtrže mračen provázené povodněmi sužovaly v červenci i obyvatele
jiných částí Evropy – byly ve Francii, v Itálii, v sousedním Bavorsku. Jejich
příčinou byla vedra, která byla po celé Evropě. A kdyby jen v Evropě. 30 °C tepla
naměřili i na polárním kruhu. A to už je skutečný rekord a možná rekord hodně
varovný. Se světovým klimatem se zkrátka něco děje a my, ať chceme nebo ne,
to budeme muset vzít na vědomí.
Letošní červenec byl nejteplejším červencem za posledních 45 let,
meteorologové v něm zaznamenali zatím nejdelší řadu tropických dní v jednom
měsíci. V období od 9. do 28. července byla průměrná denní teplota ovzduší
v republice o 3,5 °C vyšší než obvykle. Průměrná teplota za tyto tři týdny byla u
nás v Domažlicích 28,3 °C.

SRPEN
Následující měsíc se zdálo, že se počasí přece jen trochu umoudřilo.
Srpen byl teplotně průměrný, nejtepleji bylo v týdnu od 14. do 20. srpna, kdy se
teploty od úterý do soboty šplhaly ke 30 °C, tuto hranici však, alespoň u nás,
nepřekročily. Nejvíce jsme naměřili v sobotu 19. srpna +29 °C.

ZÁŘÍ
V první polovině září se teploty pohybovaly od 22 do 26 °C, s občasnými
dešti. Výjimkou byla sobota 9. září, kdy bylo najednou chladno, teplota přes
den klesla na 17 °C, ale už druhý den bylo zase +22°C. Týden od 11. do 17. září
byl v našich končinách nádherný: bylo jasno, příjemné, téměř stabilní teplo
25 °C. Ve druhé polovině září teploty kolísaly od 20 do 25 °C, bylo více
oblačnosti, občas pršelo. Přírodě se ovšem deficit vody z horkého léta vyrovnat
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nepodařilo, což jsme mohli pozorovat na Zubřině, jejíž koryto se poté, co se
říčka z povodňového veletoku změnila opět v obyčejný potok, vrátilo ke
vzhledu téměř strouhy s pár kalužinami kolem. Další nepříjemnou skutečností
tohoto léta bylo přemnožení sršňů a vos. Hasiči bědovali, že nestíhají likvidovat
jejich „hnízda“, nakonec už vosy nelikvidovali vůbec a vyjížděli jen k likvidaci
sršňů. Sama jsem viděla jejich zákrok na zahradě u sousedů, kde se sršni
zahnízdili pod střechou kůlny, a bylo to pomalu jako ve sci-fi filmu. Z hasičského
auta vystoupilo několik mužů v neprodyšně uzavřených bílých kombinézách
s hustou sítí přes obličej, nesli žebřík a nádoby s čímsi a …. a víc už jsem
neviděla, protože mne jedna bílá postava požádala, ať jdu raději i se zvědavým
psem, který úžasem nad nezvyklou podívanou zapomněl i štěkat, do chaty a
v příští půlhodině nevycházím ven. Což jsem docela ráda udělala. Sršní bodnutí
není nic příjemného.

ŘÍJEN
První dva říjnové týdny byly teplé, denní teploty kolem 19 – 20 °C. Od
čtvrtka 12. října jsme se po příští čtyři dny probouzeli do ranních mlh,
protivných a lezavých, které mizely až pozdě dopoledne. Teploty se držely na
+16 – +19 °C. Ve středu 17. 10. ráno jsme zaznamenali první mráz letošního
podzimu. Teploměry v Domažlicích ukazovaly -3, u Zubřiny až -5 °C. Jinde byl
mráz ještě silnější, třeba na Šumavě až -11 °C. Přes den se rtuť teploměru
vyšplhala u nás v Domažlicích na +15 °C. Denní teploty mezi +14 až +19 stupni
se pak udržely až do konce října, nejtepleji bylo 26. a 27. 10. kdy teploměry
ukazovaly +21 °C.

