KRONIKA MĚSTA
DOMAŽLIC
2000

ÚVODEM

N

astupující rok měl prý být prvním
rokem
nového
tisíciletí.
Svět
připravoval velkolepé oslavy. Kdo ví,
čeho vlastně. Snad toho, ţe jsme
podnes přeţili. Ţe Homo sapiens, člověk
moudrý, se ještě nestačil stát tak nemoudrým,
aby zničil sám sebe. I kdyţ k tomu měl uţ
mnohokrát ve svých dějinách hodně blízko. A do všeho toho ruchu
příprav velkolepého světového reje najednou kdosi v kalendářích
sečtělý nesměle připomněl, ţe ono se nové století počítá od jedničky a
ţe tedy ne ten příští, ale aţ přespříští rok bude mít nárok býti zván
prvním rokem tisíciletí třetího. Velcí tohoto světa dali mu za pravdu,
leč slávy se pro to nerušily. Jen místo nástupu tisíciletí nového slavil
se nástup posledního roku tisíciletí starého. Také v Domaţlicích
rozsvítil krátce po silvestrovské pŧlnoci zaplněné historické náměstí
déšť barevných světel. Bylo to hezké podívání. Ale ještě hezčí by bylo,
kdyby nám trochu toho jasu a dobré nálady z první hodiny roku
2000 vydrţelo po celých dalších dvanáct měsícŧ, aţ k tomu opravdu
prvnímu dni třetí tisícovky křesťanského letopočtu.
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I. OBYVATELSTVO

MATRIČNÍ ZPRÁVA

V

roce 2000 se v Domaţlicích narodilo 402 dětí, z toho 199 chlapcŧ a 203 děvčat.
Domaţlickým občankám se ve zdejší porodnici narodilo 72 dětí, v jiných porodnicích

22 dětí, tedy celkem 94 dětí, z toho 54 chlapcŧ a 40 děvčat. Dvojčata se narodila pětkrát.
Snoubenecké páry uzavřely 128 sňatkŧ, z toho 103 civilních (na úřadě) a 25 církevních.
V Domaţlicích zemřelo v tomto roce 337 osob, z toho 148 muţŧ a 189 ţen, z nich
104 občanŧ Domaţlic.
V obcích, které patří do matričního obvodu Domaţlice (mimo vlastní město) zemřelo 22
osob.
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POČTY OBYVATEL – POHYB OBYVATEL
V roce 2000 v Domaţlicích trvale ţilo
z toho muţŧ
ţen

11.021 osob
5.307
5.714

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

4.688 osob
2.702
2.329
640
509
153

V roce 2000 se do města přistěhovalo
odstěhovalo se
narodilo se
zemřelo

167 občanŧ
226 občanŧ
94 dětí
104 občanŧ

Ve srovnání s rokem předchozím zaznamenaly Domaţlice úbytek 69 osob.
(11.090 občanŧ v roce 1999)
V rámci města se v roce 2000 stěhovalo do jiných městských částí 231 občanŧ.
V Domaţlicích je hlášeno k trvalému pobytu 161 občanů vietnamské národnosti.
Průměrný věk Domaţličanů je 39,43 let
z toho ţen
41 let
muţŧ
37,73 let
Nejstarší domaţlické občance je 97 let
Nejstaršímu občanovi je 92 let
Prŧměrný věk v roce 1999 byl 38,98 let. Domaţlice tedy za uplynulý rok o téměř pŧl roku
zestárly.
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CÍRKVE A NÁBOŢENSKÁ SDRUŢENÍ VE MĚSTĚ
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Domaţlický sbor Českobratrské církve evangelické patří ke sborŧm
přestupovým. Říkalo se tak těm evangelickým sborŧm, které po
vyhlášení samostatného Československa v

roce 1918 vznikaly

v místech, kde v předchozích staletích evangelická tradice uţ zcela
zanikla. Tomu domaţlickému mnozí starousedlíci předpovídali jen krátkou dobu trvání.
Jejich proroctví se ale nevyplnila a dnešní členové sboru po téměř osmdesáti létech jeho
existence pokračují s Boţí pomocí v díle svých předkŧ. Sbor má kolem 400 evidovaných
členŧ, sborového ţivota se ale skutečně účastní menší počet bratří a sester, kolem padesáti.
Evangelíci se scházejí pravidelně v neděli od devíti hodin ke společnému slyšení Boţího
Slova. Kaţdou první neděli v měsíci je ještě od 10.30 hodin shromáţdění v ekumenické
kapli v Chotiměři. Biblické hodiny pro dospělé a pro mládeţ jsou věnovány studiu Písma.
Děti mají, mimo hodin náboţenství, v neděli během bohosluţby pro dospělé svoji nedělní
školu. K nejradostnějším událostem v ţivotě sboru patřila letos po dlouhých létech opět
první konfirmace čtyř konfirmandek. Přátelské vztahy rozvíjí sbor s evangelickými sbory
v Chemnitz a ve Furth in Wald v Německu.
Sbor řídí staršovstvo, kurátorkou sboru je paní Milena Wolfová, farářem Mgr. Jaroslav
Vokoun.

KŘESŤANSKÉ SPOLČENSTVÍ DOMAŢLICE
Sídlí v Ţiţkově ulici 16, naproti supermarketu Panský dvŧr. Jeho kazatelem je Pavel Faul.
Členy společenství jsou většinou mladí lidé a lidé niţšího středního věku, proto také
pŧsobení společenství je přizpŧsobeno této věkové skupině. Společenství pořádá před
svým sídlem koncerty mladých interpretŧ duchovní hudby, uţ po druhé jeho členové
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připravili na jeden podvečer před Štědrým dnem v Alejích ţivý Betlém, který přitahuje
hlavně děti. O letošních velikonocích pozvali veřejnost města na čtyři velikonoční
shromáţdění (18. 4., 19. 4., 20. 4. a 21. 4. vţdy od 18.30 v jídelně gymnázia), na kterých
po kázání následovaly modlitby za nemocné a jinak postiţené a potřebné lidi. Kaţdé
shromáţdění doprovázela hudební skupina. Na letošní jaro pak Křesťanské společenství
připravilo ještě kurzy Alfa. Byl to cyklus 15 přednášek, spojených s debatou, které se
pokoušely odpovědět na klíčové otázky, týkající se křesťanské víry, například Kdo je Jeţíš
Kristus? Proč Jeţíš zemřel? Proč a jak číst Bibli?, Proč a jak se modlit, Jak nás Bŧh vede?,
Jak proţít zbytek ţivota co nejlépe? a další. Přednášky se konaly od 26. dubna v prostorách
Křesťanského společenství v Ţiţkově ulici. Další zajímavou akci připravilo křesťanské
společenství na říjen. V pondělí a v úterý 9. a 10. října se v jídelně Gymnázia J. Š. Baara
konaly večery modliteb za uzdravení s kazatelem křesťanské evangelické církve
v Uţhorodě Voloďou Sochaničem.
Domaţlické Křesťanské společenství je ţivým společenstvím lidí, kteří zakusili proměnu
svých ţivotŧ skrze víru v Jeţíše Krista a tuto svoji ţivotní zkušenost se upřímně snaţí
předat všem, kdo ji chtějí znát.

ADVENTISTÉ SEDMÉHO DNE
Přes to, ţe církev Adventistŧ sedmého dne má ve městě jen málo členŧ, pořádá kaţdoročně
řadu akcí i u nás. Letos uspořádala například ve spolupráci s občanským sdruţením Ţivot a
zdraví v městské knihovně cyklus videopřednášek, nazvaných „Odvaha ţít“. Cyklus se
uskutečnil v únoru a při jednotlivých setkáních se probírala témata Hledání sama sebe;
Osud, Boţí řízení nebo já?; Mít nebo být?; Proč právě já?; Co zŧstane na konec?.
Adventisté tak chtěli „přiblíţit svým posluchačŧm jak se v lidském ţivotě projevuje Boţí
řízení“.
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V souvislosti s církví adventistŧ osobní vzpomínka kronikářky:
Adventisté sedmého dne byli od roku 1948 v tehdejším Československu dlouho zakázanou
církví. Proč zakázanou, to věděli asi jen ti, kdo ji zakázali. Přes to adventisté tajně působili
a scházeli se i v našem městě. Na jaře roku 1964 jsem jednou v podvečer zašla na kus řeči
ke své příbuzné, paní Marii Ouřadové. Bydlela v barokním domku, který stával zhruba
proti Optice v ulici Msgre. Staška. V domku byly dva byty, jeden obývala moje příbuzná,
druhý paní Čapková, osamělá dáma kolem sedmdesátky. Přístup k bytům byl ze dvora,
který chránila velká selská vrata. Na návštěvě jsem se zdržela tak dvě hodiny, pak jsem
odešla domů. Druhý den ráno za mou do práce přišli dva strozí pánové a začalo vyptávání:
kde jsem včera večer byla, co jsem tam dělala, proč jsem tam byla, co jsem tam viděla, kdo
tam byl se mnou, kdo může dosvědčit, kde jsem byla a podobně. Nechápala jsem, o co se
jedná a celá situace mi připadala mírně šílená. O tajné policii jsem nicméně věděla dost, a
tak jsem pánům velmi stručně odpověděla, že jsem byla navštívit svoji příbuznou, vidět že
jsem viděla, že si pořídila nový fíkus; to, že jde opravdu o moji příbuznou, že si mohou
ověřit na domažlické matrice u slečny Solfronkové, a co se svědků týká, že mám dva, ale
protože jeden je pes a druhý kanárek, nevím, zda budou jako svědkové stačit. A jinak že
nerozumím tomu, co po mně vlastně chtějí. Pánové se vyjádřili v tom smyslu, že jsem ještě
moc mladá, arogantní a drzá a ať si nezahrávám, protože bych toho jednou mohla litovat.
S tím bez vysvětlení odešli. Nepamatuji si už přesně kde, zda ve dvoře objektu, o který se
jednalo, či ve dvoře domu sousedního, byl přístavek, ve kterém sídlilo knihařství tehdejších
komunálních služeb. Knihař pan Antonín Mašl starší mi později při jedné mé návštěvě
knihařství řekl, že se povídá, že u paní Čapkové se prý už drahný čas scházeli adventisté.
Tentokrát se nějak prozradilo, že mají zase schůzku, a tak „tajní“ domek sledovali z oken
protější budovy okresního výboru komunistické strany. Jenomže paní Čapková
onemocněla, shromáždění adventistů se nekonalo. Tím se vysvětlil onen můj podivný
výslech, protože, jak se zdá, jediný, kdo hlídaným vchodem do dvora v inkriminované době
prošel, jsem byla já.

Možná adventisty někdo upozornil, co se na ně chystá a paní

Čapková onemocněla jen naoko. Ať tak či onak, „tajným“ tenkrát akce nevyšla. Zato pan
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Mašl v knihařství se netajil škodolibou radostí nad blamáží oněch pánů a ještě po čase o ní
s gustem a značně peprně známým a důvěryhodným zákazníkům vykládal.
Největší domaţlickou církví je CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ.
Pŧsobí při ní Charita a vzdělávací Křesťanská akademie. Tato církev však podklady pro
kroniku nedodala.

Kolik věřících je v Domaţlicích?
Celkem se k víře v našem městě hlásí 3.041 občanŧ, to znamená zhruba 28% všech
obyvatel města.
Církev římskokatolická má
2.969 členŧ
Církev českobratrská evangelická
127 členŧ
Církev československá husitská
49 členŧ
Ostatní církve a náboţenské společnosti celkem
256 členŧ
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JAK JSME ŢILI V ROCE 2000?
Prŧměrná mzda v okrese Domaţlice činila v tomto roce 11 116 Kč.
Míra nezaměstnanosti ve městě se pohybovala v rozmezí 3,6 – 4,6%.
Prŧměrné ceny vybraných potravin v Domaţlicích:
Rohlík l,- Kč, 250 g másla 19,70 Kč, 1 kilogram brambor 7,50 Kč, 1 kg hladké mouky 6,50
Kč, 1 litr polotučného mléka 13,30 Kč, 1 kilogram vepřové kýty 135 Kč, 1 kilogram
zadního hovězího 159 Kč, 1 kilogram kuřete 56 Kč, chléb sušický 750 gramŧ 17 Kč, chléb
domaţlicky 1200 gramŧ 20 Kč, chléb horšovskotýnský 750 gramŧ 15 Kč.
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
14. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
12. ledna 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 17 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Nabídka prodeje nebo pronájmu domu čp. 72 na Babyloně
5) Ţádost o úpravu vztahŧ k pozemkŧm v Šumavské ulici
6) Prodej části pozemku č. 345/3 katastrální území Domaţlice
7) Změna usnesení č. 159/99
8) Ţádost o výměnu pozemku parcelní číslo 646/1 katastrální území Domaţlice
9) Prodej bývalé školní budovy na Bystřici
10) Rozpočet 2000
11) Změna názvu Technických sluţeb Domaţlice
12) Rŧzné
1. Nabídka odkoupení objektu „Heldovny“ čp. 19, Baldovská ulice, Domaţlice informace
15. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
16. února 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 18 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
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2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Prodej objektu čp. 126, Náměstí Míru, Domaţlice
5) Prodej objektu Heldovna, Baldovská ul. čp. 19, Domaţlice
6) Rozpočet města na rok 2000
7) Doplnění Zřizovací listiny Domu-penzionu, byty s pečovatelskou sluţbou
v Domaţlicích
8) Prodej části parcely parcelní číslo 657/2, katastrální území Domaţlice
9) Rŧzné
1. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
2. Místní Program obnovy venkova Havlovice
10) Usnesení, závěr
16. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
1. března 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 17 členŧ zastupitelstva.
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Rozpočet města na rok 2000
5) Rŧzné
1. Smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných sluţeb
2. Vstup města Domaţlice do Sdruţení měst a obcí – akcionářŧ ČS a.s.
6) Usnesení a závěr
17. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
20. března 2000 od 16 hodin v zasedací síni městského úřadu
Přítomno 18 členŧ zastupitelstva
Program:
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1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Prodej nemovitosti čp. 75 v Tovární ulici v Domaţlicích
5) Prodej objektu čp. 126 na Náměstí Míru v Domaţlicích
6) Prodej části parcely č. 953/4, katastrální území Domaţlice
7) Nabídka nemovitosti čp. 65 v Chrastavicích k odprodeji
8) Darovací smlouva – pozemky ve Školní ulici v Domaţlicích
9) Směna a odkoupení částí parcel parcelní číslo 490 a 4828, katastrální území
Domaţlice
10) Odkoupení části pozemku č. 457, katastrální území Domaţlice
11) Dŧm čp. 124, Masarykova ulice – nabídka darování
12) Ţádost o prominutí předplaceného nájemného u rekonstruovaného bytu Škroupova
476, Domaţlice
13) Rŧzné
1. poskytnutí příspěvkŧ z Programu regenerace Městské památkové rezervace
pro rok 2000
2. Volba přísedících okresního soudu
14) Usnesení a závěr
18. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
12. dubna 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 13 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Zvolení přísedících okresního soudu
5) Zpráva o hospodaření Města Domaţlice a plnění rozpočtu za rok 1999
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6) Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Domaţlice za rok 1999
7) Změny schváleného rozpočtu na rok 2000
8) Odkoupení pozemkŧ v lokalitě „cvičák“ pod Vavřincem
9) Odkoupení pozemku části parcely parcelní číslo 599/3 (PK), katastrální území
Domaţlice
10) Odkoupení pozemku č. 4245, katastrální území Domaţlice
11) Areál bývalého ČSAD (autobusová doprava – pozn. Kronikářky) (IMMO-POLL,
s.r.o.)
12) Výstavba garáţí Mánesova ulice 204, Domaţlice
13) Uplatnění předkupního práva Města Domaţlice k bytové jednotce č. 220/3
v nemovitosti čp. 220 v Domaţlicích – Vojtěchova ulice.
14) Rŧzné
15) Usnesení, závěr
19. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
17. května 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 18 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Návrh na změnu zřizovací listiny Knihovny Boţeny Němcové
5) Návrh na změnu zřizovací listiny městského kulturního střediska
6) Příspěvek na opravu památek v městské památkové reservaci
7) Zástavní smlouva k nemovitosti – „Výstavba 77 bytových jednotek – změna stavby
dvou blokŧ bývalých kasáren v Domaţlicích“
8) Záruka úvěru pro LAZCE-GIS spol. s r.o. Horšovský Týn
9) Směny pozemkŧ na skládce Havlovice
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10) Rŧzné
11) Usnesení, závěr
20. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
21. června 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 15 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Ţádost o zváţení moţnosti Města Domaţlice k zabezpečení integrace osob
s přiznaným postavením uprchlíka, asylanta a cizincŧ ,kterým bylo s ohledem na
jejich zdravotní stav uděleno povolení k trvalému pobytu na území České republiky
5) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví – areál Čerchov
6) Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s Nemocnicí Domaţlice
7) Odkoupení pozemku č. 4245 v katastrálním území Domaţlice
8) Darovací smlouva – TJ Jiskra Domaţlice
9) Ţádost o sníţení poplatku za stánkové místo při středečních trzích
10) Změna zřizovací listiny Správy nemovitostí Města Domaţlice
11) Projednání změn „Zásad prodeje bytŧ a nebytových prostor“
12) Ţádost o posouzení domu ve Švabinského ulici č. 562
13) Rozpočtová opatření – upřesnění státních dotací a dotací od obcí, respektive
opatření v souvislosti se změnou charakteru sociálního fondu
14) Zástavní smlouvy – 4 bytové jednotky Mánesova ulice, 2 bytové jednotky
Škroupova ulice
15) Plynofikace kotelny Kovařovicova ulice – zajištění pŧjčky poskytnuté ze Státního
fondu ţivotního prostředí
16) Finanční příspěvky zdravotně postiţeným, politickým organizacím a podobně
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17) Finanční příspěvky pro organizace z rozpočtu Města Domaţlice navrhované komisí
pro sport, kulturu a mládeţ
18) Navýšení základního jmění Domaţlických technických sluţeb, spol. s r.o.
19) Rŧzné
1. převod areálu Střelnice
2. Nabídka MIS a.s. Městu Domaţlice na zaloţení společnosti s ručením
omezeným za účelem vybudování metropolitního informačního systému
3. Smlouva o vzájemném majetkovém vypořádání
20) Usnesení, závěr
21. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
16. srpna od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 17 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Rozpočtová opatření
5) Prodej stavební parcely č. 3519-3524 a pozemku parcelní číslo 954/4 katastrální
území Domaţlice
6) Ţádost o prodej části parcely číslo959/1 katastrální území Domaţlice
7) Převod parcely č. 686 – hřbitov
8) Ţádost o odpis pohledávky
9) Odkoupení pozemkŧ v lokalitě Nevolický vrch
10) Bezúplatný převod parcely parcelní číslo 2647/3 na Město Domaţlice
11) Změna usnesení
12) Návrh organizačního řádu Města Domaţlice
13) Rŧzné
14) Usnesení, závěr
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22. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
20. září 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 18 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Doplnění vyhlášky města Domaţlice 20/1997 o čistotě a veřejném pořádku
5) Jednací řád dozorčí rady Domaţlických technických sluţeb spol. s r.o.
6) Zpráva o plnění rozpočtu za období leden aţ červenec 2000
7) Rozpočtové opatření – příspěvek na činnost Správy nemovitostí, příjmy za
pronájem bytového fondu a kotelen
8) Rozpočtové opatření na plynofikaci kotelny v Kovařovicově ulici
9) Změna územního plánu
10) Regulační plán sídliště Šumava
11) Změna usnesení č. 228/2000
12) Zrušení usnesení městského zastupitelstva č. 105/99 a 288/2000
13) Ţádost o prominutí smluvní pokuty
14) Odkoupení a prodej pozemkŧ v areálu bývalého stavebního podniku
15) Prodej části pozemku č. 345/3 katastrální území Domaţlice
16) Rŧzné
1. Zadání změny č. 1 územního plánu
2. Návrh na změnu zakladatelské listiny a stanov Domaţlických technických
sluţeb
3. Transformace Městských lesŧ Domaţlice na společnost s ručením
omezeným
17) Usnesení, závěr
23. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
18. října od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
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Přítomno 17 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Přísedící okresního soudu
5) Rozpočtové opatření – dotace na skládku Havlovice
6) Ţádost o prominutí zaplacení nájemného
7) Návrh na odprodej plynovodu v areálu bývalého stavebního podniku
8) Koupě pozemku č. 2660/4 a 2660/40 katastrální území Domaţlice
9) Rŧzné
1.
2.
3.
4.
5.

zakladatelská listina Domaţlických městských lesŧ s.r.o.
Zakladatelská listina Domaţlické správy nemovitostí s.r.o.
Prodej části pozemku parcelní číslo 5185/1 katastrální území Domaţlice
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví – areál Čerchov
Ţádost o prodej pozemkŧ pro stavbu provozovny

10) Usnesení, závěr
24. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
15. listopadu 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 16 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Přísedící okresního soudu
5) Návrh na změnu zřizovací listiny Základní školy Komenského 17, Domaţlice
6) Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
7) Vyhláška o místním poplatku ze psŧ
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8) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí
9) Zástavní smlouva k zajištění pŧjčky poskytnuté Státním fondem ţivotního prostředí
10) Skládka v Havlovicích – bezúplatný převod do majetku města
11) Rŧzné
1. odměny pro neuvolněné členy městského zastupitelstva, předsedy a členy
komisí a oddávající za leden aţ říjen 2000
12) Usnesení, závěr
25. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
13. prosince 2000 od 16 hodin v malém sále městského kulturního střediska
Přítomno 17 členŧ zastupitelstva
Program:
1) Ustanovení mandátové komise
2) Zpráva mandátové komise
3) Volba pracovních orgánŧ
4) Vyúčtování Vavřinecké pouti – Chodských slavností 2000
5) Vnitřní směrnice, upravující hospodaření podle schváleného rozpočtu města
6) Rozpočet města pro rok 2001
7) Dotace na rekultivaci skládky Havlovice
8) Ţádost o změnu územního plánu obce
9) Ţádost o prodej pozemkŧ pro stavbu provozovny
10) Ţádost o prodej části parcely č. 5185/1 katastrální území Domaţlice
11) Zástavní smlouva
12) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví – „Stará kasárna“
13) Návrh na odměn pro neuvolněné funkcionáře dle zákona o obcích a nařízení
vlády č. 358/2000
14) Zřízení výborŧ a jmenování členŧ výborŧ
15) Rŧzné
1. Převod stadionu „Střelnice“
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2. Prodej pozemkŧ parcelní číslo 2471/3. 5141/15 a 4949/3 katastrální
území Domaţlice
3. Informace o soudním rozhodnutí – PAUL A NOŢÍŘ s.r.o.
4. Dotace a pŧjčka ze Státního fondu ţivotního prostředí na plynofikaci
kotelny v Kovařovicově ulici
16) Usnesení, závěr

Zápisy ze zasedání městského zastupitelstva jsou součástí tohoto kronikářského zápisu a
jsou uloženy v přílohách ke kronice.