LISTOPAD
Hned první listopadový den začal dalším výstřelkem letošního silně
výstředního počasí. Nad Českou republikou se přehnala vichřice. Také u nás
v Domažlicích začaly krátce po poledni silné poryvy větru. Trvaly do večera,
večer začalo pršet, ve vyšších polohách, na horách, začal padat sníh. Teplota
přes den v Domažlicích kolem +5 °C. Vichřice v našem městě příliš škod
nenadělala. Zato přinesla ochlazení na 0 °C přes den a sněžení. Sníh ale padal a
hned tál. V následujících dnech se trochu oteplilo, bylo ale sychravo. Od 11. do
13. 11. se denní teploty v Domažlicích pohybovaly kolem +11 stupňů, po celé
toto období vál silný vlezlý vítr. V neděli a v pondělí 12. a 13. listopadu se
citelně ochladilo, až na +5 °C, v úterý ale už bylo zase +14 °C a ve středu 15. 11.
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dokonce padaly teplotní rekordy zaznamenané pro tuto dobu. V Klatovech
naměřili teplotní rekord pro tuto oblast o 2,4 °C vyšší, než byl dosavadní, tj.
16,2°C. V pražském Klementinu naměřili 15. 11. rekordní teplotu pro tento den.
Ve 14.00 hodin bylo na tamní stanici +16,1 stupně Celsia. Podle meteorologů
teplota mohla odpoledne ještě růst. Dosud platný rekord pro 15. listopad
pocházel z roku 1926 a činil 16 stupňů Celsia. U nás v Domažlicích bylo „jen“
těch 16 stupňů. Jsou to obrovské skoky v teplotách, lidé, mladí i staří, si stěžují
na nevolnosti, bolesti hlavy a deprese. Je více srdečních příhod a lidé
s chorobami srdce také více než kdy jindy svým chorobám podléhají. Od 18. do
24. listopadu jsme zažili pravé sychravé listopadové počasí, polojasno, déšť,
mlhy, denní teploty do +12 °C. Pátek 24. 11. přinesl +15 °C, slunečno, po 16
hodině mlhu. Druhý den denní teplota klesla na +10 °C, ale začala inverze, která
trvala až do středy 29. listopadu. V Domažlicích byla tentokráte zvlášť silná,
v některých částech města (Indie, Komenského ulice) se v dopravní špičce
kolem 15. hodiny téměř nedalo dýchat. Teploty kolem +10 °C se udržely až do
konce měsíce. Celkově byl listopad v celé republice teplotně nadprůměrný a
spolu s říjnem znamenal zatím nejteplejší podzim od roku 1964. A nejen
v České republice je tepleji než jiná léta. V klasických zimních lyžařských
střediscích v evropských velehorách, kde se v tuto dobu už obvykle lyžuje, není
po sněhu ani památka. Něco takového se prý podle tamních meteorologů
nestalo nejméně 500 let. Na jihu Německa naměřili meteorologové v sobotu
24. 11. teplotu 21,9 stupně, což je nejvyšší teplota jaká kdy byla v Německu
naměřena po 20. listopadu.

PROSINEC
Nad Evropu dále proudil teplý vzduch od jihozápadu. 1. 12. jsme
v Domažlicích naměřili +10 °C, na prosinec teplota vskutku vysoká. Ta se pak
udržela i v dalších dnech, v úterý 5. prosince se dokonce vyhoupla až na + 15 °C.
Až do 9. prosince bylo teplo a deštivo. V neděli 10. prosince teploty klesly na
+5 °C, chladnější dny se udržely ještě v pondělí a v úterý, ve středu 13. 12. už
ale zase bylo +11 °C a stejně tak potom ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Tohle
počasí je zrádné, nic zdravého v něm není. Lidé si stěžují na únavu, celkovou
slabost, migrény, deprese. Počty případů depresí prý rostou i v našem městě. A
popletená je i příroda. Na polích v okolí Domažlic kvete řepka, což místní
zemědělci, ani ti nejstarší, nepamatují, ani prý o něčem podobném v prosinci
neslyšeli vyprávět od svých rodičů a prarodičů. Pravdou ovšem také je, že dříve
se u nás řepka pěstovala jen ojediněle, zatímco dnes jsou jí všude kolem města
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lány. I tak ale je v prosinci kvetoucí řepka mimořádný úkaz. V městských
zahrádkách a na Škarmaně vykvetly fialky. Zajímavá zpráva přišla z jižních Čech.
Na jednom z tamních rybníků vyvedly divoké kachny kachňata. V prosinci! Jak
je vidět, všechno je nějak vzhůru nohama a opět nejen u nás. Ve Finsku prý,
díky mimořádnému teplu, nespí medvědi, z některých míst na severu Evropy
neodlétají tažní ptáci. Další zpráva o pohybu v přírodě přišla z jižní Moravy.
Zoologové tam zjistili hojnější výskyt jistého druhu pavouků, žijících dosud
pouze v subtropických oblastech Středomoří. Někdy v padesátých létech
vzbudil rozruch jeden amatérský klimatolog, věštec a astrolog, který tvrdil, že
do sta let porostou v Čechách ve volné přírodě palmy. Tenkrát byl onen pán
považován za podivína a kandidáta na ústav pro duševně choré. Jeho
předpovědi nikdo nebral vážně. Možná kdyby ještě žil, brali bychom dnes jeho
předpovědi vážněji než před půlstoletím.
Po sedmnáctém prosinci teploty klesly až k nule a až do Silvestra se pohybovaly
mezi nulou a +4 °C. Na Silvestra jsme v Domažlicích naměřili +8 °C.
A protože stížností na vyvádění počasí jsem už sepsala dost, ukončím
tuto část kroniky stručným výpisem z obsáhlejší zprávy, uveřejněné na
internetovém portálu Meteopress. To proto, že vlastně všechno už tady jednou
bylo a pod sluncem opravdu není nic nového:
Rok 2006 byl devátý nejteplejší za 232 let, od roku 1775 (v pražském
Klementinu se pravidelně měří průměrná roční teplota od roku 1775).
Průměrná teplota v tomto roce činila +11,29 stupně Celsia. Nejteplejší byl rok
2000 s průměrnou teplotou 11,93 °C. Druhý byl rok 1994 a třetí 1794 (11,5 °C).
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Fotopřílohy k zápisu
Příloha číslo 1:

Volby
ČSSD

„Londýnský autobus“ v Domažlicích – 26. 05. 2006

Autogramiáda Jiřího Paroubka – 26. května 2006 (vlevo
poslanec za ČSSD a domažlický rodák Ing. Václav Votava)
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Představují se kandidáti do městského zastupitelstva – náměstí 18. 10. 2006

SENÁTOR Ing. Petr Smutný a kandidátka na senátorku
JUDr. Jiřina Rippelová besedují s občany na náměstí –
11. 10. 2006
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ODS

Představení kandidátů do městského zastupitelstva na plakátovací ploše před
spořitelnou
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Kandidátka na senátorku Eliška
Hašková-Coolidge (uprostřed), krajská radní Olga Kalčíková (vlevo) a starosta
Kdyně Jan Löffelmann (vpravo) na setkání s občany u Chodského hradu 17. 10.
2006

Paní Eliška a Olga Kalčíková na tribuně před hradem – stejný den
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ODS představuje svůj volební program pro komunální volby

185

Sdružení pro město Domažlice
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Strana zelených

Na domažlickém náměstí 17. 10. 2006
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PŘÍLOHA ČÍSLO 2

Povodní krok za krokem

Most u plaveckého bazénu 15.52 hodin

Tamtéž 15.53 hodin – voda ještě stále stoupá
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Hruškova ulice – silnice podél Zubřiny – 15.56 hodin

Stavidlo na Zubřině v Hruškově ulici – 16.05
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Ostrůvek 16.25 hodin