19

III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
V ROCE 2000
Příjmy:

Poloţka

1.Daně z příjmu fysických osob ze závislé činnosti
2.Daně z příjmu fysických osob ze samostatné činnosti
3.Daně z příjmu právnických osob
4.Daně z příjmu právnických osob za občany
5.Správní poplatky
6.Poplatek za vypouštění škodlivých látek
7.Odvody za odnětí zemědělské pŧdy
8.Poplatek ze psŧ
9.Poplatek za uţívání veřejného prostranství
10.Poplatek ze vstupného
11.Poplatek z ubytovacích kapacit
12.Poplatek za hrací automaty
13.Ostatní daně a poplatky z vybraných činností
14.Daň z nemovitosti
15.Splátky pŧjček od podnikatelských subjektŧ
16.Splátky pŧjček od obyvatelstva
17.Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
18.Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozp.
19.Ostatní přijaté dotace ze státního rozpočtu
20.Neinvestiční přijaté dotace od obcí
21.Neinvestiční přijaté dotace od regionu
22.Převody z vlastních reservních fondŧ
23.Převody z rozpočtových účtŧ
24.Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
25.Investiční přijaté dotace ze státních fondŧ
26.Ostatní investiční přijaté dotace
27.Investiční dotace přijaté od regionu
28.Provoz veřejné silniční dopravy
29.Předškolní zařízení
30.Základní školy
31.Školní stravování
32.Základní umělecká škola
33.Tělovýchovná činnost
34.Bytové hospodářství
35.Pohřebnictví
36.Lokální zásobování teplem
37.Územní plánování
38.Komunální sluţby a územní rozvoj
39.Sběr a svoz komunálních odpadŧ
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Schválený
rozpočet
16 000 000,00
17 000 000,00
15 000 000,00
24 000 000,00
2 500 000,00
150 000,00
5 000 000,00
1 000 000,00
6 000 000,00
1 300 000,00
908 320,00
12 694 100,00
8 830,00
929 000,00
314 000,00
181 000,00
4 000 000,00
2 233 500,00
4 440 000,00
1 600 000,00
3 000 000,00
87 000,00
167 610,00
1 682 000,00
830 000,00
2 475 000,00
26 770 890,00
2 328 220,00
31 373 000,00
3 700 000,00

Skutečnost
18 305 286,00
14 569 395,00
14 137 434,00
24 114 567,00
2 510 395,00
10 400,00
6 798,00
167 168,00
5 060 848,10
119 249,00
34 672,00
1 080 935,00
483 434,50
5 334 127,00
800 000,00
1 115 559,34
908 300,00
12 694 100,00
28 381,00
911 865,00
314 000,00
23 679 464,35
351 114 197,92
4 000 000,00
4 604 930,00
1 600 000,00
3 533 096,02
263 086,30
268 928,00
1 603 540,00
954 435,60
2 644 115,60
29 707 672,10
44 242,00
2 328 223,00
52 800
32 437 584,75
4 132 803,80

% plnění
114,40
85,70
94,24
99,99
100,41
111,44
101,21
48,34
88,90
61,53
99,99
100,00
321,41
98,15
100,00
82,52
100,00
103,71
100,00
117,76
302,39
160,44
95,33
114,99
106,83
110,97
100,00
103,39
111,69

40.Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
41.Dětské jesle

60 000,00
900 000,00
8 000,00
106 000,00

42. Bezpečnost a veřejný pořádek

43.Poţární ochrana
44.Činnost místní správy
45.Příjmy a výdeje z úvěrových finančních operací
46.Ostatní činnosti

Rozpočtové příjmy celkem

30 400,00
59 129,60
667 500,00
3 616,00
3 874 944,80
1 456 776,03
106 000,00

98,54
74,16
436,81
100,00

188 861 040,00 571 874 419,81

302,80

Přijaté dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů byly účelově určeny na:
- aktivní politiku zaměstnanosti pro obce
- výstavbu nájemních bytŧ ve vlastnictví obcí
- rozvoj informační sítě veřejných knihoven
- rozvoj informační sítě knihoven
- sociální dávky
- volby do senátu a zastupitelstev krajŧ
- na přípravu sčítání lidu, domŧ a bytŧ v roce 2001
- na dopravní signalizaci

8 827,- Kč
4 440 000,- Kč
19 554,- Kč
164 954,- Kč
626 000,- Kč
282 100,- Kč
200,- Kč
4 000 000,- Kč

Z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón obdrţela městská
památková rezervace Domaţlice v letošním roce příspěvek ve výši 360 tisíc korun.
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Výdaje

Poloţka
1.Vnitřní obchod, sluţby, turismus
2.Silnice
3.Záleţitosti pozemních komunikací
4.Provoz veřejné silniční dopravy
5.Pitná voda
6.Vodní díla v zemědělské krajině
7.Předškolní zařízení
8.Základní školy
9.Speciální základní školy
10.Školní stravování
11.Základní umělecká škola
12.Činnosti knihovnické
13.Záleţitosti kultury
14.Zachování a obnova kulturních památek
15.Tělovýchovná činnost
16.Vyuţití volného času dětí a mládeţe
17.Ostatní - nemocnice
18.Jiná zdravotnická zařízení a sluţby pro zdrav.
19.Bytové hospodářství
20.Veřejné osvětlení
21.Pohřebnictví
22.Výstavba a údrţba místních inţenýrských sítí
23.Územní plánování
24.Komunální sluţby a územní rozvoj
25.Změny technologií vytápění
26.Sběr a svoz komunálních odpadŧ
27.Dekontaminace pŧd a čištění spodní vody
28.Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
28.Dávky sociální pomoci
30.Dávky sociální pomoci zdravotně postiţeným
31.Domovy - penziony
32.Sociální péče a pomoc starším občanŧm
33.Dětské jesle
34.Domovy pro matky s dětmi
35.Bezpečnost a veřejný pořádek
36.Poţární ochrana
37.Zastupitelské orgány
38.Činnost místní správy
39.Ostatní veřejné sluţby
40.Výdaje z úvěrových finančních operací
41.Převody vlastním fondŧm
42.Finanční operace
43.Ostatní činnosti

Schválený rozpočet
171 600,00
8 555 960,00
10 021 570,00
1 020 000,00
108 150,00
1 800 000,00
2 513 840,00
5 314 400,00
157 900
1 378 900,00
2 339 200,00
3 342 000,00
4 233 000,00
2 504 590,00
11 231 850
1 103 000,00
8 900 000,00
122 000,00
25 311 600,00
5 935 990,00
759 000,00
2 177 060,00
1 510 000,00
13 509 450
7 887 000,00
12 852 000,00
100 000,00
7 675 000,00
4 256 000,00
2 000 000,00
3 491 000,00
70 000,00
942 200,00
130 000,00
4 262 000,00
495 700,00
1 557 720,00
44 336 550,00
200,00
1 600 000,00
3 032 310,00

Rozpočtové výdaje celkem

208 708 540,00
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Skutečnost
117 900 000,00
6 945 665,00
90358 985,50
567 992,80
104 381,90
1 116 357,40
2 777 637,32
5 427 152,10
153 736,60
1 322 647,98
649 889,00
3 526 504,00
3 918 280,50
2 177 098,10
10 208 705,32
1 094 357,30
8 276 400,00
122 000,00
15 475 180,80
5 371 060,00
664 448,20
2 158 106,00
561 705,50
9 995 518,39
7 727 840,70
12 412 805,80
79 647,00
6 945 101,40
4 268 118,00
1 849 736,80
3 491 000,00
916 761,20
4 159 940,84
416 325,90
1 622 979,30
43 439 852,68
200,00
1 576 977,09
374 324 418,27
190 303,00
33 580,000
555 566 838,69

% plnění
68,70
81,17
93,39
55,68
96,51
62,01
110,49
102,12
97,36
95,92
27,78
105,52
92,56
86,92
90,89
99,21
92,99
100,00
61,13
90,48
87,54
99,12
38,52
73,98
97,98
96,58
79,67
90,48
100,29
92,48
100,00
97,30
97,60
83,98
105,11
97,97
100,00
98,28
1,10

266,19

IV. MĚSTSKÝ ÚŘAD A MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
(Veškeré podklady k této části zápisu jsou přílohou městské kroniky – zápis za rok 2000)
Městský úřad

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A
ZDRAVOTNICTVÍ
Vedoucí odboru: ing. Hana Ircingová
Pracovnice: Edita Mrázková - zástupkyně vedoucí odboru, Eva Janatová, Marie Freiová,
Miloslava Wiesnerová – sociální pracovnice
V roce 2000 vyplatil odbor dávky sociální péče v celkové výši 6 117 855 Kč. Tato částka
zahrnuje dávky pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, pro nezaměstnané, pro staré a
zdravotně postiţené občany, příspěvky při péči o osobu blízkou či jinou. Dávky jsou
vypláceny formou finanční i věcnou a jsou jednorázové nebo opakované.
Od 1. září se zvýšil počet pracovníkŧ odboru o jednu sílu. Dŧvodem byl značný nárŧst
počtu vyplácených dávek.
Nejdŧleţitější poskytované dávky:
Dávka:
Opakující se peněţitý příspěvek pro nezaměstnané podmíněný
sociální potřebností
Věcná pomoc pro nezaměstnané podmíněná sociální potřebností
Jednorázová finanční příspěvek pro nezaměstnané podmíněný sociální
potřebností
Příspěvek na zvýšené ţivotní náklady (pro zdravotně postiţené)
Příspěvek na individuální dopravu (pro zdravotně postiţené)
Příspěvek na provoz účastnické telefonní stanice (pro staré a zdravotně
postiţené občany
Příspěvek na péči pro osobu blízkou či jinou (o dítě i dospělou osobu)
Opakující se peněţitý příspěvek podmíněný sociální potřebností, určený
pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
Jednorázový peněţitý příspěvek podmíněný sociální potřebností, určený
pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
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počet:
171
7
30
46
11
2
55
87
20

Věcná pomoc (opakující se, podmíněná sociální potřebností, určená
pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
13
Celkový počet příjemců dávek (příjemci, kteří pobírají více dávek jsou
započteni jen jednou)
402
Odbor školství mimo výplaty dávek metodicky řídí zařízení města - Knihovnu Boţeny
Němcové, Dŧm penzion – byty s pečovatelskou sluţbou, Baldovská 638, městské kulturní
středisko, REHA centrum Domaţlice, jeselské zařízení – a kontroluje činnost mateřských
škol, základních škol, zvláštní školy a základní umělecké školy.
(Zapsáno podle podkladŧ ing. Hany Ircingové)

FINANČNÍ ODBOR
Vedoucí ing. Petr Libra
Odbor má rozsáhlý a pro provoz města zajisté velmi dŧleţitý obsah činnosti. Zajišťuje:
1. Agendu výherních hracích přístrojů: zpracování ţádostí o povolení provozování
výherních přístrojŧ v hernách, barech, kasinech a restauracích na území Města
Domaţlic a vydávání rozhodnutí k povolení provozu, dále sledování úhrady
správních a místních poplatkŧ a výtěţkŧ z provozování herních přístrojŧ, v případě
nedoplatkŧ pak jejich vymáhání.
2. Vedení devizové pokladny
3. Poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení:
Fond rozvoje bydlení město
vytvořilo z návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, poskytnuté
ministerstvem financí. Disponování s těmito prostředky je podmíněno dodrţováním
pravidel stanovených Ministerstvem financí České republiky. Odbor zajišťuje
poskytování pŧjček na zvelebení budov na území města, zpracování a uzavírání
smluv se zájemci, kteří jsou vybíraní výběrovým řízením; dále zajišťuje kontrolu
reţimu splácení pŧjček a vymáhání dluţných částek, kontrolu dodrţování
účelovosti poskytnutých prostředkŧ a sledování hospodaření celého fondu.
4. Metodické řízení příspěvkových organizací a organizačních sloţek Města
Domaţlice: zahrnuje kontrolu chodu finančního hospodaření jednotlivých
příspěvkových organizací a organizačních sloţek, kontrolu vedení pokladen,
pokladních knih a peněţních deníkŧ, kontrolu dodrţování závazných směrnic a
předpisŧ.
5. Vymáhání pokut, nedoplatků a dalších finančních pohledávek
6. Tvorbu směrnic a vyhlášek
7. Mzdovou agendu
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8. Místní poplatky: evidence, vyměřování, vybírání a zaevidování místního poplatku
ze psŧ, ze vstupného, za ubytovací kapacity
9. Agendu „popelné“: vyhotovení hospodářských smluv pro fysické a právnické
osoby, které pro občany města zajišťují svoz komunálního odpadu, zpracování
objednávek a poţadavkŧ na svoz komunálního odpadu, evidence plateb, vymáhání
pohledávek vyplývajících z uzavřených smluv
10. Fakturaci a styk s bankou pro úřad
11. Účetnictví pro úřad
12. Tvorbu rozpočtu města a hospodaření podle rozpočtu
(Zapsáno podle podkladŧ ing. Libry)

OBECNÍ ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
SAMOSTATNÝ ODBOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vedoucí ing. Vlastimil Vachtl
Ţivnostenský odbor městského úřadu vznikl usnesením městské rady číslo 91 ze dne
3.3.1992, na základě zákona 570/1991 Sb., o ţivnostenských úřadech, k 1.březnu 1992. Pro
práci v nově vzniklém odboru vyčlenil městský úřad dvě pracovnice z odboru místního
hospodářství, Annu Škardovou a Milenu Vyhlídalovou. Funkci vedoucího odboru pak
městská rada obsadila na základě výběrového řízení, jehoţ vítězem se stal ing. Vlastimil
Vachtl ( vedoucím jmenován s platností od 16. 4. 1992). Prvním úkolem nově ustaveného
odboru bylo převést registrace soukromých podnikatelŧ do formy ţivnostenského
oprávnění. Podle zákona vydával ţivnostenská oprávnění k činnostem, zařazeným do
ţivností volných a věnoval se také kontrole předpisŧ souvisejících s podnikáním. V létech
1993-1994 sloţili všichni pracovníci úřadu zkoušky zvláštní odborné zpŧsobilosti pro práci
ve státní správě v Institutu státní správy v Benešově.
V roce 1994 odešla paní Vyhlídalová na mateřskou dovolenou a na ţivnostenský úřad
nastoupila paní Jana Dufková (bývalá sekretářka starostky města), která se naopak
z mateřské dovolené vrátila. V roce 1997 odešla do dŧchodu paní Anna Škardová. Od
ledna 1998 se na odbor vrátila paní Milena Vyhlídalová.
V listopadu 1999 přešla paní Vyhlídalová na vlastní ţádost do bytového oddělení odboru
místního hospodářství. Na ţivnostenský odbor nastoupil ing. Luboš Lukášek, který ale uţ
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v březnu 2000 z městského úřadu odešel. Na ţivnostenském úřadu se tak sníţil počet
pracovníkŧ na dva lidi. Od prosince 2000 absolvuje na obecním ţivnostenském úřadu svoji
jednoroční absolventskou praxi slečna Lenka Krocová.
Přehled o počtu podnikatelŧ, registrovaných v Domaţlicích od vzniku ţivnostenského
odboru:
Rok

Počet podnikatelŧ
k 31.12.

Počet ţivností k 31.12.

1992
1993
1994
1995
1996

505
816
1106
1417
1781
2070
2403
2695
2998

626
951
1334
1673
2078
2415
2696
2970
3328

1997

1998
1999
2000

(Jak se zdá, počet ţivnostníkŧ i ţivností v našem městě prudce roste. Mŧţe však jít, a
pravděpodobně zčásti jde, také o jev poněkud neţádoucí, kdy zaměstnavatelé nutí
zaměstnance, aby pracovali na ţivnostenský list, protoţe tak za ně nemusí platit daně a
sociální a zdravotní pojištění. Podobné případy jsme uţ zaznamenali i v našem městě –
poznámka kronikářky)
(Zapsáno podle podkladŧ ing. Vlastimila Vachtla)

ODBOR VÝSTAVBY
Vedoucí Zdeněk Krautwurm
Odbor výstavby městského úřadu je stavebním úřadem pro 23 obcí z okolí Domaţlic. Ve
výše uvedených obcích a ještě v dalších 17 obcích má na starosti také vodní hospodářství.
Rozsah jeho práce je tedy značný. Odbor spolupracuje se zpracovateli územních zón,
s geodety, s odbornými organizacemi a orgány. Řeší výkup pozemkŧ od soukromých
vlastníkŧ pro potřeby města, např. komunikací. Zabývá se problematikou projektŧ,
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dodávek inţenýrských sítí v územních zónách. Práci odboru ztěţují nedostatečná
projektová dokumentace k jednotlivým stavbám a neúplná podání od jednotlivých
stavebníkŧ – často chybí stanoviska odborných státních orgánŧ, např. hygienikŧ, hasičŧ a
podobně. Při tom rozsah práce odboru, zejména pokud se týká podaných ţádostí o vydání
stavebních povolení, neustále roste. Náročná je také práce v městské památkové rezervaci,
kde odbor naráţí na řadu problémŧ – s ničením historických portálŧ vietnamskými
obchodníky, s reklamními zařízeními, s řešením oprav a přestaveb budov.
Přehled vydaných správních rozhodnutí ve vybraných létech od roku 1989:
Rok

Počet územních
rozhodnutí

Počet vydaných
stavebních povolení a
kolaudací

1989
1990
1993
1994
1996
1998

3
1
32
36
45
25

180
193
465
490
588
697
(Zapsáno podle podkladŧ pana Zdeňka Krautwurma)

STAVBY REALIZOVANÉ MĚSTEM DOMAŢLICE V ROCE 2000
(mil. = milion)
stavba:
Rekonstrukce domu v Ţiţkově ulici včetně vestavby
tří bytových jednotek

prostavěno:
1,2 milionŧ Kč

Plynofikace ulic Na Ostrŧvku, Ţiţkova, Chodská, U zastávky, Břetislavova, Klášterského,
Jiráskova, Havlíčkova, Petrovická (podíl města na nákladech)
2,2 mil.
Světelná signalizace křiţovatek

7,3 mil.