Pohled na Novou cestu z Hruškovy ulice – 16.24 hodin

190

Lávka před stadionem v Hruškově ulici 16.42 hodin

Voda opadává – počátek aleje V Potocích 16.59 hodin
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Romantika? - Kdepak, čistá hrůza. Ze Zubřiny máme řeku –
16.17 hodin
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JMENNÝ REJSTŘÍK
(jméno – číslo stránky v textu)

A
Adamec V. 45
Amerling Karel 75
Anderlová Alena 39
Androščuk Viktor 76
Antalová Alena 156
Antoš Stanislav 24, 60, 61, 63 139,160,

B
Balcar Daniel 98
Bauer Jaroslav 19, 53, 63, 64,163
Bauerová Anna 40, 41
Baţant Vladimír 71, 92
Bečvářová Jaroslava 32
Benda Jan, Ing. 12, 154, 155
Bešta Václav 12
Bílková Hana, Ing. 72, 73
Böhm Tomáš 74
Brejcha Jan, Mgr. 12
Brody Vítězslav, Ing. 27, 63
Bublan František 97
Bufka Václav 42, 43

C
Cibulka Matěj 92
Cibulka Václav 126
Císař Jiří 76
Císař Martin 27
Cwach Michael 121, 139

Č
Čepička Miloš 75

D
Dolejš Jan 71
Doubek Josef 130, 138, 148
Duffek Max 69
Duffek Václav, Ing. 75

E
Eksteinová Jana, Mgr. 72
Eretová Jiřina 91

F
Fait Václav 71
Faschingbauer Pavel, Ing. 24, 63
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Faul Bohumil 92
Feil Jiří 77
Fenclová Petra 73
Fenclová Vlasta, Mgr. 73
Fiala Václav 101
Fišer Marcel, Mgr. 101, 151
Fousová Miluše 49
Freiová Marie 156
Frolov Nikolaj 111
Fronk Jaroslav, RSDr. 71

G
Gabrielová Marta 121
Gierga Miroslaw 10, 90, 139
Gilarová Martina, Ing. 77
Grösl J. 45

H
Haas Josef 98, 157
Halík Jan 45
Hampl Zdeněk 76
Hana Jiří 20, 115-117
Hana Otomar 140-141
Hanáčík Hynek 76
Hanáčíková Marie 161
Haška Štefan Ing. 76
Hašková-Coolidge Eliška 65, 66, 67, 68
Havlovic Michal, MUDr. 63, 64
Herrmann František 71
Hnizdová Jana 160
Hojdová Jana 156
Holá Vladimíra 49
Holoubková Jiřina, Mgr. 48, 49, 160
Holoušová Jana 91
Holub Roman 120
Hrabačka Jan 49, 50
Hrabík Jan 76
Hrušková Vendula 104
Hudec Adolf 70
Hůla Josef 71

CH
Chloupek Josef 82, 83

I
Ivanov Petr 111

J
Janek Michal, MUDr. 65, 66, 67
Jankovec Tomáš 74
Jansa Václav, RSDr. 27
Janula František 39
Jindřich Kamil, Mgr. 120, 121, 139, 144, 160
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Jirků Boris 39
Jírovec Josef 74
Jiřincová Anna 44
Jiřinec J. 45
Johánková J. 45
Johánková Marie 164

K
Kadeřávková Marie 44
Kaplánek František 12
Kafková Jiřina 90
Kaiser Jaroslav 76
Kelíšek Zdeněk 78
Kellner Matěj 69, 71
Kestová Marie 72
Klesa Miroslav, JUDr. 75
Klimentová Venuše, Mgr. 34, 35
Kögler Oskar 144
Kohel Tomáš 74
Končelová Lenka 73, 103
Konop Václav, Ing. 12
Konopík Václav 74
Konrády Vlastimil 63
Kopf Petr 75
Kotrba Walter, MUDr. 144
Koubek Ivana 144
Koukl Jiří 138
Koutná Marie 63
Kozina Václav, Mgr. 45
Krejza Svatopluk, Ing. 131
Kroc František, Ing. 12
Křenek Věstislav, Ing. 65, 67
Kubice Jan 54
Kubová Ivana, Mgr.
Kubů Dalibor 24, 25, 60, 63
Kulhánek Ladislav 64
Kuneš Josef 114
Kuneš Milan 27
Kupilík Josef 139
Kupilík Václav 95
Kusák Alexej, PhDr. 144
Kvapil Jiří 118-119
Kýček Karel 60, 63