Odbahnění a rekonstrukce rybníka „Ovčárna“ v Havlovicích

1,1 mil.

Rekonstrukce panelových sídlišť, vybavení dětských hřišť pod
Okresním úřadem, v Hanově parku, u plaveckého bazénu

0,4 mil.
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Rekonstrukce V. mateřské školy na klubovny pro mládeţ

1,1 mil.

Zahrada Chodského hradu

0,6 mil.

Rekonstrukce stadionu „Střelnice“

4,0 mil.

Plynofikace kotelny v Kovařovicově ulici

7,7 mil.

Rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí Míru

1,1 mil.

Výstavba veřejného osvětlení v ulici 28. října

0,2 mil.

Veřejné osvětlení v Havlíčkově ulici

0,2 mil

Zpevnění povrchŧ chodníkŧ v Hruškově ulici včetně
rekonstrukce vodovodu

0,3 mil.

Zpevnění povrchu ulice Na Ostrŧvku

1,5 mil.

Rekonstrukce Břetislavovy ulice (u řeky), včetně výstavby
vodovodního řadu

3,0 mil.

Zpevněná plocha v Alejích

0,85 mil.

Výstavba sběrného dvora v technických sluţbách

0,9 mil.

Rekonstrukce chodníku v Masarykově ulici, včetně rekonstrukce
vodovodních přípojek
2,2 mil.
Rekultivace skládky Havlovice

2,6 mil.

Stavební úpravy domu čp. 611 v Tyršově ulici

6,5 mil.

Výstavba 51 bytových jednotek na Kozinově poli

6,9 mil.

Inţenýrské sítě na Nevolickém vrchu

0,28 mil.

Výstavba 18 bytových jednotek ve Vrchlického ulici

3,8 mil.

Stavba zahradního altánu

0,3 mil.

Plynofikace domu čp. 115 ve Vojtěchově ulici

0,2 mil

Klimatizace obřadní síně na radnici

0,15 mil.

Oplocení IV. mateřské školy

0,1 mil.

Oplocení kluboven v bývalé V. mateřské škole

0,1 mil.
(Zapsáno podle podkladŧ paní Zikové)
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Zařízení Města Domaţlice

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie Domaţlice vznikla 1.1.1992. Sídlí na radnici. Policii zřizuje městské
zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Počet stráţníkŧ se z pŧvodně schválených osmi
lidí postupně zvýšil na sedmnáct. Od 20.1.1999 pŧsobí, na základě rozhodnutí
zastupitelstva, při městské policii 12 stráţníkŧ. Městská policie zabezpečuje místní
záleţitosti veřejného pořádku v rámci pŧsobnosti obce. Městský policista prokazuje
příslušnost k městské policii stejnokrojem, sluţebním odznakem a rukávovou nášivkou se
znakem města Domaţlic. Při výkonu sluţby se městští policisté řídí zákonem o obecní
policii. Od občanŧ mohou poţadovat předloţení prŧkazu totoţnosti, poţadovat vysvětlení,
dále mají právo předvést osobu na sluţebnu, odebrat občanovi zbraň, zakázat občanŧm
vstup na určitá místa, otevřít byt či nebytový prostor, odejmout věc, vstupovat do
ţivnostenských provozoven, zastavovat vozidla, pouţít technických prostředkŧ k zabránění
odjezdu vozidla. Za určitých okolností mŧţe stráţník při výkonu sluţby pouţít některé
donucovací prostředky. Jsou jimi hmaty, údery a kopy sebeobrany, pouţití slzného plynu,
obušku, pout, varovný výstřel, u motorových vozidel pak pouţití technických prostředkŧ
(botiček). Místo nebo vedle donucovacích prostředkŧ mŧţe stráţník nasadit sluţebního
psa.
(Zapsáno podle podkladŧ městské policie)

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA DOMAŢLICE
Ředitel Antonín Pittner
Také v tomto roce se činnost správy nemovitostí soustředila na opravu a údrţbu bytového
fondu. V červenci ukončila pŧdní vestavbu dvou bytŧ, výstavbu sociálního
zařízení ve stávajících bytech, plynofikaci a generální opravu celého domu
čp. 222 v Ţiţkově ulici. V listopadu skončila rekonstrukce uhelné kotelny
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v Kovařovicově ulici na kotelnu plynovou. Tato kotelna byla poslední uhelnou kotelnou
v majetku Města Domaţlice. Poslední větší letošní akcí správy nemovitostí byla
plynofikace objektŧ ve Vojtěchově ulici. Zaměstnanci bytového podniku zajišťují pro
nájemníky i majitele bytŧ na objednávku rŧzné údrţbářské a opravárenské práce.

DOMAŢLICKÉ TECHNICKÉ SLUŢBY
Ředitel Jaroslav Zavadil
V lednu a v únoru byly ještě technické sluţby rozpočtovým zařízením
Města Domaţlic. Od 1. března zaloţilo Město Domaţlice jako jediný
zakladatel

společnost

s ručením

omezeným

s obchodním

jménem

Domaţlické technické sluţby, spol. s r.o., Chrastavická 170, 344 01
Domaţlice.

Předmětem

podnikání

nové

společnosti

je

podnikání

v oblastech: nakládání s odpady, nákup zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
úklidové práce, údrţba a drobné opravy chodníkŧ a komunikací, údrţba veřejné zeleně.,
rekonstrukce a zakládání parkŧ, lakýrnické práce, práce s vysokozdviţnou plošinou,
pronájem prŧmyslového zboţí, zemní a výkopové práce, provozování pohřebišť a
krematorií, silniční motorová doprava nákladní, opravy motorových vozidel, montáţ,
opravy a údrţba vyhrazených elektrických zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických
strojŧ a přístrojŧ, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, od 15. listopadu pak
také správa a údrţba nemovitostí.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán jednatel pan Jaroslav Zavadil, v tříčlenné
dozorčí radě zasedají zaměstnanci městského úřadu.
Domaţlické technické sluţby zajišťovaly v tomto roce pro město Domaţlice úklidové,
čistící a údrţbářské sluţby. Navíc postavily nákladem 356.872,- Kč tři nová dětská hřiště –
u plaveckého bazénu, v Hanově parku a pod okresním úřadem. Všechna hřiště jsou stále
plná dětí a přivítali je i rodiče. Jen u plaveckého bazénu si rodiče stěţují, ţe hřiště je
nebezpečně blízko Zubřiny. I na něm je ale dětí stále dost a za pěkných slunečních dní
bylo vítaným místem posezení pro maminky s kočárky. Technické sluţby vysadily mezi
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hřištěm a Zubřinou pás ţivého plotu. Stromečky jsou

zatím malinké, ale přijaly se

všechny. Po všech sídlištích rozmístily technické sluţby v letošním roce dětské skluzavky.
Na některých místech města postavili zaměstnanci technických sluţeb nové lavičky, starší
a poškozené opravili nebo vyměnili. Po městě rozmístili 7 košŧ na psí exkrementy.
Technické sluţby také prŧběţně rozšiřují a zdokonalují svŧj vozový park. Pro lepší sekání
trávy na zelených plochách ve městě koupily dvě nové německé sekačky se sběrnými koši.
Pro svoz velkoobjemových kontejnerŧ si, rovněţ letos, pořídily ramenový nakladač Liaz za
555 tisíc korun.
Od 1. srpna je v areálu technických sluţeb v Chrastavické ulici v provozu Sběrný dvŧr.
Občané Domaţlic a Havlovic zde mohou bezplatně odkládat objemný komunální odpad,
stavební suť do 300 kilogramŧ, směsný papír, sklo, plasty, starý textil, dřevěný odpad,
kompostovatelný odpad a podobně. Náklady na všechny vyjmenované sluţby,
poskytované občanŧm našeho města, činily v tomto roce 16 931 652 Kč.
To, ţe technické sluţby zlepšují svoji práci, je ve městě vidět na kaţdém kroku. Podle
mínění občanŧ je nyní město čistší, upravenější neţ bývalo ještě před čtyřmi - pěti léty.
Chvála, kterou občané nešetří, technické sluţby jistě mŧţe těšit. Domaţličané by k ní ale
měli přidat i dodrţování pořádku ve městě ze strany občanŧ samotných i některých
místních podnikatelŧ. Aby co technické sluţby uklidí, také uklizené zŧstalo. A na delší čas,
ne jen pár hodin po úklidu.

MĚSTSKÉ LESY
Ředitel ing. Jan Benda
Rok 2000 byl pro městské lesy šestým rokem platnosti Lesního
hospodářského plánu. Závazné ukazatele se daří plnit rovnoměrně,
mírné překročení těţeb, ke kterému došlo následkem sněhových a
větrných kalamit, se daří vyrovnávat, takţe je předpoklad, ţe se
těţba do konce platnosti lesního hospodářského plánu beze zbytku
vyrovná.
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Při pěstební činnosti se daří udrţovat objem na úrovni předchozích let. Za velmi dobrý lze
povaţovat 38% podíl přirozené obnovy; celostátní prŧměr za uplynulé tři roky je pouze 14
%. Potěšující je i stále klesající podíl holin a sniţující se podíl zalesňování smrkem.
Uspokojivé je plnění časového podílu výchovných zásahŧ do čtyřiceti let. Domaţlické
lesy mají značný časový předstih u prořezávek porostŧ, v předstihu jsou i u výchovy
probírkami v porostech do čtyřiceti let věku. Velkou pozornost věnují ochraně lesa před
škŧdci, zejména před lýkoţroutem smrkovým a ploskohřbetkou smrkovou. Zaměstnanci
lesŧ postavili dostatečné mnoţství lapákŧ I. a II. série a stromy, napadené kŧrovcem, včas
vyhledali a zlikvidovali. I kdyţ napadené stromy představují jen 396 plnometrŧ coţ je
2,8% z celkové těţby dřeva, zaměstnanci lesŧ výskyt kŧrovce stále sledují, aby mohli včas
zasáhnout. Co se týká ploskohřbetky smrkové dělají lesy jarní a podzimní kontroly
housenic ve dříve ohroţených porostech. Letecká aplikace insekticidŧ proti tomuto škŧdci
zatím nebyla nutná.
V zimních a jarních měsících likvidovali zaměstnanci lesŧ následky větrné kalamity Lothar
z prosince 1999. Zpracovali 6574 plnometrŧ dřeva, coţ představuje 85% z nahodilých
těţeb a 43% z celkových těţeb. Prodej vytěţeného dříví tvoří 77% příjmŧ městských lesŧ.
Realizuje se formou prodeje zpracovaného dřeva. Prodej dříví nastojato a prodej surového
dříví se prakticky neprovádí. Část hmoty se zpracovává do dřevařských výrobkŧ na pile na
Hadrovci. Vzhledem k malé poptávce po dřevařských výrobcích však zde musela být ke
konci roku výroba omezena. Následky větrné kalamity Lothar se nepříznivě projevují
sníţením poptávky po kulatinových sortimentech. To přináší sníţení jejich ceny.
Meziročně klesl podíl exportu z 34% na 15,8%.
V tomto roce proběhla rekonstrukce administrativní budovy lesŧ v Tyršově ulici 611
v celkové hodnotě 9 191 tisíc korun. Lesy rovněţ nákladem 1 294 tisíc Kč opravily lesní
cesty, do opravy rybníkŧ investovaly 406 tisíc Kč (největší akcí byla celková oprava
„Psího rybníka“). 996 tisíc korun stála oprava a udrţování budov – zde byla největší akcí
výstavba čistírny odpadních vod na pile na Hadrovci.
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Celostátně sledovanou akcí Městských lesŧ Domaţlice je realizace „Záchranného
programu tetřeva hlušce“ v národní přírodní rezervaci „Čerchovské hvozdy“ , v lokalitě
Čerchova. V tomto roce pracovníci lesŧ vypustili prvních dvacet tetřevŧ v hodnotě 300
tisíc Kč. Ptáky stále monitorují, šest prostřednictvím vysílaček, ostatní pomocí osobního
pozorování. Tetřevi jsou pýchou domaţlických lesákŧ a někteří jedovatí jazykové tvrdí, ţe
je zaměstnanci lesŧ hlídají víc neţ chŧva nemluvně, aby prý jim „neutekli do Němec“.
Městské lesy organizují i odborné a poznávací exkurse do městských lesŧ (pro pracovníky
ministerstva zemědělství, pro myslivce ze sousedního německého okresu Cham, pro
tajemníky městských úřadŧ okresu ).
V květnu aţ září probíhala u městských lesŧ kontrola hospodaření. Kontrola neshledala
větší závady.
Rada města Domaţlice rozhodla v závěru roku o zaloţení nové organizace Domaţlické
městské lesy spol. s r.o. a učinila první kroky pro vznik této organizace.
Plnění hlavních ukazatelŧ:
-

Obnova lesa 10,86 hektarŧ, z toho přirozená 6,31 hektarŧ
Podíl jednotlivých dřevin: smrk 7,76 ha, jedle 0,63 ha, modřín 0,12 ha, klen 0,03
ha, buk 2,09 ha, jasan 0,08 ha, olše 0,15 ha.

-

Těţba dříví celkem 15 262 plnometrŧ

-

Dodávka dříví celkem 15 469 plnometrŧ

-

Trţby za vlastní dříví celkem
za vykoupené dříví
za dřevěné výrobky
za prodané ryby vlastní
za ryby přikoupené
myslivost
doprava vlastní

22 686 tisíc Kč
736 tisíc Kč
788 tisíc Kč
238 tisíc Kč
332 tisíc Kč
180 tisíc Kč
775 tisíc Kč
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PLAVECKÝ BAZÉN
Vedoucí Ladislav Feierfeil
Počet návštěvníkŧ krytého plaveckého bazénu v Domaţlicích v posledních létech proti
dřívějšku poklesl. Je to obecný jev, lidé zkrátka víc šetří. Bazén se snaţí přitáhnout
návštěvníky i rozšiřováním sluţeb, které v jeho areálu mohou vyuţít. V současné době je
v bazénu mimo velký a malý bazén a ubytovnu i posilovna včetně sauny, solária a bufetu,
kterou provozuje pan Kazimour, kadeřnictví paní Vrchotové a Visagestudio-kosmetika
paní Cetkovské. Přímo v hale plaveckého bazénu nabízí své sluţby stánek s občerstvením.

JESELSKÉ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŢLIC
Ředitelka Marie Polívková
Jeselské zařízení sídlí od roku 1997 v budově VI. Mateřské školy v Michlově ulici. V této
mateřské škole byla po roce 1968 jeselská třída pro děti od dvou let. Po několika létech ji
však město zrušilo.
Jesle přijímají děti od šesti měsícŧ věku, pokud to schválí dětský lékař. Mají kapacitu 15
míst, během tohoto roku v nich bylo prŧměrně zapsáno 17 dětí. Mezi dětmi zdravými jsou
zapsány i děti, které jsou nějak vývojově opoţděné – letos to byly dvě děti.
Děti odcházejí z jeslí podle přání rodičŧ do rŧzných mateřských škol buď od září nebo od
ledna. V prŧběhu tohoto roku odešlo 13 dětí a nastoupilo 13 dětí nových. Během
posledních let navštěvují jesle i děti cizincŧ, kteří u nás pracují, rŧzných národností:
vietnamské, ruské, anglické.
V jeslích pracují tři dětské sestry (včetně ředitelky), kuchařka, uklízečka a pradlena, která
pere prádlo pro všechny mateřské školy ve městě. Jiţ několik let zde dva dny v týdnu
praktikují ţákyně domaţlické zdravotnické školy. Zdravotnický dozor zajišťuje MUDr.
Věra Skočdopolová a pracovnice hygienické stanice.
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DŮM – PENZION
Ředitelka Venuše Klimentová
Na objektu se během roku uskutečnilo několik drobných stavebních úprav (oprava soklŧ,
venkovní stěny kotelny) a údrţbářských prací uvnitř budov (malování, generální úklid a
dezinfekce prostorŧ varny, atd.).
Dŧm penzion se i letos aktivně podílel na spolupráci s ostatními zdravotnickými,
sociálními a charitativními organizacemi ve městě, zejména při zajišťování programŧ pro
seniory a při realizaci besed a přednášek se zdravotnickou tématikou. Jako nová sluţba
vznikla v domu penzionu od září kineziologie. Zdravotní sestry poskytly v rámci činností
regenerace a rekondice seniorŧm 602 koupelí s perličkovou a povodní masáţí.
Pečovatelskou sluţbu poskytují její zaměstnankyně celkem 178 klientŧm: 119 osob má
zajištěnou dováţku obědŧ, 52 klientŧ vyuţívá sluţeb péče o občana a jeho domácnost, 24
klientŧ ošetření nohou.
V Domaţlicích se zvyšuje počet osob ţijících ve vlastních domácnostech, které potřebují
pečovatelskou sluţbu. Proto dŧm-penzion uvaţuje o přijetí jednoho mladého muţe
k výkonu náhradní vojenské sluţby na rozvoz obědŧ a pomoc při úklidových i jiných
pracích.
Ve druhém pololetí roku proběhla v domě – penzionu mezinárodní konference
holandských a českých měst za účasti domaţlického starosty pana Jana Látky a senátora
ing. Petra Smutného.

REHA – CENTRUM
Ředitel František Voják
Reha-centrum je příspěvková organizace Města Domaţlice. Pŧsobí od 1.1.1993, sídlí
v Kozinově ulici čp. 236.
Činnost organizace zabezpečuje ředitel pan František Voják, pracující na částečný úvazek
(0,2 plného pracovního úvazku) a dobrovolné pracovnice, hospodářka paní Anna Jungová
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a paní Anna Váchalová, která poskytuje informace o kompenzačních pomŧckách v rámci
činnosti CENTRA SLUŢEB pro zdravotně postiţené.
Finanční prostředky na provoz Reha-centra poskytuje město, v tomto roce činil jeho
příspěvek 127 tisíc Kč. Další finanční prostředky získává Reha-centrum od sponzorŧ a
obecních a městských úřadŧ okresu,
Reha – centrum organizuje řadu akcí v rámci přeshraničních partnerských vztahŧ. V tomto
roce uskutečnilo čtyři takovéto akce.
 29. dubna to byla dobročinná akce pro zdravotně postiţené občany z měst
Domaţlice a Furth im Wald. Jednalo se o společnou okruţní jízdu zvláštním
vlakem, taţeným parní lokomotivou, na trati Plzeň – Domaţlice - Furth im Wald
- Domaţlice – Plzeň – Klatovy – Furth im Wald – Domaţlice – Plzeň. Akce se
zúčastnilo 200 osob, z toho 70 z Domaţlic a okolí.
 Ve dnech 21.4. – 25.4. se uskutečnila v Domaţlicích návštěva přátel
z partnerského města Budel, na další návštěvu přijeli Budelští ve dnech 11. – 14.
srpna.
 19. aţ 21. října se konala v České republice konference českých a holandských
měst. Zahájení konference proběhlo v Dobříši, její závěr v Domaţlicích, za účasti
starosty Domaţlic Jana Látky, místostarosty Jiřího Herbrika a senátora ing. Petra
Smutného.
 27.10. se u příleţitosti 10. výročí trvání spolupráce kontaktních skupin obou měst
konalo setkání zdravotně postiţených z Domaţlic a Furthu. Setkání se zúčastnil
také starosta Furthu Reinhold Macho.
Při Reha – centru pracuje krouţek výpočetní techniky. Navštěvuje jej 25 dětí.
Prostory centra vyuţívají i jiná občanská sdruţení a svazy k přednáškové a kulturněspolečenské činnosti. V tomto roce navštívilo centrum celkem 3.755 osob.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO (MKS)
Ředitel Zdeněk Peroutka
MKS zřizuje fotokrouţek, krouţek esperanta a pěvecký sbor Čerchovan.
V tomto roce předloţilo MKS domaţlické veřejnosti pestrou nabídku
kulturních, vzdělávacích a zábavných programŧ. V rámci předplatného
uskutečnilo 8 divadelních představení a 8 koncertŧ, mimo předplatné pak 3
divadelní představení a 5 koncertŧ. Divadelní představení shlédlo celkem
4.457 návštěvníkŧ, koncerty měly 2 648 posluchačŧ. Další tři koncerty připravilo MKS pro
domaţlické milovníky hudby v rámci Domaţlického hudebního léta.
Zábavné pořady (České buchty, HOLKI, Šlapeto, Chodský bál a další) navštívilo 3.339
milovníkŧ těchto ţánrŧ, v prŧměru 304 lidí na jedno představení.
Pro děti a mládeţ připravilo MKS 1 divadlo a 7 výchovných koncertŧ s celkovou účastí
2.784 divákŧ a posluchačŧ.
Ze všech nabízených pořadŧ měly, podle hodnocení pracovníkŧ
MKS, největší úspěch Divadlo Járy Cimrmana, Novoty, Pepino
s Josefem Dvořákem, výchovné koncerty Pavla Nováka a Jaroslava
Svěceného, varhanní koncert Michala Novenka, divadlo Dívčí válka, všechny vánoční
koncerty, Koncert čtyř měst, koncerty Komorního orchestru Domaţlice-Furth im Wald,
Čerchovanu a akce Město dětem.
Kurz společenské výchovy a tance byl letos jenom jeden, v rámci jazykových kurzŧ
pracovaly 4 kurzy angličtiny a 6 kurzŧ němčiny.
Kulturní akce pořádané městským kulturním střediskem v letošním roce
31.1. Divadelní představení v rámci předplatného – prŧřez operetami Noc v Benátkách a
Veselá vdova
22.2. Dva výchovné koncerty: Svěcený – Synková
23.2. Divadelní představení v rámci předplatného: Edward Albee „Křehká rovnováha“
2.3. Koncert Kruhu přátel hudby (dále jen KPH) v rámci předplatného: Šimková, Kubita,
Wiesner
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5.3. Divadlo Járy Cimrmana – dvě představení
16.3. Divadelní představení v rámci předplatného: Aldo Nicolaj „Tři na lavičce“
18.3. Chodský bál
20.3. Zábavný pořad Novoty
13.4. Koncert KPH v rámci předplatného – Procházková- Bárta-Procházka
25.4. Divadelní představení v rámci předplatného: Divadlo Josefa Dvořáka „PEPINO“
28.4. Koncert Pavla Dobeše, výchovné koncerty Pavla Nováka pro mateřské a základní
školy
29.4. Koncert čtyř měst
18.5. Koncert KPH v rámci předplatného: Adamus-Novotná
22.5. Divadelní představení pro střední školy a učňovskou školu
1.6. Město dětem
6.6. Varhanní koncert Michala Novenka v klášterním kostele
7.6. Dva varhanní koncerty Michala Novenka v arciděkanském kostele
9.6. Koncert Věry Martinové a kapely
15.6. Koncert KPH v rámci předplatného: Cembalové duo
19.6. Netradiční hudební večer
21.6. Vítání léta hudbou – koncert dámské kapely České buchty
30.6. Přivítejte prázdniny s diskotékou radia KISS PROTON a skupinou HOLKI
11.7. Rajská zahrada kláštera: Komorní orchestr Domaţlice-Furth im Wald
12.-13.8. Chodské slavnosti – vavřinecká pouť
4.9. Divadelní představení v rámci předplatného „Turecká kavárna“
5.9. Rajská zahrada kláštera: FLAUTO E CORDE
28.9. Koncert KPH v rámci předplatného: Spáčil – Peterson
18.-29.9. Mapový okruh Nekázanka – výstava dvanácti fotoklubŧ České republiky
12.10. Koncert KPH v rámci předplatného: APOLLON KVARTET
17.10. Divadelní představení mimo předplatné: Dívčí válka
20.10. Varhanní koncert Markéty Reindlové v klášterním kostele
28.10. Divadelní představení v rámci předplatného „Vstupte“
3.11. Koncert Petry Janŧ
21.11. Divadelní představení v rámci předplatného „Prolhaná Ketty“
12.12. Vánoční koncert Evy Pillarové – dvakrát
19.12. Koncert KPH v rámci předplatného: J.J.Ryba: Česká mše vánoční v podání
Čerchovanu a jeho hostŧ
22.12. VII. Chodský vánoční koncert – folklórní soubor Postřekov
26.12. J.J.Ryba: Česká mše vánoční v podání Čerchovanu v klášterním kostele
VIDEOPŦJČOVNA
V tomto roce MKS videopŧjčovnu zrušilo. Od počátku roku do konce svého pŧsobení měla
1964 abonentŧ.
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MĚSTSKÁ INFORMAČNÍ SLUŢBA
Zajišťuje běţný provoz informačního střediska, předprodej vstupenek, prodej propagačních
materiálŧ o městě, inzerci, tisk smutečních oznámení a plakátŧ. Má svoje
internetové stránky, na kterých propaguje Domaţlice i širší region.
Zájemcŧm také prodává knihu Zdeňka Bláhy „Nezapomenutelné postavy
Chodského folklóru“, kterou autorovi městské kulturní středisko vydalo.
TISKÁRNA MKS
Zdá se, ţe se splnily předpovědi a z tiskárny se stává ziskové pracoviště. Za dobu svého
pŧsobení si uţ získala dostatek zákazníkŧ. Měsíčně zpracovává 50 i více zakázek. Její tisky
jsou kvalitou srovnatelné i s tisky velkých tiskáren. Letos tiskárna vydělala 1.733 tisíc Kč
při nákladech 1.458 tisíc Kč. Čistý zisk je tedy 275 tisíc Kč.
V tiskárně se připravuje i městský zpravodaj. Ten byl letos 200 tisíci korun prodělečný.
MKS to zdŧvodňuje nepříznivým vývojem trţeb za inzerci a rozšířením počtu stran
zpravodaje.
KINO ČAKAN
se letos v září, díky pochopení radnice, dočkalo mimořádně zajímavého
vylepšení, zabudování nové zvukové aparatury s „Dolby systémem“
(zařízení pro prostorové šíření zvuku). Domaţlické kino je třiapadesátým
kinem v republice s tímto zařízením. Proti loňskému roku se letos, po dlouhých létech
stagnace, mírně zvedly návštěvnost kina i trţby.
Rok:

1999
2000

Počet návštěvníkŧ Počet představení Prŧměrná návštěvnost
celkem za rok:
za rok:
na jedno představení:
24.820
26.793

344
357

72
75
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Trţby ze
vstupného:
1.076.518,1.133.819,-

KNIHOVNA BOŢENY NĚMCOVÉ
Ředitelka Mgr. Jana Čechová
Hlavním úkolem knihovny v tomto roce bylo pokračovat ve vkládání fondu pro dospělé
čtenáře do počítače a následná úprava knih /označení, zabalení a uspořádání/. Dalším
významným úkolem bylo, díky grantu ministerstva kultury, přeměnit počítačovou síť na
strukturovanou kabeláţ a rozšířit internetovou studovnu o dvě pracovní místa.
V tomto roce celkově vzrostl počet

výpŧjček a to i přes to, ţe knihovna

několik týdnŧ nepŧjčovala, protoţe

se

počítačové

malování místností, do jejichţ stěn

sítě

a

následné

se vkládaly nové kabely. Roste

také

prováděla
nákup

knih,

rekonstrukce
coţ

je

při

stoupajících cenách kníţek velmi pozitivní skutečnost.
Knihovna poskytuje čtenářŧm i ostatní veřejnosti reprografické a informační sluţby.
Spolupracuje se zdejšími penziony pro dŧchodce, kam její pracovnice docházejí
s kníţkami za jednotlivými čtenáři. Oddělení pro děti a mládeţ organizuje besedy a
knihovnické lekce pro děti mateřských a základních škol. V tomto oddělení je mezi čtenáři
zapsáno i několik vietnamských dětí.
Internetovou studovnu knihovny v tomto roce navštívilo 2 780 návštěvníkŧ.
Knihovna vykazuje bohatou přednáškovou a výstavní činnost pro domaţlickou veřejnost.
Celkově lze říci, ţe obsah činnosti městské Knihovny Boţeny Němcové se rok od roku
rozšiřuje a ţe knihovna, mimo zprostředkování přístupu k literatuře, se zejména
v souvislosti s rostoucí moţností presentace nejnovějších informačních technologií, stále
více stává ţivým informačním centrem Domaţlic a jejich okolí.
V knihovně pracuje jedenáct zaměstnancŧ, z toho devět odborných pracovnic.
Knihovní fond činil v tomto roce 76.310 knihovních jednotek, z toho 71 721 knih.
V roce 2000 nakoupila knihovna 2.751 nových knih.
Celkem knihovnu letos navštěvovalo 2 156 čtenářŧ (553 dětí), kteří i vypŧjčili 95.927
svazkŧ knih a periodik.
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Knihovna uspořádala pro dětské i dospělé čtenáře celkem 165 besed, přednášek a
informatických lekcí, 95 výstav, 13 burz knih. Písemně zodpověděla 204 dotazŧ
z nejrŧznějších sfér.
Celkový roční rozpočet knihovny činil letos 3 342 tisíc korun, z toho na nákup knih vydala
knihovna 437 181 Kč a na nákup časopisŧ 88 243 Kč.
VÝSTAVY V KNIHOVNĚ
Leden
Novoročenky a literární práce dětí v soutěţi Literární krabička
Únor
Partnerská města
Březen
Autogramy slavných ze sbírky Jiřího Hanibala z Ostravy-Poruby
Duben
Velikonoční perníčky s ukázkou zdobení – Jitka Peterová
Květen
Osvobození Domaţlic, JARO – práce dětí mateřské školy v Poděbradově
ulici
Červen
Paličkovaná krajka – práce dětí z krouţku základní školy v Poběţovicích
Červenec - srpen
Fotogtafie Jitky Fialové z Horšovského Týna
Září
Obrazy Ireny Kaslové ze Šitboře
Říjen
Ex libris J.Pavlíka z Domaţlic
Listopad
Obrázky a šperky Jiřiny Vašiové z Horšovského Týna
Prosinec
Dárky pro radost – výstava ručních prací šikovných rukou

MUZEUM CHODSKA
Ředitelka PhDr. Iva Kumperová
Muzeum je příspěvkovou organizací okresního úřadu. Plní funkci okresního a zároveň
městského muzea.
Exposice všech tří zařízení Muzea Chodska (v Chodském hradu, v galerii, v Muzeu J.
Jindřicha) zŧstaly v ustálené podobě. Hlavní úsilí všech pracovníkŧ muzea se
soustřeďovalo na inventarizaci sbírek. Vybudování nových prostorných depozitářŧ
v Chodském hradě umoţnilo v tomto roce přemístit všechny předměty z klimaticky
nevhodného depozitáře v budově Muzea Jindřicha Jindřicha částečně do Chodského hradu
a částečně do 1. patra Jindřichova muzea. V závěru roku bylo šest oken Jindřichova muzea
opatřeno ÚV fólií, která chrání instalované exponáty proti poškození slunečním světlem.
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Do muzea nastoupil od druhého pololetí roku archeolog, který nyní mimo jiné dozoruje
veškeré výkopy ve městě.
Muzeum Chodska po svém znovuotevření vítá ve svých prostorách stovky návštěvníkŧ.
Mírně klesá zájem o Jindřichovo muzeum. Toto muzeum ve srovnání s novými exposicemi
v Chodském hradu ztratilo poněkud na přitaţlivosti. V přízemí Jindřichova muzea jsou
dvě výstavní místnosti. V tomto roce se v nich uskutečnily dvě výstavy: výstava Sklárny
v Českém lese, kterou zpracoval spolupracovník muzea,

domaţlický nakladatel a

amatérský archeolog pan Zdeněk Procházka a výstava Chodský kroj ve výtvarném umění.
Součástí muzea je i Galerie bratří Špillarŧ se stálou exposicí děl Karla a Jaroslava
Špillarových a s výstavní síní pro výměnné výstavy.
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V. VEŘEJNÝ ŢIVOT
A/ POLITICKÉ STRANY
Úvodní vysvětlení kronikářky: I v tomto roce se, ţel, opakovala situace z let minulých. Přes
dopis, rozeslaný v lednu městským úřadem, i přes osobní telefonické výzvy městské
kronikářky, dodaly podklady pro zápis do kroniky jen dvě politické strany - Místní
organizace České strany sociálně demokratické (dále jen ČSSD) a městská organizace
Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové (dále jen KDU-ČSL).
V zápise jsou tedy pouze údaje o těchto stranách, protoţe městské kronice, jako
dokumentu politicky přísně nestrannému, nepřísluší aby sama hodnotila činnost
politických stran a hnutí.
MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ
Předseda Jan Látka
Místní organizace České strany sociálně demokratické má 37 členŧ. Jejím předsedou je
pan Jan Látka, prvním místopředsedou pan Jaroslav Bauer.
V komunálních volbách v roce 1998 dosáhla ČSSD v Domaţlicích významného úspěchu.
Z 21 zastupitelských mandátŧ získala pět mandátŧ, coţ bylo nejvíce ze všech kandidujících
stran. Starostou města Domaţlice se stal Jan Látka z ČSSD a další člen ČSSD Jaroslav
Bauer je členem městské rady. Přítel Bauer kromě této funkce zvládá ještě funkci předsedy
okresního výkonného výboru a asistenta senátora ing. Petra Smutného.
Právě velice úzkou a úspěšnou spoluprací se senátorem ing. Petrem Smutným, který je
rovněţ členem ČSSD, se místní organizaci Domaţlice daří naplňovat její komunální
volební program, se kterým předstoupila před občany v roce 1998.
Místní organizace ČSSD Domaţlice plní funkci největší místní organizace v rámci okresu,
hlavně po stránce organizační. V celém kraji je známá svými oblíbenými setkáními
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sociálních demokratŧ se sportovní a kulturně-společenskou náplní. Pořádá zájezdy za
historickými památkami po celé České republice. Uskutečňuje také besedy s politiky a
s jinými významnými osobnostmi. Snaţí se současnou ČSSD v rámci okresu navrátit
k tradiční spolkové činnosti.
(Zpracoval pan Jan Látka)
MĚSTSKÁ ORGANIZACE KDU-ČSL
Předsedkyní městské organizace je Anna Procházková.
Městská organizace KDU-ČSL v Domaţlicích se zaměřuje, kromě otázek politiky strany,
především na charitativní a kulturní činnost. Pro svoje členy připravuje kaţdý rok bohatý
kulturní a poznávací program.
V prvním květnovém týdnu se členové městské organizace zúčastnili zájezdu do
Medţugorie v Bosně-Hercegovině. Projíţděli místy, kde ještě nedávno zuřily boje, viděli
rozbombardované, vyhořelé domy. Těm dříve narozeným se tak vrátily vzpomínky na II.
světovou válku.
Ke svátku matek (o druhé květnové neděli) připravila místní organizace setkání ţen
v refektáři kláštera, na kterém vystoupili umělci z Karlových Varŧ. Pořadatele poněkud
zklamala nízká účast. Přišlo pouze kolem třiceti ţen.
24. června se členové městské organizace zúčastnili zájezdu do Německa, do Mnichova,
pořádaného okresním výborem KDU-ČSL. V červenci a v srpnu pak společně navštívili
Svatou Horu a Sušici.
Městská organizace spolu s okresním výborem KDU-ČSL jiţ tradičně pořádá mši svatou
na Čerchově. Letos čerechovskou mši celebroval plzeňský biskup Msgre. František
Radkovský. Počasí bylo tentokráte velmi příjemné, slunečné a teplé, mše se zúčastnilo
kolem 400 lidí.
23. října zajišťovala městská organizace spolu s domaţlickou Charitou sběr šatstva a
potřeb pro domácnost pro Diakonii v Úpici u Broumova.
Jako kaţdoročně i letos upravovaly členky městské organizace před svátkem zesnulých
hroby kněţí, pohřbených na městském hřbitově a prostranství kolem nich.
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Členové městské organizace se aktivně zapojili do letošní předvolební kampaně pro volby
do Senátu a do krajského zastupitelstva. Pomáhali zajistit jízdu svatého Václava a jeho
druţiny na koních městem, 10. listopadu zajišťovali její členové, sestry Cinková,
Maňasová, Čadková, Fruthová, Kitzbergerová a manţelé Dufkovi rozdávání volebních
materiálŧ a občerstvení – svařené víno, které věnoval zdejší podnikatel pan Vlčko. Členové
městské organizace zasedali ve volebních komisích v Domaţlicích i v okolních obcích.
28. prosince zakončila městská organizace poslední rok 20. století slavnostní členskou
schŧzí s vánočním posezením.
(Zpracováno podle podkladŧ paní Anny Procházkové.)
Vysvětlení kronikářky k textŧm politických stran: Členové ČSSD se vzájemně oslovují
příteli, členové KDU ČSL sestro a bratře.

B/ VOLBY DO SENÁTU A KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
SENÁTNÍ VOLBY – 12. a 19. listopadu
V letošním roce vypršel čtyřletý mandát senátora ing. Petra Smutného na zastupování
volebního obvodu číslo 11 (volební obvod zahrnuje celý okres Domaţlice a větší část
okresu Klatovy) v Senátu Parlamentu České republiky. O zvolení senátorem na tentokrát
uţ nezkrácené, šestileté volební období, se v našem volebním obvodu ucházelo celkem 9
kandidátŧ (kandidáti jsou seřazeni podle vylosovaného čísla kandidáta - pozn. kronikářky):
1. Ing. Petr Smutný, senátor, bytem Klenčí pod Čerchovem,
Česká strana sociálně demokratická
2. Vladimír Šimčík, technik, bytem Ţelezná Ruda,
Unie pro Evropu
3. Mgr. Pavel Faschingbauer, přednosta Okresního úřadu v Domaţlicích, bytem
Domaţlice, Občanská demokratická strana
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4. Mgr. Ivan Petrů, přednosta Okresního úřadu v Klatovech, bytem Klatovy,
Čtyřkoalice (Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová, Unie
Svobody, Občanská demokratická aliance, Demokratická unie). Kandidáta
navrhla Unie svobody.
5. Ing. Jaroslav Komora CSc., podnikatel, bytem Plzeň,
nezávislý kandidát
6. Tomislav Vodička, podnikatel, bytem Klatovy,
nezávislý kandidát
7. Mgr. Jaroslav Dolejší, učitel základní školy, bytem Kolinec, okres Klatovy,
Komunistická strana Čech a Moravy
8.

Karel Jachan, dŧchodce, bytem Úsilov,
Vlastenecká republikánská strana

9.

Mgr. Jaroslav Fridrich, marketingový specialista, bytem Praha, bez
politické příslušnosti. Kandidáta navrhla Česká strana národně sociální.