L
Látka Jan 14, 23, 53, 57, 59, 63, 64, 71, 90, 91, 93, 95, 106, 120, 139, 145, 154, 163
Laţanský Jan 24, 63
Lhoták Zdeněk 39
Lhotáková Alena 39
Libra Petr, Ing. 31
Lišková Vlasta 12
Lobkowitz Jaroslav, Ing. 65, 67
Lukašenko Lukija 111
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M
Macková Anna 151
Mach Miroslav, Ing. 3, 23, 160, 60, 62, 63, 71
Mach Miroslav, Ing. 71
Macho Reinhold 93, 115
Majtánová Marie, PhDr. 143
Malina Václav, Mgr. 113
Malý Václav 90
Manová Jindra 49
Martínek Radko 91
März Jaroslav 83
Matějka Petr, Mgr. 44, 78, 79
Matějková Libuše, Mgr. 63
Mathauser Miloslav 74
Mauer Josef 131
Mikšíková Eva 11
Milfort František 10
Mleziva Zdeněk 74
Monhartová Květa 113
Morysková Martina 144, 160
Mrázek Milan, JUDr. 27, 63
Muhr Roman 27
Muchka Jiří 23, 63
Müller Johannes 93

N
Nejdl Josef, Mgr. 38
Nejdl Oldřich 44
Němec Jaroslav 71
Němec Jiří 74
Němec Rudolf, MUDr. 110
Nová Miroslava 113
Novák Dalibor 96
Novák Jan 12
Novák Zdeněk, JUDr. 24, 53, 63

O
Odvody Jan 77

P
Pačesný Vladimír 74
Pankrác Jan 63
Paroubek Jan 5
Paroubek Jiří, Ing. 54, 55, 95,138
Paroubková Jiřina 149, 151
Paroubková Vlasta 149 – 151
Pavlíček Josef 69, 71
Pavlík Václav 70,71
Pecka Karel 76
Pek Jan, Mgr. 45, 78, 139
Pelnář Václav 27
Pelnář Jakub 71
Parenička Samuel 111
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Pflugová-Růţičková Radmila, MUDr. 63
Pilátová Jana 44
Pivoňka Jiří 32
Pluháčková Tereza 160
Pojar Jiří 27
Poláčková Ilona 49
Polívková Marie 33, 34
Pospíšil Jiří, JUDr. 156
Pospíšil Jiří, JUDr. 54, 59
Pošvic Miroslav 39
Procházka Tomáš, Mgr. 12
Procházka Zdeněk 105
Procházková Anna 12
Přibylová Martina, Mgr. 93
Přibyslavská Boţena 156

R
Rácz David 153
Radkovský František, Msgre 90, 97, 98
Rádl František 69, 71
Rádl Matěj 70, 71
Riedlová Pavla 27
Rippelová Jiřina, JUDr. 65, 66, 67, 68
Rittstein Michael 39
Rivai Marie 156
Roh Jan 5
Roubal Václav 76
Rybár Ivan, Mgr. 41

S
Salichová Helena 91
Schirová Lenka, Bc. 36, 37
Schröpfer Karel
Sika Václav 93,121, 144
Sklenář Václav, MVDr. 76
Skočdopole Jiří, MUDr. 75
Sladký Jan 27, 60
Sladký Jan, Ing. 46
Sladký Vlastimil 12
Slachová Hana, Ing. 77, 78
Smazal Jakub 71
Smutný Petr, Ing. 101, 106, 113
Sobotka Přemysl 164
Sokolov Georgij 112
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