Volby do Senátu jsou dvoukolové, pokud některý kandidát nezíská nadpoloviční většinu
hlasŧ hned v prvním kole, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola.
První kolo senátních voleb se uskutečnilo 12. listopadu, současně s volbami do krajského
zastupitelstva. Účast voličŧ byla nízká, v našem volebním obvodu přišlo k volbám
pouhých 36,27 % voličŧ. Zvítězil dosavadní senátor ing. Petr Smutný s 23,68% všech
odevzdaných hlasŧ. Druhý byl ing. Jaroslav Komora (18.62%), který o pouhou polovinu
procenta hlasŧ předstihl Mgr. Pavla Faschingbauera (18,01).
V samotných Domaţlicích obdrţeli jednotliví kandidáti následující počty hlasŧ:
Smutný 1532 hlasŧ, Šimčík 22, Faschingbauer 909, Petrŧ 211, Komora 360, Vodička 168,
Dolejší 456, Jachtan 8, Fridrich 12 hlasŧ.
Ve druhém kole, 19. listopadu, byl výsledek stejný, senátorem se stal ing. Petr Smutný,
který obdrţel 56,9% z celkového počtu hlasŧ. Pro ing. Jaroslava Komoru hlasovalo 43,1%
voličŧ, kteří přišli k volebním urnám. Těch ostatně bylo aţ neuvěřitelně málo - ve druhém
kole se voleb v našem volebním obvodě zúčastnilo pouze 19,55% voličŧ. Volební kampaň
byla vcelku skromná a probíhala korektně. Kandidáti se občanŧm města představili jednak
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osobně na předvolebních mítincích, jednak prostřednictvím svých volebních tiskovin.
Některé kandidáty (ČSSD, ODS) přijeli do Domaţlic podpořit i vedoucí představitelé
jejich politických stran. Patrně nejrazantnější a nejdraţší kampaň vedl podnikatel ing.
Jaroslav Komora, který vsadil na volební kampaň „amerického typu“. Od ledna do
listopadu vydával vlastní noviny, barevný měsíčník Komorník, který nechal dodávat
zdarma do všech domácností ve volebním obvodu, maximálně vyuţíval všech moţností
presentace sebe a své rodiny formou rozhovorŧ, úvah i placené inzerce v regionálním
tisku (pokud moţno vţdy na první straně a ve výrazné úpravě) a mimo to pořádal po celém
volebním obvodu turné Arabela show 2000 (sportovní soutěţe, kulturní program
s vystoupeními známých umělcŧ, soutěţe pro děti i dospělé, turnaje v kopané a podobně.)
Jak se ale zdá, právě tento typ kampaně, na který u nás nejsme zvyklí, povaţovali někteří
voliči, alespoň u nás, v Domaţlicích, za poněkud méně seriózní (jak se říkalo ve městě
„vlezlý“), a tak je spíše odrazoval. Kandidáti občanských a sociálních demokratŧ a
Čtyřkoalice sympaticky soupeřili v exklusivitě zpracování a obsahové nápaditosti svých
propagačních tiskovin. Volební programy jednotlivých kandidátŧ se prakticky v ničem
nelišily od programŧ jejich politických stran. Nejtěţší situaci měl patrně ing. Petr Smutný,
který se ucházel o znovuzvolení, a takováto posice bývá vţdy ta nejméně vděčná.
V samotných Domaţlicích zvítězil ing. Smutný ve druhém kole senátních voleb nad ing.
Komorou velkou převahou.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE – 12. listopadu
První volby do krajských zastupitelstev proběhly ve stínu voleb senátních, za velmi malého
zájmu občanŧ jak o předvolební kampaň, tak o vlastní volby. O jediné mírné zpestření
předvolební kampaně se postarali občanští demokraté (ODS) vtipným volebním sloganem
„Zimmermanna na hejtmana“ (MUDr. Petr Zimmermann byl kandidátem ODS na
hejtmana kraje). A protoţe ODS krajské volby vyhrála, MUDr. Zimmermann se
hejtmanem skutečně stal. ODS vyhrála i v našem okrese, za ní se umístila KSČM, třetí
byla ČSSD, čtvrtá Čtyřkoalice a pátí nezávislí. Z našeho města zasednou v krajském
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zastupitelstvu jako zástupci okresních organizací svých politických stran pan Jaroslav
Bauer (ČSSD) a Jaroslava Wollerová (ODS).
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VI. ŠKOLSTVÍ
I. MATEŘSKÁ ŠKOLA, BENEŠOVA 282
K 30. červnu navštěvovalo školu 66 ţákŧ, o které se staralo 6 učitelek.
Od 30.6. sníţila okresní hygienická stanice škole kapacitu na 55 dětí; díky tomu se i počet
učitelek sníţil na pět.
Do první třídy základní školy odešlo ze školky 18 dětí.
Děti ze školky

prošly jarní a podzimní předplavecký minikurz v městském bazénu.

Jednou týdně cvičily v hale Tělovýchovné jednoty Jiskra. Účastnily se také divadelních
představení v divadle Alfa v Plzni.
Pro zlepšení prostředí ve školce se v tomto roce uskutečnily bílení a výměna kobercŧ
v přízemí budovy.
II. MATEŘSKÁ ŠKOLA, PODĚBRADOVA 53
Ve školce bylo v letošním roce zapsáno 72 dětí. Personál se nezměnil, Do základní školy
odešlo 26 dětí, v mateřské škole zŧstalo dvanáct šestiletých dětí s odkladem školní
docházky.
Škola vystavovala práce svých ţákŧ na výstavě výtvarných prací dětí z mateřských škol
okresu, která se uskutečnila na přelomu května a června v malém sále městského
kulturního střediska.
III. MATEŘSKÁ ŠKOLA, Palackého 224
Ve školním roce 1999/2000 bylo ve škole zapsáno 54 dětí, prŧměrná docházka 86,86%.
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Ředitelkou školy je Marie Šírová, mimo ni se o děti starají tři učitelky. Ve školce ještě
pracuje uklízečka, kuchařka a pomocná kuchařka.
Trvalým a dlouhodobým úkolem školy je ekologická výchova, péče o ţivotní prostředí a
zdravý ţivotní styl. Hlavní dŧraz se klade na všestranný rozvoj dětí, na obohacování a
zkvalitňování jejich znalostí a dovedností a na pěkné vzájemné vztahy. Celý kolektiv školy
se snaţí vytvářet dětem bezpečné a přátelské prostředí a estetické zázemí.
Ve školní kuchyni se často vaří nová jídla podle receptur zdravé výţivy, jídelníček se škola
snaţí zpestřovat velkým mnoţstvím čerstvé zeleniny, ovoce, salátŧ. Pouţívá především
kuřecí maso, ryby, sojové maso, zařazuje i krŧtí a králičí maso. Podle vyjádření okresní
hygienické stanice jsou hodnoty vitamínŧ, mléčných výrobkŧ, zeleniny a ovoce velmi
vysoké a často přesahují stanovené limity.
Ţivot dětí v mateřské škole je pestrý. Děti navštěvují saunu, na jaře plavecký bazén. Škola
tradičně pořádá turistické výlety do okolí Domaţlic, které vyuţívá k poznávání kraje a jeho
tradic. Paní učitelky se nebojí vydat se s dětmi i na delší výlety. Navštívily
horšovskotýnský zámek, divadelní představení v přírodě a výstavu loutek v Nebílově.
Asi nejvíce na děti zapŧsobil výlet do Příchovic k paní Jiřině Anderlové. Tam měly
moţnost shlédnout její nádherný vyřezávaný betlem a sochy v téměř ţivotní velikosti,
umístěné v přírodním prostředí její upravené zahrady. Nechybělo ani krásné nasvícení celé
výstavy. V dětech zanechala tato návštěva hluboké dojmy. Potom se s učitelkami vydaly
pěšky krásnou přírodou do Přeštic, kde na ně čekal autobus.
V budově mateřské školy shlédly děti celkem pět divadelních představní, dvakrát byly v
divadle v Plzni.
Během roku mateřskou školu třikrát navštívil kouzelník, třikrát byly děti na koncertě,
navštívily i výtvarnou výstavu dětí mateřských škol, které se rovněţ svými pracemi
zúčastnily.
V říjnu připravila škola výstavu dětských prací v penzionu. Na oplátku pak přišly
obyvatelky penzionu do školy zazpívat a zatancovat. Na vánoce babičky z penzionu
upletly a uháčkovaly dětem plno oblečkŧ na panenky.
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Děti se rovněţ zúčastnily slavnostního otevření hřiště u plaveckého bazénu, navštívily
první třídu základní školy, zúčastnily se Dne dětské radosti, který pořádal na dopravním
hřišti dŧm dětí.
V květnu se ve škole uskutečnila presentace firmy BENJAMIN, která prodává mimo jiné
hračky a učební pomŧcky pro mateřské školy.
Nechybělo ani tradiční rozloučení se školním rokem a s budoucími školáky na školní
zahradě. Nastávající prvňáčci dostali vysvědčení, knihu a další dárky.
I v tomto roce se škola zapojila do soutěţe „O největší alobalovou kouli“, ve které získala
čestné uznání.
IV. MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZAHRADNÍ 471
Je standardní mateřskou školou se čtyřmi třídami. Ve třech běţných třídách poskytuje
výchovně vzdělávací činnost dětem zdravým, ve čtvrté třídě jsou integrovány děti
mentálně, tělesně a smyslově postiţené s individuálním programem pro kaţdé dítě. Tato
třída je heterogenní a její zaměření se mění podle věku, sloţení a druhu postiţení či
poruchy dětí. Dŧleţitá je spolupráce s psychologem, popřípadě i s lékařem.
Celkově se škola snaţí poskytovat péči na principu globální výchovy, to znamená rozvoj
celé osobnosti dítěte. Tento projekt, který je podrobně rozpracován v jednotlivých třídách,
není neměnný, učitelky jej stále obohacují o nové prvky z odborných seminářŧ, kterých se
pravidelně zúčastňují.
V tomto roce bylo ve škole zapsáno 82 dětí. Pracovalo v ní osm učitelek, včetně ředitelky
školy, a čtyři provozní zaměstnankyně.
Velmi dobrou reklamou nejen pro školu, ale i pro město jsou malí hasiči „Soptíci“. Před
pěti léty přišel s nápadem, ustavit druţstvo hasičŧ pan Petr Ouřada. Sám je hasič a také
velký nadšenec pro práci s dětmi. Zhotovil dětem hasičské náčiní odpovídající jejich
velikosti (štafle, hadice, hasičský vozíček) a získal pro svŧj nápad také dvě paní učitelky,
paní Machtovou a paní Šotovou. Společně s dětmi získávají řadu ocenění a uznání po celé
republice i v Německu.
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V květnu byl vypsán konkurz na místo ředitelky školy, protoţe paní ředitelka Marie Sladká
odešla na konci června do dŧchodu. Funkci ředitelky vykonává od 1. července paní Anna
Bauerová, která na škole předtím pŧsobila jako učitelka.
Do prvních tříd odešlo letos ze školy 25 dětí. Od 1. července bylo ve škole zapsáno 77 dětí,
z toho 10 do speciální třídy.
Ve druhém pololetí roku došlo díky pochopení města, které poskytlo finanční prostředky a
velké obětavosti pracovníkŧ technických sluţeb k obnovení a novému oplocení zahrady
školy, kterou v uplynulých létech téměř úplně zdevastovali mladí návštěvníci blízké
diskotéky Fontána.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 17
Ředitel Ladislav Kejval
V roce 2000 navštěvovalo školu 776 ţákŧ ve 32 třídách. Na škole pracovalo 49 pedagogŧ,
11 technicko hospodářských pracovníkŧ a 22 pracovnic školní jídelny, ve které se denně
vařilo kolem 1 900 obědŧ pro obě domaţlické základní školy a cizí strávníky. 1. ročník
navštěvovalo 81 ţákŧ a povinnou školní docházku v tomto roce ukončilo 96 ţákŧ 9.
ročníku. Všichni ţáci přecházeli do studijních nebo učebních oborŧ. Na gymnázium a
střední odborné školy 54 a do středních odborných učilišť 42 ţákŧ. Ze středních odborných
škol byl největší zájem o obchodní akademii a střední prŧmyslové školy, z učebních oborŧ
pak o obor truhlář, kuchař, automechanik a kadeřnice-kosmetička.
Škola v tomto roce nabízela aţ sedm povinně volitelných předmětŧ (například výpočetní
techniku, estetiku, další cizí jazyky, biologická praktika), nepovinné předměty a zájmové
krouţky ( například chovatelský, turistiky, baseballu, kopané).
Kulturní a sportovní ţivot školy byl velmi bohatý. Mnoho turnajŧ, návštěv divadel,
koncertŧ, výstav a jiných školních akcí kladlo velké nároky na organizaci celého školního
roku. Škola se jako celek zaměřuje na výuku informatiky a na práci s výpočetní technikou,
se kterou se naučí pracovat prakticky kaţdý ţák. Zájemci projdou kompletním kurzem
během celé docházky na 2. stupni. Škola má počítačovou učebnu s 15 počítači
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propojenými v síti Windows NT. V příštím roce otevře druhou učebnu se stejným počtem
počítačŧ. Celá síť je napojena na Internet, který mohou ţáci vyuţívat při výuce i ve volném
čase.
Není však opomíjen ani rozvoj jiných stránek osobnosti ţákŧ. Mnoho dětí je zapojeno
v Klubu mladých přátel výtvarného umění, na škole je sportovní baseballový klub a
pracuje se na výstavbě hudebně-dramatické učebny se školním divadlem. Kaţdoroční
lyţařský kurz v Krkonoších, jiţ šestý zájezd do Anglie a partnerství se školou v bavorském
Furth im Wald, zájezdy do praţských a plzeňských divadel, to vše patří ke kaţdému
školnímu roku. Kromě výuky tak mají ţáci velký výběr rŧzných aktivit.
Škola je od roku 1994 samostatně hospodařícím právním subjektem a v rámci školní
jídelny provozuje hospodářskou činnost. Zisk z této činnosti jí umoţňuje realizovat i
finančně náročnější projekty a zlepšovat podmínky pro výuku.
(Zpracoval L. Kejval)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŢLICE, MSGRE. B. STAŠKA 232
Ředitel Václav Bufka
Škola je zálohovou organizací města Domaţlice. Komplex školních budov je členěn do tří
pavilonŧ, pro I. stupeň, pro II. stupeň a takzvaný pavilon mimoškolní výchovy, ve kterém
v současné době sídlí zvláštní škola, školní jídelna a třídy školní druţiny. Kromě těchto
pavilonŧ jsou v areálu dvě tělocvičny se šatnami a sprchami. Pro výuku bylo v tomto roce
vyuţíváno 31 standardních učeben, 4 odborné učebny na II. stupni (chemie, přírodopis,
fysika, výtvarná výchova) hudební síň, videoučebna, školní dílny a školní kuchyňka. Pro
výuku praktických činností slouţil školní pozemek, pro tělesnou výchovu kromě
tělocvičen také školní hřiště a stadion Tělovýchovné jednoty Jiskra Domaţlice.
Budovy školy vytápí plynová kotelna.
Součástí školy jsou školní druţina, školní klub a školní jídelna.
V tomto roce navštěvovalo školu celkem 840 ţákŧ. Ve třech 1. třídách bylo 71 dětí, ve
třech 9. třídách 73 dětí.
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Školní druţina měla 5 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 116 ţákŧ.
Školní klub měl 9 oddělení: košíková chlapcŧ a dívek, paličkování, odbíjená, florbal a čtyři
oddělení výpočetní techniky. Navštěvovalo jej celkem 128 dětí.
Ve školní jídelně se stravovalo 802 strávníkŧ.
Ve školním roce 1999/2000 měla škola celkem 72 zaměstnancŧ, z toho 23 učitelŧ 1.
stupně, 23 učitelŧ 2. stupně, 5 vychovatelek školní druţiny, 12 správních zaměstnancŧ a 9
zaměstnancŧ školní jídelny. V personálním obsazení školy se stále projevuje nedostatek
odborně a pedagogicky zpŧsobilých učitelŧ pro I. stupeň a učitelŧ jazykŧ. Prŧměrný věk
všech pedagogických pracovníkŧ je 42 let.
Ve školním roce 1999/2000 uvedla škola do provozu počítačovou učebnu s internetem. V
povinném předmětu „praktické činnosti“ získají všichni ţáci základní dovednosti v práci
s počítačem.
V tomto roce škola nezaznamenala váţnější problémy při plnění svého základního poslání
– poskytovat dětem v optimální míře základy vzdělání.
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA DOMAŢLICE
Ředitel M. Tomaier
Počet ţákŧ: 83
Počet pedagogických pracovníkŧ: 13
Počet ţákŧ 1. tříd: 2
Počet vycházejících ţákŧ: 11
Ţáci, kteří ukončili školní docházku, nastoupili do učebních oborŧ: v Horšovském Týně 5
ţákŧ, v Křimicích 4 ţáci, v Touţimi 1 ţák. Jeden ţák nenastoupil nikam, splnil ovšem na
zvláštní škole devítiletou školní docházku.
Ţáci školy se úspěšně účastnili regionálních soutěţí ţákŧ zvláštních škol ve výtvarné
výchově a v pracovním vyučování. V jednotlivých kategoriích získali čtyřikrát první místo
a třikrát druhé místo. Pěvecký sbor školy vystupoval na přehlídce zájmové činnosti
v Chamu v Německu.
54

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOMAŢLICE
Ředitel František Kumpera
Základní uměleckou školu navštěvuje 578 ţákŧ a studentŧ, které vyučuje 14 interních a 10
externích učitelŧ v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Do
přípravných ročníkŧ přijala škola 80 dětí, z toho na hudební obor 32, na taneční obor 4, na
výtvarný obor 34 a na literárně dramatický obor 10 ţákŧ.
První stupeň navštěvuje 430 ţákŧ, z toho hudební obor 273 dětí, taneční obor 29 dětí,
výtvarný obor 104 a literárně dramatický obor 24 dětí.
Druhý stupeň studuje 68 studentŧ, z toho hudební obor 36, taneční 7, výtvarný 16 a
literárně dramatický obor 9 studentŧ.
Do přípravných ročníkŧ jsou přijímány děti od pěti do sedmi let. I. stupeň navštěvují děti
sedmi aţ patnáctileté, II. stupeň mládeţ patnácti aţ devatenáctiletá.
V září 2000 zahájila škola výuku hudebního oboru na odloučeném pracovišti v Klenčí pod
Čerchovem, kde vyučují tři učitelky v přípravném ročníku hře na klavír, housle a zobcovou
flétnu.
Základní umělecká škola je zálohová organizace města Domaţlice, vybírá školné, které je
v souladu s § 11 Vyhlášky č. 292/91 Sb. Za školní rok činilo školné v hudebním oboru
2.200 Kč (individuální nástrojová výuka), 1.200 Kč přípravný ročník, v tanečním oboru
1200 Kč, ve výtvarném oboru 1.500 Kč, v literárně dramatickém oboru 1.200 Kč.
V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet,
ţesťové nástroje, akordeon, kytaru, dudy a na bicí nástroje. Všichni ţáci hudebního oboru
navštěvují povinný předmět hudební nauku. Nepovinně se provozují komorní hra, sborový
zpěv, houslový soubor, dechový orchestr, folklorní soubor a dudácká kapela. Při literárně
dramatickém oboru pŧsobí divadelní soubor Hyjta.
V tomto roce se konaly soutěţe základních uměleckých škol ve hře na dechové, lidové a
bicí nástroje, soutěţe houslových souborŧ a pěveckých sborŧ, přehlídky tanečních a
dramatických souborŧ. V okresním kole získala domaţlická umělecká škola 14 prvních

55

míst, v krajském kole 5 prvních, 8 druhých a jedno třetí místo a v národním kole ţáci
učitele Vlastimila Konrádyho ve hře na dudy zazářili na prvním a druhém místě. Divadelní
soubor učitelky Dany Ţákové byl se svým úspěšným představením vybrán na přehlídky
v Nečtinách a v Ostrově nad Ohří.
Úspěchem školy je i přijetí ţákŧ na konservatoře a vysoké školy uměleckého zaměření. Ze
třídy Jiřího Antona to je houslista Eduard Bayer, ze třídy Jiřiny Eretové zpěvačka a
klavíristka Zdeňka Levorová. Další dvě ţákyně byly přijaty na Pedagogickou fakultu UK,
obor hudební výchova.
Celoročně se ţáci a učitelé základní umělecké školy představují na veřejných
vystoupeních. Letos to byly kaţdoměsíční koncerty hudebního a dramatického oddělení
v budově kláštera, jarní a vánoční koncerty pro seniory v penzionech, vystoupení pro dárce
krve, vystoupení v obřadní síni radnice při vítání občánkŧ, výchovné koncerty pro
mateřské školy, divadelní představení pro mateřské a základní školy, hudební vystoupení
v Galerii bratří Špillarŧ při vernisáţích, koncert v Sokolovně pro Čechy, ţijící v USA,
koncert folklorních souborŧ v Praze na Hradčanech; k Mezinárodnímu dni dětí vystoupil
náš folklorní soubor v Adorfu v Německu. Při otevření zahrady Chodského hradu zahrál a
zazpíval náš folklorní soubor, dechový orchestr vystoupil na přehlídce dechovek
v Roţmitále, v květnu a v červnu vyhrával dětský dechový orchestr na domaţlickém
náměstí.
Velký úspěch měla premiérová akce učitelek Jiřiny Holoubkové a Jiřiny Eretové „Zpívání
koled u vánočního stromu na náměstí“, kde 60 dětí ze základní umělecké školy zpívalo
za doprovodu varhan a houslí. O osvětlení a ozvučení se postaral ředitel městského
kulturního střediska pan Zdeněk Peroutka, starosta města pan Jan Látka přivítal přítomné,
kteří zaplnili náměstí a zpívající děti obdaroval velikými čokoládami. Pro potěšení všech,
kterým se tato akce líbila, se bude příští rok opakovat.
27. dubna se konal v městském kulturním středisku jarní koncert základní umělecké školy,
na kterém vystoupily všechny soubory, sbory, dechový orchestr, taneční skupiny a nejlepší
sólisté. Program byl pestrý a gradoval od roztomilé drobotiny aţ po brilantní výkon
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Eduarda Bayera, který za klavírního doprovodu Jiřiny Eretové přednesl Mendhelssonŧv
houslový koncert. Bylo to jeho poslední vystoupení jako ţáka základní umělecké školy, od
září se stává studentem praţské konzervatoře.
14. prosince zvaly plakáty na jiţ tradiční Vánoční koncert základní umělecké školy
v městském kulturním středisku. Představily se na něm všechny čtyři sbory, jeviště
vyzdobily děti z výtvarného oddělení. Přeplněný sál tleskal všem malým umělcŧm,
muzikantŧm, zpěvákŧm, recitátorŧm. Největší nadšení divákŧ vyvolalo tentokrát taneční
oddělení učitelky B. Mejcharové, v jejíţ vydařené choreografii na hudbu z baletu Oskara
Nedbala „Z pohádky do pohádky“ se na pódium vřítili neposední čertíci, krouţily tu
čarodějnice, vznášely se víly; světelné efekty jen umocnily toto nezapomenutelné
vystoupení. Na závěr koncertu si všichni přítomní společně s dětským sborem zazpívali
koledy.
Na Chodských slavnostech vystoupily dudácká kapela a folklorní soubor Vlastimila
Konrádyho a Jiřiny Holoubkové a ţákovský dechový orchestr vedený Jiřím Huřťákem.
Výtvarný obor Igora Šlechty se zúčastnil celonárodní soutěţe „Výstava nejen ve škole“.
45 dětí z prvního aţ čtvrtého ročníku zpracovalo téma „Na dvoře královském“. O jejich
práci byla zhotovena fotodokumentace a natočen videofilm. Ţáci

prvního a druhého

ročníku ilustrovali svými akvarely a linoryty pohádkovou kníţku „České lidové příběhy o
vodnících“ autora Jana Kozáka, kterou pak s jeho podpisem dostali. Projektu se zúčastnilo
na šest desítek ţákŧ výtvarného oboru. Autor do své kníţky zařadil 10 kolorovaných
kreseb a osmnáct linorytŧ domaţlických dětí. Knihu vydalo nakladatelství Bibliotheka
gnostica.

V prosinci

okrášlily

děti

svými

malbami

schodiště

Domu-penzionu

v Domaţlicích. Navázaly tak na úspěšné výtvarné pŧsobení v tomto penzionu
v předchozích létech.
Někteří učitelé a ţáci umělecké školy hrají v Komorním orchestru Domaţlice-Furth im
Wald Václava Cibulky. Další dvě učitelky se věnují zájmové umělecké činnosti dětí a
mládeţe i mimo školu; Jiřina Holoubková vede další folklorní soubor v Postřekově a Jiřina
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Eretová spolupracuje s pěveckými sbory Základní školy Komenského 17 a domu dětí a
mládeţe.

(Zpracovala Jiřina Eretová)

GYMNÁZIUM JINDŘICHA ŠIMONA BAARA
Ředitel Mgr. Jaroslav Tobiáš
Na gymnáziu vyučuje 35 interních a 7 externích učitelŧ. Školu navštěvovalo letos 469
ţákŧ. V první třídě osmiletého studia bylo 30 ţákŧ, první třídy šestiletého a čtyřletého
studia měly rovněţ po 30 ţácích. K maturitní zkoušce přistoupilo 30 maturantŧ, sloţili ji
všichni. Všichni maturanti podali přihlášky na vybrané fakulty vysokých škol, šest se jich
zároveň hlásilo i na vyšší odborné školy (VOŠ). Na vysoké školy bylo přijato 83,4%
studentŧ, ostatní pokračují ve studiu na VOŠ. Z vysokoškolských oborŧ si studenti vybírají
nejčastěji obory technické, pedagogické, lékařské a ekonomické. Na VOŠ převaţují obory
zdravotnické a studium jazykŧ.
Prŧměrný prospěch studentŧ ve školním roce 1999/2000 byl 2,14.
Talentovaní studenti s vyhraněným zájmem o určitý obor či předmět dosáhli při
representaci svého ústavu v rŧzných soutěţích a olympiádách opět četných úspěchŧ.
Umístění na předních místech v okresních kolech se jiţ stalo samozřejmostí. Ti nejlepší se
pak neztratili ani v konkurenci oblastních či krajských kol.
Postup do oblastního kola konverzační soutěţe v angličtině vybojovali Jakub Konečný
z kvarty a Lenka Janíková ze SXA, v němčině se totéţ podařilo Petře Pěnkavové ze 3. B.
Významná byla i soutěţ Europanostra 2000.
Velmi úspěšně si gymnazisté vedli v dějepisných soutěţích. V soutěţi Mladý historik
zvítězila Štěpánka Kníţová z kvarty v oblastním kole a zúčastnila se i kola národního.
Marie Johánková z kvinty zvítězila ve své kategorii v soutěţi, jejímţ tématem byla
osobnost Jana Amose Komenského. Odměnou jí byl zájezd do Holandska.
Studenti gymnázia se zúčastnili i soutěţí v zeměpise, hudební a výtvarné výchově.
V olympiádě z českého jazyka se Jana Cimbolincová ze 3.B probojovala přes okresní a
krajské kolo aţ do kola národního.
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Významné byly i úspěchy studentŧ gymnázia v matematické, fyzikální, biologické a
chemické olympiádě. Vynikajícího úspěchu dosáhl V. Pachl ze SXB ve středoškolské
odborné činnosti (SOČ). Se svojí prací „Mineralogické lokality pegmatitových ţil
v poběţovické a domaţlické oblasti“ zvítězil v oblastním kole a v celostátním kole obsadil
4. místo.
Gymnazisté byli úspěšní i v okresních a regionálních kolech rŧzných sportovních soutěţí.
Významného úspěchu dosáhli hoši v košíkové základních škol, kde se umístili jako první
v okresním i regionálním kole a v celorepublikovém kole obsadili vynikající 5. místo.
U příleţitosti 150. výročí narození T. G. Masaryka vyhlásilo gymnázium školní literární
soutěţ, která vedla studenty k samostatnému vyhledávání informací a k jejich tvořivému
zpracování. Téma „Česká otázka na začátku a na konci 20. století“ nejlépe zvládli J. Riedl
(3.B) a H. Hanušová (2. ročník). U tématu „Masarykovské ideály na prahu 3. tisíciletí“
byly oceněny práce H. Ratzové (1. ročník) a A.Teierlové (SXB)
Gymnázium je příspěvkovou organizací. V poslední době prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a
modernizací. Začátkem roku 1999 získalo gymnázium bezplatným převodem od Města
Domaţlic pozemek bývalého vojenského hřiště, který v letošním roce upravuje na školní
stadion. Uvést do provozu jej chce v příštím roce u příleţitostí oslav 130. výročí zaloţení
gymnázia.
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

OBCHODNÍ

AKADEMIE

A

STŘEDNÍ

Tato škola spojuje dvě bývalé domaţlické střední školy – střední ekonomickou a střední
zdravotnickou školu.
Ve školním roce 1999/2000 studovalo na škole
obor obchodní akademie, ekonomika zemědělství 208 studentŧ
obor všeobecná sestra 80 studentek
obor sociální práce – vyšší odborná škola 92 studentŧ
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Do prvního ročníku obchodní akademie nastoupilo 31 ţákŧ, ekonomiku zemědělství začalo
studovat 22 ţákŧ a obor všeobecná sestra měl v prvním ročníku 31 ţákyň.
V tomto školním roce po prvé maturovali studenti, kteří absolvovali 9. třídy základních
škol. Ze 4. OA – A to bylo 17 studentŧ a ze 4. OA – B 19 studentŧ.
Prŧměrný prospěch za školní rok 1999/2000 byl 2,43.
U tak zvaných povinně volitelných předmětŧ mají studenti moţnost výběru z předmětŧ
bankovnictví, konverzace v německém, ruském nebo anglickém jazyce, cestovní ruch,
ekonomická cvičení. Nepovinným předmětem je řízení motorových vozidel. Zvláštním
zpŧsobem výuky procházejí studenti například v předmětu ekonomická cvičení, kde se
seznamují s vyuţitím výpočetní techniky v praxi, s personální prací, jednoduchým a
podvojným účetnictvím, zpracovaným podle určitých programŧ pro počítač.
Také předmět cestovní ruch má zvláštní zpŧsob výuky. Cílem je získat jisté znalosti o
struktuře cestovního ruchu v České republice i v Evropě a o jeho vlivu na ekonomiku
země. V rámci vyučovacích hodin zpracovávají ţáci informační minimum o evropských
zemích.
Na oboru ekonomika je zvláštním předmětem praxe, jejímţ cílem je příprava absolventa
tak, aby znal podstatu výrobních procesŧ v podnicích zemědělské prvovýroby, ale také i
v ostatních výrobních i nevýrobních odvětvích, včetně sluţeb. Praxe trvá celkem čtyři
měsíce a je rozloţená do celého čtyřletého studia.
Na oboru všeobecná sestra probíhá praktický výcvik budoucích sestřiček přímo u lŧţek
pacientŧ v domaţlické nemocnici a v ordinacích soukromých lékařŧ.
Maturanti z této školy buď dále studují na vysokých školách, jazykových a vyšších
odborných školách nebo odcházejí přímo do zaměstnání. Z letošních maturantŧ zŧstali 3
v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaní.
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ (SOU)
Ředitel Mgr. Jan Ţána
Škola sídlí v nově postavené budově v ulici Prokopa Velikého 640. jejím hlavním
posláním je příprava ţákŧ na povolání. Škola má vlastní učňovská zařízení pro praktické
vyučování: v Rohově 232 a 233 pro kovoobory, v Masarykově 415 pro učební obor
švadlena a v ulici Prokopa Velikého 653 pro učební obor truhlář pro výrobu nábytku.
Odborný výcvik učebních oborŧ kadeřník, kadeřnice a nově i kosmetička probíhal
v učebnách v budově školy. Odborný výcvik probíhá i na pracovištích organizací, které
mají oprávnění k činnosti v daném oboru.
Smluvně zajišťuje SOU teoretickou výuku pro ţáky Středního odborného učiliště
truhlářského o.p.s., Domaţlice, Cihlářská 425, které samo zabezpečuje pouze praktické
vyučování učebního oboru truhlář pro dřevěné konstrukce.
Ve školním roce 1999/2000 mělo učiliště vlastních 383 ţákŧ, zařazených v učebních
oborech: obráběč kovŧ pro soustruţení, obráběč kovŧ pro obsluhu číslicově řízených
strojŧ, strojní mechanik pro stroje a zařízení, švadlena pro oděvní konfekci a prádlo, truhlář
pro výrobu nábytku, instalatér, kuchař-kuchařka, číšník, servírka pro pohostinství, kuchařkuchařka, prodavač-prodavačka potravinářského zboţí, prodavač-prodavačka smíšeného
zboţí, kadeřník-kadeřnice, kosmetička. Ze SOU truhlářského docházelo do učiliště na
teoretickou výuku 36 jeho současných ţákŧ.
Náklady na výuku 91,4 procenta ţákŧ hradí stát, 8% tvoří ţáci sponzorovaní.
Mimo 419 ţákŧ denního studia tříletých učebních oborŧ navštěvovalo letos učiliště ještě 7
uchazečŧ o vyučení externí formou studia při zaměstnání a 18 ţákŧ nástavbového studia.
Celkový počet ţákŧ byl tedy 444.
K 30.6.2000 mělo SOU celkem 59 zaměstnancŧ, 42 pedagogických pracovníkŧ a 17
nepedagogických. V tomto roce nastoupilo do prvního ročníku 192 ţákŧ. Závěrečné
zkoušky skládalo 93 ţákŧ, z nichţ 1 neprospěl. K maturitním zkouškám nástavbového
studia přistoupilo 17 ţákŧ, dva z nich neprospěli.
Ţáci učiliště se účastní řady mimoškolních aktivit.
20. 9. získali v okresním kole lehkoatletického Středoškolského poháru chlapci 1. a dívky
3. místo.
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8. 12. proběhl v učilišti Den otevřených dveří spojený s presentací jednotlivých oborŧ.
V regionální soutěţi odborných dovedností v Plzni 27. ledna obsadilo SOU Domaţlice 1.
místo v oboru kuchařka- číšník- servírka. V učebním oboru dámská kadeřnice se ţákyně
SOU Lucie Lukešová umístila jako třetí.
Při učilišti pracuje taneční krouţek AVANTI, který vede učitelka paní Glötzerová.
Krouţek vystoupil 24. 3. na oslavách Dne učitelŧ v městském kulturním středisku a
uskutečnil i řadu dalších vystoupení. V regionálním kole soutěţe tanečních formací dětí a
dospělých v Klatovech obsadil v hlavní kategorii soutěţe – plesové formace – 3. místo.
Velkým oceněním pŧvabu ţákyň učiliště byla volba MISS Majáles 2000, organizovaná
29. 4. studenty Gymnázia J.Š.Baara.

Tři první místa obsadily ţákyně SOU: Kamila

Koutná (1.), Jana Vacíková (2.), Lucie Paumerová (3.).
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE DOMINO
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
Dŧm dětí a mládeţe v Domaţlicích dovršil padesátku. Dlouhý je seznam lidí, kteří alespoň
malou část svého produktivního ţivota spojili s tímto školským zařízením. Nikdo snad
neupadl v zapomnění, ale čas mnohé zavál do jiných profesí. Jubileum si současní i bývalí
zaměstnanci připomněli na společném přátelském posezení 6. října. V současnosti pracují
v domě dětí a mládeţe, mimo ředitelku, čtyři pedagogičtí pracovníci (Marie Hanáčiková,
Anna Šafránková – Machová, Radka Pikhartová, Jan Hrabačka), ekonomka a uklízečka.
Pravidelná zájmová činnost zahrnovala v tomto roce 54 zájmových útvarŧ s 850
zapsanými členy. Převládl zájem o výuku hry na hudební nástroje, cizí jazyky a výpočetní
techniku. Zcela se naplnily dívčí kluby a krouţky rybářské, taneční a keramické. Zájem
dospělých se soustředil hlavně na jógu a relaxační cvičení. Spolupráce s domem dětí a
mládeţe vyuţila základní škola z Mrákova (dva zájmové útvary výpočetní techniky) a
z Klenčí (dva útvary taneční). Dŧm dětí a mládeţe na veřejnosti úspěšně reprezentovaly
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pěvecké sbory Canzonetta a Zvoneček, taneční soubory a děti ze zájmového útvaru
zobcových fléten. Úspěchem bylo druhé místo tanečního krouţku Venduly Hruškové
v mezinárodní soutěţi v Německu. Osvědčilo se i otevření zájmového útvaru modelář.
Během roku se uskutečnily i dva krátkodobé kursy keramiky pro dospělé s 15 účastníky.
Zájmová činnost příleţitostná představovala 54 akcí s 10 509 účastníky. Zahrnovala
pestrou nabídku vzdělávacích, zábavních a rekreačních aktivit. Velký ohlas měly dílny
dětské tvořivosti, zaměřené na pečení perníkŧ a na netradiční techniky – výroba svíček,
malování na skle. Velmi dobrá byla návštěvnost i na karnevalu, diskotékách, divadelních
představeních, zájezdech. Rodiče uvítali trţnice dětského odívání a sportovních potřeb.
Pro sportovní činnost je vyčleněna herna a FIT klub
V protidrogové prevenci se uskutečnilo celkem 9 akcí s 2.812 účastníky. Zde je ovšem
problém s financováním těchto aktivit, protoţe okresní úřad na dotace nemá finanční
prostředky a nezbývalo tedy, neţ se obracet na sponzory.
Dŧm dětí a mládeţe je členem obecně prospěšné společnosti FUN SPORT CLUB
Domaţlice, která zastřešuje aktivity neorganizované mládeţe ve sportech In line a Skate.
Potřebám všech aktivit prostory domu dětí nestačí. Dŧm si proto musí pronajímat prostory
školských, kulturních a sportovních zařízení ve městě.
Dŧm dětí a mládeţe vydává kaţdý měsíc vlastní zpravodaj Informátor. Na akce zvou
veřejnost i plakáty, letáčky a pozvánky, přehled akcí je zveřejňován v měsíčníku Rozhled,
v Domaţlickém zpravodaji a na stránkách týdeníku Domaţlicko. Největší pozornost věnují
práci domu dětí a mládeţe redaktoři Domaţlického deníku.
(Zpracováno podle podkladŧ pana Jana Hrabačky)
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VII. PRŮMYSL, OBCHOD
ZMĚNY PRODEJEN V HISTORICKÉM JÁDRU MĚSTA
V dubnu zrušila svŧj obchod majitelka prodejny lidové keramiky, krojových součástí,
kanafasu a výrobkŧ ze dřeva v hořejší části náměstí, bývalá prodejna Chodovie. Podle
vyjádření majitelky kvŧli vysokém nájmu. Na jejím místě otevřela svoji prodejnu praţská
společnost, prodávající levné knihy. Tato prodejna dosud ve městě scházela, ne kaţdý si
dnes mŧţe dovolit kupovat knihy v normálních knihkupectvích, kde se prŧměrná cena
jednoho svazku beletrie pohybuje (podle údajŧ knihkupectví O. P. v Alejích) mezi 160 –
270 Kč, ceny naučných publikací se pak nezřídka vyšplhají na 1000 Kč i více. V levných
knihách jsou ceny třetinové i menší, při tom některé kníţky se v těchto prodejnách objeví
uţ za necelý rok po vydání. Pro město je tedy otevření Levných knih přínosem, ovšem
zánik prodejny, nabízející převáţně zboţí charakteristické pro náš region a propagující
chodský folklór je na druhé straně nesporně ochuzením náměstí o nabídku, zajímavou
zejména pro turisty. Kultura prodeje v levných knihách je dost chudičká a přes to, ţe se
jedná o knihy zlevněné, je podle některých občanŧ kníţek nedŧstojná. „Je to takový kniţní
PENNY MARKET“, povzdechl si jeden místní občan, „na chudých lidech prostě uţ zase
nezáleţí a bohatší tam nekupovat nepŧjde“. S první částí výroku lze asi bezezbytku
souhlasit. Druhá část je, doufejme, názorem ojedinělým.
Vedle Sokolského domu zanikla prodejna biţuterie a suvenýrŧ, která zde byla hodně
dlouho, moţná přes třicet let. V obchodě teď svoje „klasické“ zboţí nabízejí vietnamští
obchodníci.
Zlatnictví a hodinářství Rada, bývalá prodejna druţstva invalidŧ, v levé horní části náměstí
(ve směru od brány ke klášteru) se přestěhovalo do rohového domu proti klášteru (s deskou
64

Boţeny Němcové), kde zanikla prodejna obuvi Boty, botičky. Do bývalého hodinářství se
také, jak jinak, nastěhovali Vietnamci.
Majitelé antikvariátu Babŧrek- Haas v bývalém Prunarově domě v horní části náměstí se
rozhodli zrušit svoje partnerství. Na pŧvodním místě v čp. 125 otevřel v suterénu domu,
v prostorách bývalé kotelny, svŧj antikvariát pan Josef Haas, pan Babŧrek si otevřel
antikvariát vlastní ob dva domy výše v domě rodiny Ludvíkovy (čp. 122).
V jednom z nejkrásnějších historických domŧ na domaţlickém náměstí, v čísle 144,
rozšířila a nově otevřela svoje prostory v podzemí domu Galerie SKLEP. Nabízí uţitkovou
i dekorační keramiku, vázy, kachle, plastiky, obrazy, šperky.
V Kostelní ulici čp. 168 nabízí od poloviny roku svoje sluţby nová oční optika AXIS
OPTIK. Je to uţ čtvrtá optika ve městě, nová optika je ovšem z nich nejluxusnější.
Zákazníkŧm nabízí výběr z více neţ 1500 modelŧ dioptrických a slunečních brýlí.
Karel Weis rozšířil svoji prodejnu Foto – kino ve Vodní ulici.

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Pracovních míst je nedostatek i v našem městě, které zatím, ve srovnání s celostátním
prŧměrem, nijak vysokou nezaměstnaností netrpí. Jedním z podnikŧ, které letos u nás
s nabídkou pracovních míst přišly, je hlavní výrobní centrum německé společnosti Metzler,
Galí Optik s.r.o., který si svoji výrobnu postavil proti hřbitovu v Chrastavické ulici. Vyrábí
brýlové obruby a sluneční brýle. Letos hledal pracovníky pro dekorování brýlových obrub,
letování a lisování malých dílŧ a pro mechaniku přesných nástrojŧ.
PRÁCE „PRO NĚMCE“
„Vy se tady máte“, prohlásila v létě jedna praţská novinářka, která přijela na Domaţlicko
psát článek o ţivotě v bývalém „pohraničí“. „Nezaměstnanost nízká, lidi mŧţou dělat pro
Němce, vydělají si slušné peníze a ještě se jim to nelíbí!“ Reagovala tak na rozhovor, který
vyslechla v kterési domaţlické hospodě a při kterém štamgasti vykládali o svých špatných
zkušenostech z práce v Německu.
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Zatímco tuzemské drobné podniky často zanikají, na jejich místa nastupují v příhraničí
podnikatelé ze sousedního Německa, kteří si i v našem městě pronajímají prostory pro
svoje výrobny. Vede je k tomu chladný ekonomický kalkul. Česká pracovní síla je
mnohem levnější neţ u nich a, jak sami přiznávají, jsou naši lidé mnohdy i zručnější a také
si nechají víc líbit. V Čechách lze navíc realizovat i výrobu, kterou by v Německu třeba
z dŧvodŧ ekologických provozovat nemohli. Jistě, lepší je práce nějaká, byť
podhodnocená, neţ ţádná. Co si ale myslet o výroku jednoho německého podnikatele z
okolí Domaţlic, který na poţadavek svých zaměstnancŧ po vyšších mzdách (i tak ve
srovnání s platy v Německu o mnoho niţších) rozhořčeně prohlásil: „Zvyšovat mzdy
rozhodně odmítám. To jsem mohl zŧstat v Německu a platit je našim lidem“. Vskutku
vzácná pravdomluvnost. Jen pro nás, po deseti létech „budování kapitalismu“,
přinejmenším poněkud smutná pravda. Samozřejmě, nejsou všichni němečtí podnikatelé
stejní, ale těch méně seriózních se najde dost a dost, moţná převaţují. Vezmeme-li v úvahu
i trpké zkušenosti některých našich lidí, kteří pracovali přímo v Německu, lze jistě
pochopit, ţe také v Domaţlicích stále častěji slyšíme na německé zaměstnavatele silnou
kritiku. A rozhodně to není jen tím, ţe naši lidé jsou líní a dělat nechtějí. Spíše se jim uţ
nechce snášet fakt, ţe je někteří zahraniční zaměstnavatelé mají za lidi druhé kategorie.
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VIII. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Vysvětlení kronikářky: Obsáhlý zápis zaslala městské kronice paní Vaňková, kronikářka
domažlického Sokola. Protože o Sokole byly dosud v městské kronice jen sporadické
zmínky, přepisuji ho tak, jak jsem jej dostala. V textu jsem nedělala žádné změny
s výjimkou drobných slovosledných úprav.
Domaţlický Sokol byl zaloţen v roce 1868 a aţ do německé okupace zde
zdárně fungoval. Pečlivě hospodařil, a tak po první světové válce zakoupil
Sokolský dŧm na náměstí, postavil Sokolovnu, hřiště s tribunami a
„Barandovem“ a srub pro rekreaci v babylonských lesích. Za německé
okupace byl Sokol zlikvidován (v té době měl kolem 700 dospělých členŧ),
majetek převzala německá armáda. Po válce se Sokol rychle obnovil, majetek
opravil, ale přišel rok 1948, Česká obec Sokolská ještě uspořádala XI.
Všesokolský slet, poslední výkřik odporu proti komunistickému reţimu. Po
něm totalitní reţim cíleně Sokol zlikvidoval, tentokrát na dlouhých čtyřicet let, majetku se
ujal Český svaz tělesné výchovy.
Po politickém zvratu v roce 1989, kdyţ se opětovně ustavila Česká obec sokolská v Praze,
nelenili jsme ani v Domaţlicích a jiţ v lednu 1991 jsme obnovili a zaregistrovali
Tělovýchovnou jednotu Sokol. Prvním starostou byl Jaroslav Mainz. Na základě zákona o
restitucích proběhlo nespočet jednání a soudních řízení o vrácení sokolského majetku,
která se vlekla aţ do konce roku 1994. Neměli jsme finance ani advokáta. Nejdříve v roce
1992 nám byl vrácen Sokolský dŧm, v takovém stavu, ţe zadní trakt byl takřka ruina,
přední trakt do náměstí byl ještě schopen oprav. Členové Sokola zde nezištně odpracovali
nespočet hodin, aby mohly být některé místnosti pronajaty, a tak vznikl nějaký finanční
základ pro existenci organizace. Jiţ v roce 1993 zde, ve velké místnosti bývalé kavárny,
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uspořádal Sokol výstavu fotografií, plakátŧ, starých zápisŧ, plánŧ, krojŧ atd. v rámci 125.
výročí zaloţení domaţlického Sokola. Bohuţel, mimo jednotlivcŧ, ani školy neuznaly za
vhodné tuto výstavu navštívit. V tomto roce jiţ zastával funkci starosty Josef Vaněk, neboť
bratr Mainz váţně onemocněl a musel z funkce odstoupit.
V červenci 1994 se konal v Praze XII. Všesokolský slet, na kterém jiţ cvičilo 22
domaţlických cvičenek. V témţe roce cvičily téţ na ţupním sletu v Janovicích. Ţactvo
odmítlo sletové skladby nacvičovat. V říjnu tohoto roku konečně byla Sokolu vrácena
sokolovna s hřištěm. Tento objekt byl značně zdevastovaný, opět se pilně pracovalo,
vyklízelo haraburdí, mylo, bílilo. Vše, co se dalo opravit rukou kutilskou. Byl to však jiţ
krok k lepšímu. V tělocvičně bylo ţivo po celý den, dopoledne ji vyuţívaly školy za
úplatu, odpoledne sokolské oddíly. Ty se rozšiřovaly, dětí přibývalo i ţen začalo chodit do
cvičení více.
V roce 1995
se postupně k Sokolu přidaly oddíly šachu, sportovní gymnastiky a kulturistiky. V tomto
roce cvičily opět domaţlické sokolky na ţupním sletu v Plzni, který se konal v rámci 50.
let osvobození Plzně armádou USA. Muţi necvičili. Ţactvo cvičí zatím společně hoši i
dívky. Je nedostatek cvičitelŧ.
Oddíly si vedou velmi dobře.
Gymnastky se zúčastnily soutěţí v Chebu, v Chamu, v Praze. Všude obsazovaly přední
místa.
Kulturisté: účast na krajském přeboru, mistrovství Čech, mistrovství České republiky
v trojboji; vesměs I. a II. místa, šestkrát mistrovství ve zvedání kamene v zahraničí, opět I.
a II. místa. V benčpresu mistrovství Čech, mistrovství České republiky II. místo. Zde
vyniká hlavně borec Hŧla.
Šachisté: na vysoké úrovni, hrají v republikové I. lize.
Ţactvo z oddílu sokolské všestrannosti se mimo pravidelné cvičební hodiny zúčastňuje
ţupních soutěţí všestrannosti v Klatovech, plaveckých soutěţí, kde získávají vesměs zlaté
a stříbrné medaile, pořádá se pro ně prázdninový tábor na Babyloně, jeden výlet,
mikulášská nadílka.
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V tomto roce se prováděly rozsáhlé opravy v Sokolském domě i v Sokolovně za finančního
přispění České obce sokolské v Praze.
Od roku 1996
uţ se práce v Sokole stabilizuje. Jednota má 325 členŧ. V polovině roku dochází ke změně
starosty, funkce se ujímá mladý Josef Váchal. Výbor zŧstal beze změny. Hned po
prázdninách se ustavuje nový oddíl stolního tenisu. O prázdninách se přesunul na sokoliště
stánkový prodej. Výnosy z něj se schraňují na instalování nového topení v Sokolovně.
Staré je zcela havarijní, neekologické a nefunkční. Prŧběţně se provádí opravy a čištění jak
na Sokolišti, tak i v Sokolovně, přijímá se sokolník – údrţbář.
Činnost oddílŧ:
Gymnastky se zúčastnily přeboru České obce sokolské v Brně, Mistrovství České
republiky v Litvínově, oblastního přeboru – vesměs se ziskem předních míst. Uspořádaly
Cenu Chodska – soutěţ s velkou účastí i z německé Gery.
Kulturisté se účastnili 4. mezinárodního mistrovství v zahraničí, tří přeborŧ domácích –
opět na nejpřednějších místech. V pohárových soutěţích v zahraničí šestkrát 1. místo,
jednou 2. místo.
Oddíl šachový: turnaje jednou týdně dospělí, jednou týdně ţáci – drţí se stále v I. lize.
Oddíl stolního tenisu: turnaje dvakrát týdně, zatím není registrovaný.
Oddíl základní tělovýchovy: cvičí ţeny i ţactvo. Opět účast v ţupních závodech,
v plavání, uspořádán jeden výlet, letní tábor na Babyloně, mikulášská nadílka
Rok 1997
Stav členŧ 328, starosta Josef Váchal, výbor rozšířen na 14 členŧ. V tomto roce provedeno
v Sokolovně nové topení, přestavěna kotelna, vyčištěny a upraveny sklepní místnosti,
opravena fasáda, natřena okna a střecha, a další úpravy uvnitř Sokolovny. Konečně byl
předán a zaevidován do sokolského vlastnictví sokolský srub na Babyloně. O vavřinecké
pouti byly na Sokolišti umístěny kolotoče, jednou zde hostoval cirkus. Stánkový prodej je
nadále hygieniky povolen pouze mimo hřiště, pod lipami. I toto je nutno uvést, protoţe se
organizace musí předně starat o zajištění financí jak pro činnost oddílŧ, tak i na údrţbu
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sokolovny. Z předchozích údajŧ je jasné, kolik jen financí potřebují oddíly na cestovní
výlohy, jestliţe se mají udrţet na úrovni. I kdyţ Česká obec sokolská částečně přispívá na
činnost, jsou zde i sponzoři, finance jsou stále největší starostí.
Rok 1998
Hned v počátku roku převedlo město stánkový prodej na náměstí, čímţ Sokol přišel o
velkou část příjmŧ.
Sokol navázal na starou sokolskou tradici a uspořádal pro děti „Sokolské šibřinky“- masky,
tombola, občerstvení – o vše se postaraly ţeny cvičenky. Uspořádány dvě besedy – pro
členstvo nad 80 let a ke Dni matek pro členy ve věku 70 – 80 let. Obě byly s kulturním
pořadem dětí, s občerstvením, velmi zdařilé.
20. 11. byl v městském kulturním středisku uspořádán vzpomínkový večer ke 130. výročí
zaloţení Sokola v Domaţlicích. Dále se členové zúčastnili zájezdu Po stopách Tyršových,
který pořádala ţupa plzeňská.
Oddíl kulturistiky: uspořádal I. ročník „Babylonského léta“. Konferoval kaskadér Zdeněk
Srstka, soutěţ vyhrál náš borec Hŧla. Účast na pěti zahraničních pohárech a pěti
mistrovstvích.
Mimořádnou akcí byl ještě VI. Ročník Ceny Chodska, pořádaný gymnastickým oddílem,
kterého se zúčastnilo 98 závodnic, z Prahy, Sezimova Ústí, Českých Budějovic, Plzně,
Norimberka. Bylo rozdáno 40 cen. Z našich si vybojovala první místo Petra Janoušková
v kategorii V 6.
V roce 1998 byl zaregistrován oddíl stolního tenisu a jiţ v sezóně 1998/1999 se zapojil do
okresní soutěţe II. třídy. Z dvanácti oddílŧ obsadil 7. místo. Uspořádal velikonoční a
vánoční turnaj. Oddíl má 25 členŧ, 4 stoly.
Nejlepšími sportovci za rok 1998 byli jmenováni Petra Pěnkavová, gymnastka, Jiří
Krutina, kulturistika, Josef Hŧla, silový trojboj a kolektiv šachistŧ.
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Rok 1999
Starostou je stále Josef Váchal. Tento rok se nese v duchu příprav na XIII. Všesokolský
slet v Praze. 9. března promítány kazety se sletovými skladbami pro výběr. Vybrány
skladby pro ţeny, ţákyně a rodiče s dětmi.
Pro děti uspořádány 21.2. Šibřinky – ráz „Ahoj, Večerníčku“, dále 5. 6. dětský „Sokolský
den“ s rŧznými znalostmi a sportovními soutěţemi. V prosinci mikulášská nadílka, které se
zúčastnilo 120 ţákŧ. Prázdninového tábora v Chánovicích se zúčastnilo 15 ţákŧ a 3
vedoucí. Prázdninového soustředění gymnastek na Babyloně se zúčastnilo 11 dívek. Ţupní
soutěţe v plavání se zúčastnilo 11 ţákŧ, zisk 4 zlaté medaile. V rámci předsletových akcí
„Výstup na 13 vrcholŧ“ se 26 členŧ zúčastnilo výstupu na Blaník.
Po prázdninách nastupuje nová náčelnice Helena Krejzová a zahajuje se nácvik sletových
skladeb.
Oddíl sportovní gymnastiky se zúčastnil soutěţe České obce sokolské v Praze,
pohárových soutěţí v Českých Budějovicích a v Karlových Varech s dobrými výsledky.
10.4. uspořádal Cenu Chodska s účastí 100 gymnastek. Našich se zúčastnilo sedm ve věku
6 – 8 let. Zisk II. místo z 33 závodnic, ostatní naše se umístily od 3. do 11. místa.
Oddíl kulturistiky: Účast na pěti mistrovstvích v zahraničí, čtyřikrát 1. místo, jedno 2.
místo.
Oddíl šachový: hraje ve II. lize. Uspořádal v Domaţlicích turnaj, účast 22 dvojic, na
turnaji šachistŧ České obce sokolské obsadil III. místo.
Oddíl stolního tenisu: vzrostl na 30 členŧ, v přeboru postoupil ze 7. na 5. místo, uspořádal
velikonoční a vánoční turnaj a v závěru roku ţákovský turnaj.
Rok 2000
Po vleklých starostech o rozpadající se Sokolský dŧm se podařilo získat vhodného
nájemce, který si zde zřídil hostinec a pokračuje prŧběţně s dalšími rekonstrukcemi. 13. 7.
byl otevřen hotel.
V Sokolovně byly opraveny šatny a sprchy, na hřišti vyřezány křoviny a proveden úklid.
26. 6. přivítal domaţlický Sokol milou návštěvu, padesátičlennou skupinu
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Sokolŧ

amerických, kteří si prohlédli Chodsko. V Sokolovně pro ně bylo připraveno pohoštění a
kulturní program.
A je tu XIII. Všesokolský slet. 6. a 7. 5. se koná u příleţitosti oslav 55. výročí osvobození
Plzně americkou armádou ţupní slet v Plzni. Účastnily se domaţlické ţeny a ţákyně. 10.6.
se konal ţupní slet v Klatovech. Z Domaţlic byl na něj vypraven autobus, zúčastnily se
domaţlické ţeny, ţákyně a cvičenci cvičení rodičŧ s dětmi.
Do Prahy se odjíţdělo 28.6. Z Domaţlic na hlavních sletových dnech 1. a 2. 7. cvičily
pouze ţeny.
Z činnosti oddílŧ:
Oddíl sportovní gymnastiky: účast na Poháru TJ Slovan Praha, kde se druţstvo umístilo
na 5. místě. Uspořádán 8. ročník „Ceny Chodska“ – účast z Klatov, Plzně, Karlových
Varŧ, Příbrami, Prahy, zisk pro Domaţlice 4. a 5. místo. Účast na Poháru TJ Sokol
Příbram – dvakrát 3. místo. V oblastním přeboru dvakrát 1. místo, jedno 2. a jedno 3.
místo.
Oddíl kulturistiky: v tomto roce oslavuje 30. výročí svého vzniku. Na oblastním přeboru
v Tachově získal 4. místo. Na mezinárodním mistrovství Rakouska: zvedání kamene –
muţi 1. místo, ţeny 3. místo. Mistrovství republiky na Babyloně se zúčastnilo celkem 27
borcŧ. Z domaţlických obsadili Hŧla a Ouřadová 1. místo, Ouřada 3. místo.
Oddíl šachový: hraje ve II. lize. Na oblastním přeboru v Klatovech obsadil domaţlický
Vašíček 1. místo z 22 hráčŧ. Na turnaji o Chodský čakan obsadili první místo Vašíček a
Cízler.
Oddíl stolního tenisu: účast na ţupním turnaji ve Kdyni. Zisk 3. místo z 18 závodníkŧ. Na
poháru Chodské Lhoty 1. místo. Oddíl v tomto roce pořádal velikonoční turnaj, Sokolský
pohár veteránŧ, celookresní turnaj, vánoční turnaj pro tělesně postiţené, ţákovský turnaj.
Oddíl všestrannosti: ţactvo je jiţ rozděleno do pěti oddílŧ. Zvlášť hoši a dívky. Akce: 11.
3. Dětské šibřinky, 2.6. Den dětí, cvičení na sokolském sletu v Plzni a v Klatovech, letní
tábor na Babyloně, plavání v domaţlickém bazénu, účast na plaveckých závodech
v Klatovech, 10. 11. akce „Dětství bez úrazŧ“, která se konala v sokolovně za spoluúčasti
Domu dětí Domino a Červeného kříţe. Poslední akcí byla mikulášská nadílka pro 120
účastníkŧ
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Domaţlický Sokol má v roce 2000 300 členŧ, starostou je stále Josef Váchal. Výbor
jednoty se schází jednou za dva týdny a projednává a řeší společně všechny problémy.
Mimo předepsaných funkcí jsou ve výboru zástupci všech oddílŧ.
(Zápis zpracovala paní Vaňková, kronikářka Sokola Domaţlice)

OREL
Předsedkyně Marie Maňasová
Jednota Orla Domaţlice obnovila po dvaačtyřiceti létech svoji činnost v prosinci 1990.
Kaţdým rokem se členové Orla účastní církevních slavností ve městě, Vavřinecké pouti a
celostátní orelské pouti na Svatém Hostýně, oslav osvobození 5. května a oslavy 28. října.
Vţdy kaţdou druhou sobotu v říjnu pořádá domaţlický Orel turistický Pochod za Kozinou.
Pochod byl letos zařazen do celostátního turistického kalendáře Orla jako veřejná akce pro
všechny zájemce.
2. prosince se domaţličtí Orlové sešli na slavnostní schŧzi, při které vzpomněli 10. výročí
obnovení činnosti Orla, obnovení Jednoty Orla Domaţlice a celé ţupy Kozinovy.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)
Předseda Mgr. Petr Matějka
Činnost odboru KČT v Domaţlicích řídí jedenáctičlenný výbor. Odbor měl ke konci roku
217 členŧ. Největší pozornost turistŧ i veřejnosti se v tomto roce upírala
k dění okolo Čerchova a tamní Kurzovy věţe, která přešla do majetku
KČT. Ihned po skončení zimního období, v dubnu, zahájili turisté
brigádnické práce – vybourání zbytku kabelŧ a starých konstrukcí,
urovnání terénu před vchodem do věţe, nátěry zábradlí, dřevěné nástavby věţe a podláţky
ochozu, připevnění ochranného pletiva na ochoz a mytí oken v celé věţi. Během 19 brigád
odpracovalo 63 dobrovolníkŧ celkem 380 hodin. Byl odveden velký kus práce. Kromě
členŧ KČT při ní pomáhali členové Radioklubu Domaţlice a Radioklubu Cham.

73

Stavební firmy vybudovaly vodovodní přípojku, provedly opravu elektroinstalace, střechy,
hromosvodu, ostění oken a stropu v nástavbě. Okna na severní straně dostala měděné
parapety. Byla vystavěna vstupní terasa, do vchodu věţe a do přízemního okna nechali
turisté osadit ochrannou ocelovou mříţ. Před věţí přibyly stojany na kola. Pro orientaci
návštěvníkŧ byl do horního patra umístěn obzorník – do dubových desek vypálené
výhledové panorama. Celkové náklady na opravy dosáhly v roce 2000 258.829 Kč.
V listopadu 1999 vyhlásili turisté dobrovolnou sbírku ve prospěch oprav na Čechově.
Sbírka se na Chodsku setkala s velkým ohlasem. Na popud sbormistrŧ Marka Vorlíčka,
Alberta Švece a dirigenta Václava Cibulky byly uspořádány tři koncerty: 15. dubna
koncert Čerchovanu a Haltravanu a 11. a 12. listopadu koncert Komorního orchestru
Domaţlice- Furth im Wald a dívčího pěveckého sboru Canzonetta. K 31. prosinci se na
účtu sbírky sešlo 375.517,70 Kč, 2.130 DM a sponzorské dary v hodnotě 36.082 Kč.
Celkem přispělo 398 dárcŧ z Čech, Bavorska, Velké Británie, Švédska, USA a Austrálie.
Kurzova věţ byla slavnostně zpřístupněna v den 95. výročí jejího prvního otevření –
16. července. Při této slavnosti účinkovaly pěvecký sbor Haltravan z Klenčí, Konrádyho
dudácká muzika a Domaţlická dudácká muzika.
Prvním nájemcem rozhledny se od 1. července stal Jiří Mathauser z Chodova. Za letní
sezónu roku 2000 navštívilo Kurzovu věţ 9.322 turistŧ.
Nový rok 2000 zahájili domaţličtí turisté tradičním výstupem na Vavřinec, po
silvestrovské pŧlnoci. Zúčastnilo se jej 108 občanŧ. Během roku pak turisté uskutečnili 37
vycházek, kterých se zúčastnilo 788 turistŧ. Oblíbené byly zejména tématicky zaměřené
vycházky s výkladem. Během roku uspořádali turisté také 12 zájezdŧ. Stále větší oblibu
získávají srazy, setkání a akce se společenskou a kulturní náplní. K nejoblíbenějším patří
tradiční jarní a podzimní odemykání a zamykání České studánky. 16. dubna se odemykání
za krásného jarního počasí zúčastnilo asi 450 turistŧ, podzimního zamykání asi 350 turistŧ.
Odemknutí a zamčení studánky se za českou stranu ujal starosta Domaţlic pan Jan Látka,
za německou stranu předseda Waldverein Furth im Wald pan Spiess.
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Pro nejmenší turisty připravuje KČT vţdy 1. 5. májovou vycházku rodičŧ s dětmi (letos
účast 105 dětí a 60 rodičŧ) a podzimní Toulky zlatem podzimu (63 dětí, 39 rodičŧ). Na
obou akcích spolupracovali domaţličtí Junáci vedení profesorkou Eksteinovou.
18- 20. 8. se uskutečnil dálkový etapový pochod Krajem stráţcŧ hranic, memoriál Karla
Holuba. Pro velká vedra se jej však zúčastnilo jen 48 pochodníkŧ.
Uţ tradici má Vzpomínková pěší pouť z Klenčí pod Čechovem do Furth im Wald po
stopách Jindřicha Šimona Baara. Na trase 18 km šlo letos společně 250 českých a
německých turistŧ.
V zimním období navštívili turisté dvakrát plzeňské divadlo a uspořádali 5 besed.
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Kalendárium
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LEDEN
SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Občané Domaţlic budou mít od ledna letošního roku vţdy dvakrát v měsíci moţnost
osobního setkání se starostou města panem Janem Látkou. Setkání se starostou by měla
přispět k lepší informovanosti radnice o dění ve městě, občanŧm pomoci řešit jejich
soukromé problémy a registrovat jejich náměty a připomínky k ţivotu města. Termíny
setkání uvede vţdy pro následující měsíc Domaţlický zpravodaj. Na setkání se starostou
se není třeba objednávat, stačí přijít.

ZMATKY V EVIDENCI VLASTNICTVÍ POZEMKŦ A STAVEB
Do roku 1989 se při evidenci pozemkŧ a staveb vycházelo z přesvědčení, ţe všechno je
státu, a tak se nikdo, včetně vlastníkŧ soukromých staveb (rodinné domky, zahrady,
garáţe), nezajímal o přesné zaknihování vlastnických práv. Teprve po roce 1989, kdy
institut soukromého vlastnictví nabyl prvotní váhy (pozemky a stavby ve mnoha
případech restituovali pŧvodní vlastníci, vracel se historický majetek obcím, probíhala
malá privatizace), se začalo zjišťovat, jak velký nepořádek ve vlastnictví k pozemkŧm a
stavbám existuje. Město Domaţlice například doplatilo na tuto skutečnost v případě
bývalého městského pivovaru, svého historického majetku, o který vede uţ dlouhá léta
spory s plzeňským Prazdrojem. U drobných vlastníkŧ snad největší nepořádky existují ve
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vlastnictví zahrádek v tak zvaných zahrádkářských koloniích a staveb na nich, u staveb
garáţí a dále i ve vlastnictví bytových druţstev. Příklady toho máme i v našem městě.
Někteří majitelé zahrádek ze zahrádkářských kolonií v okolí města zjišťují při převodu
vlastnických práv, ţe na katastru nemovitostí nejsou vyznačeny drobné stavby (zahradní
domky, altány atd.) z let 1960 – 1989, přes to, ţe tehdejší Geodesii zaplatili zaměření
objektŧ. Jindy jsou naopak za zahradní domky nebo chaty označeny kŧlny na nářadí a
podobně. Na sklonku minulého roku se o zmatcích v pozemkové drţbě přesvědčili i
majitelé řadových rodinných domkŧ v Šumavské ulici. Domky stavělo bytové druţstvo a
díky ledabyle vypracované smlouvě mezi druţstvem a městem ze sedmdesátých let zjistili
majitelé domkŧ aţ nyní, ţe pozemky pod jejich domky jim nepatří. Musí si je od města
koupit za stávající ceny. Samozřejmě, ţe většina majitelŧ se bouřila a ptala se, jak je
moţné, ţe dosud jako vlastníci pozemku pod domkem vedeni byli a nyní jimi najednou
nejsou. Druţstevníci se zkrátka stali obětí podcenění evidence nemovitostí do roku 1989
a ani v našem městě zdaleka nejsou jediní.
ZMĚNA NÁZVU TECHNICKÝCH SLUŢEB
14. zasedání městského zastupitelstva, které se sešlo 12. ledna, schválilo změnu názvu
Technických sluţeb Domaţlice na Domaţlické technické sluţby spol. s r.o.
INDICKÝ HIMALÁJ
Přednáškovou sezónu roku 2000 zahájila městská knihovna ve čtvrtek 13. ledna
vyprávěním Petra Kuneše a Leoše Kohouta o jejich cestách indickým Himalájem.
Přednášku pod názvem „Indický Himaláj – krajina a kultura“ o pro nás jistě exotickém
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kraji a jeho obyvatelích, doplnili její autoři promítáním diapozitivŧ a výstavou fotografií
ze svých cest. Vyslechlo ji kolem 30 posluchačŧ.
ZEMĚMI STŘEDNÍ ASIE
Na přednášku o Himaláji navázala o týden později, ve středu 19. ledna, přednáška
Simony Weinbergerové „Zeměmi Střední Asie“, doplněná promítáním diapositivŧ. I
tentokrát ji ve svém vestibulu, který uţ několik let slouţí jako provizorní přednášková
místnost, uspořádala městská knihovna.
SVOZ ODPADKŦ BUDE DRAŢŠÍ
Domaţlické technické sluţby zvýšily od tohoto měsíce poplatky za svoz odpadkŧ
(popelné) pro soukromé osoby o 100%. Je to uţ několikáté zdraţení za posledních deset
let. V roce 1992 bylo popelné 100 Kč, v roce 1993 230 Kč, v létech 1994-1997 440 Kč,
v létech 1998-1999 500 Kč, v roce 2000 1.000 Kč. Domaţlické technické sluţby
zdŧvodňují zdraţení vysokými náklady na svoz domovního odpadu, které převyšují
vybranou částku od občanŧ a podnikatelŧ a které musí dorovnávat město z vlastních
prostředkŧ. Svoz domovních odpadŧ se stává v posledních létech celorepublikově stále
větším a větším problémem. Odpadŧ totiţ prudce přibývá. Dříve, pokud se topilo tuhými
palivy, skončila velká část odpadŧ jednoduše v kotli či v kamnech. S přechodem na
plynové a elektrické vytápění tato moţnost odpadla. Papír, textil, boty, dřevěný odpad,
to vše dnes končí v popelnicích nebo v kontejnerech. Další příčinou je nárŧst nevratných
obalŧ, například PET lahví. Zatímco ještě před pěti léty byla většina minerálek, limonád
a vod prodávána ve vratných skleněných lahvích, dnes skleněné lahve zŧstaly zachovány
snad jen u piva. Lahve z umělé hmoty jsou ovšem nevratné, a tak plní kontejnery i
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popelnice. A úloţiště odpadŧ pomalu nestačí všechen odpad zpracovávat. Moţná se uţ
v dohledné době budeme muset zamyslet nad tím, zda je produkování stále většího a
většího mnoţství odpadu pro kvalitu přírody a našeho ţivota v ní vŧbec únosné.
ZVEŘEJNĚNÍ DLUŢNÍKŦ
Nezaplacené nájemné, často v desetitisícových částkách, přidává starostí nejednomu
majiteli domu. Nejvíce postiţeni jsou při tom největší vlastníci bytŧ a nájemních domŧ,
města a obce. Také v Domaţlicích se správa nemovitostí stále potýká s neplatiči nájmu.
Při tom v některých případech vŧbec nejde o sociální případy. Lze ještě pochopit, ţe
nájem nezaplatí lidé, kteří se dostali třeba vinou nezaměstnanosti do svízelné finanční
situace. Proč však nezaplatí lidé, jejichţ příjmy jsou často nadprŧměrné, to uţ příliš
k chápání není. Správa nemovitostí města v roce 1999 dluţníky nájemného několikrát
vyzývala k zaplacení dluhu. U mnohatisícových dluhŧ – nejvyšší přesahuje 80.000 Kč –
nabízela i moţnost splátek. Zajímavé je, ţe této moţnosti vyuţili převáţně ti nájemníci,
kteří dluţí částky menší. Někteří dluţníci však na výzvy správy nemovitostí vŧbec
nereagovali. Ta proto přistoupila k poněkud neobvyklému kroku a zveřejnila seznam
pětadvaceti „nedobytných“ dluţníkŧ i s částkami, které dluţí, v lednovém městském
zpravodaji. Zároveň předala několik případŧ soudu, včetně návrhu na zrušení
uţivatelského práva k bytu. Zda to pomŧţe, uvidíme.
REGIONTOUR 2000
Jako kaţdoročně i letos se v první polovině ledna konala na brněnském výstavišti
mezinárodní výstava cestovního ruchu GO 2000 – REGIONTOUR 2000. Domaţlický
okres se této známé výstavy účastní od jejího druhého ročníku v roce 1993. Letošní
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okresní expozici na REGIOTNOURu připravilo, uţ po druhé, domaţlické městské
kulturní středisko. Její autor, výtvarník pan Josef Doubek, vsadil opět na chodský folklór
a udělal dobře. Jak se v Brně opět ukázalo, folklór je devíza, která neklesá v ceně.
Domaţlická expozice měla úspěch, ke kterému mimo jejího výtvarníka jistě přispěli i
muzikanti Domaţlické dudácké muziky Pepy Kuneše, skupina SIX KIX, krajkářka
Eliška Tauberová a malířka keramiky Eva Malzerová. Podle sdělení pracovnic
domaţlické městské informační sluţby po brněnské výstavě znatelně vzrostla
návštěvnost internetových stránek domaţlického informačního centra.
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ÚNOR
O VESNICKÝCH MUZIKANTECH
O vesnické muzice a muzikantech vyprávěl milovníkŧm tohoto hudebního ţánru v úterý
8. února v 16.30 hodin redaktor Českého rozhlasu Plzeň Josef Pospíšil. Besedu nad
Pospíšilovou knihou „Za vesnickými muzikanty“, spojenou s autogramiádou, uspořádala
ve svém vestibulu městská knihovna.
CESTOVÁNÍ PO RUMUNSKU A FRANCII
O svých cestách oběma zeměmi po stopách stavebních a archeologických památek
vyprávěl v úterý 15. února v Galerii bratří Špillarŧ asi třicítce spokojených posluchačŧ
pan Zdeněk Procházka, domaţlický nakladatel a amatérský archeolog.
ČÍNOU A TIBETEM
Tentokrát Čínou a Tibetem putovala snad nejznámější domaţlická cestovatelkaamatérka, profesorka zdejšího gymnázia a v létech 1990-1997 starostka Domaţlic, paní
Jaroslava Wollerová. Přednášky o jejích zahraničních cestách uţ mají ve městě zvuk, jsou
hojně navštěvovány a posluchače nikdy nezklamou. U první části vyprávění o cestě paní
profesorky do dalekého Orientu, které pro své čtenáře zorganizovala Knihovna Boţeny
Němcové, se ve středu 19. února sešlo ve vestibulu městské knihovny asi 40 návštěvníkŧ.
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REKLAMA
Reklama, reklama, reklama. Je jí všude plno. Vemlouvavě k nám promlouvá na rádiových
vlnách. Rozverně na nás pomrkává z televizních obrazovek. Vyzývá nás, upozorňuje,
nabádá, zapřísahá v novinách a časopisech. Reklamní tiskoviny všeho druhu zaplňují
naše poštovní schránky, ať to chceme nebo ne. A stále jich přibývá. V některých
bytovkách ve městě stojí uţ několik let poblíţ poštovních schránek zvláštní krabice.
Obyvatelé domŧ do nich odhazují reklamní letáky tak, jak je ze schránek vyndají. Ani je
nečtou. Reklamní agentury jsou ale ve zpŧsobech lákání zákazníkŧ vynalézavé. Nedíváte
se na reklamu v televizi, nečtete ji v novinách? Reklamní tisky házíte do koše? Pak tu
pro vás máme presentace výrobkŧ s večeří zdarma, případně bez večeře, ale s dárečkem.
Presentace pro manţelské páry – dáreček samozřejmě nechybí. Pro dŧchodce. Pro mládeţ.
Nebo úplná novinka – reklamní zájezdy na rŧzná pozoruhodná místa. Platí se pouze
jízdné. Oběd a dárek jsou zdarma. Zdánlivě zdarma, jinak, pochopitelně, započtené
v ceně jízdného, ale pozor, buďme diskrétní, o tom se nemluví. A po cestě, jak jinak, jako
doprovodný program presentace výrobkŧ pořadatele. Letos se pak objevila novinka úplná
– zájezdy po vlastech českých s dárkem na památku zdarma začaly organizovat i některé
cestovní kanceláře.
Zahlcení reklamou je jedním z charakteristických jevŧ současnosti. Jsou reklamy cílené –
pro nejrŧznější profesní a věkové skupiny i reklamy tak říkajíc pro všechny. Ale, alespoň
podle odborníkŧ, zlatý věk reklamní vlezlosti míjí. Lidé jsou reklamou přesyceni a pomalu
uţ ji ani nevnímají. Jsou ovšem i tací, kteří si ze sledování reklam udělali přímo hobby.
Tak jeden občan Domaţlic – nepřál si být v kronice jmenován, to prý aţ posmrtně –
navštěvuje s gustem všechny ohlašované presentace a sbírá „pozornosti“, které se na nich
rozdávají zdarma. Jsou to vesměs rŧzné bezcenné trety, většinou kýčovitého charakteru:
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hodinky a všelijak zlacené digitální budíčky, které jdou tak měsíc – dva, sada nářadí,
které se rozpadlo po prvním pouţití, propisky, otvíráky lahví, přívěsky na klíče, talířky
s logy firem, firemní skleničky. Podařilo se mu uţ shromáţdit celou neuvěřitelnou
pětistovku podobných předmětŧ. A co bude se svou sbírkou dělat? Prý ji, jako originální
dokumentaci doby, odkáţe Muzeu Chodska. Jestli to myslí váţně, má se muzeum
vskutku na co těšit.

VÝSTAVA TAPISERIÍ
V galerii bratří Špillarŧ vystavuje v lednu a v únoru svoje tapiserie praţská výtvarnice
paní Milada Hynková, bývalá návrhářka kdyňského Elitexu, která spolupracovala se
zesnulým domaţlickým akademickým malířem Františkem Šleglem na vývoji výtvarné
techniky aradecor (netkané tapiserie). Spolu s ním, nyní s jeho pozŧstalými, je také
drţitelkou patentu na tuto techniku.
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BŘEZEN
VSTUP MĚSTA DOMAŢLICE DO SDRUŢENÍ MĚST A OBCÍ – AKCIONÁŘŦ
ČESKÉ SPOŘITELNY (ČS) a.s.
Na svém zasedání 1. 3. schválilo městské zastupitelstvo vstup města Domaţlic do
Sdruţení akcionářŧ ČS a.s. Současně vyslovilo souhlas i se zakladatelskou smlouvou a se
stanovami sdruţení. Toto sdruţení zaloţila statutární města, aby mohla jednotně
postupovat při zhodnocování (prodeji) akcií ČS a.s. Domaţlice vlastní 15 tisíc akcií České
spořitelny. Jsou to akcie prioritní, které jsou v současné době nepřevoditelné. Hodnota
jedné akcie činí (v březnu 2000) kolem 200 Kč. Dozorčí rada sdruţení připraví pro členy
sdruţení prodej akcií za co nejvýhodnějších podmínek.
PIVOVAR SE SNAD VRÁTÍ MĚSTU
Na stejném zasedání městské zastupitelstvo vyslovilo souhlas s realizací nabídky
společnosti Plzeňský Prazdroj. Prazdroj vlastní část budov v domaţlickém pivovaru,
které ale stojí na pozemcích města. Po dlouhých létech jednání Prazdroj nyní nabídl
městu odkoupení jmenovaných budov za 5 milionŧ korun. Zastupitelstvo nabídku
Prazdroje přijalo s tím, ţe stanovenou cenu 5 milionŧ Kč bude splácet minimálně tři roky.
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MĚSÍC INTERNETU
Tak uţ to na tom světě chodí! Není tomu vŧbec tak dávno, co byl březen měsícem knihy a
hle – dnes tu máme „Březen - měsíc internetu“. Časy se zkrátka mění a i kdyţ je ještě dost
„staromilcŧ“, kteří vţdy a všude dají před zájmovým surfováním po internetu přednost
pěkné kníţce, pro mnohé profese je uţ dnes internet nezbytnou a běţnou pracovní
pomŧckou. Čechy ovšem zatím nepatří k těm zemím, kde je počítač bezmála v kaţdé
rodině. Ti, kteří doma počítač nemají, nepracují s ním ani na pracovišti a přes to se
s internetem chtějí seznámit, mají v Domaţlicích jedinou moţnost, jak to udělat –
navštívit internetovou studovnu městské knihovny.

Na březen – měsíc internetu

připravila městská knihovna hned několik akcí, které tak či onak s internetem souvisejí.
V městském zpravodaji uveřejnila anonymní anketu, díky které chtěla získat přehled o
uţívání internetu v Domaţlicích. V sobotu a v neděli 4. a 5. března byla v době od 9 do
18 hodin internetová studovna přístupná zdarma kaţdému zájemci. 7. března patřila
internetová studovna v městské knihovně výhradně seniorŧm. Pro ty z nich, které
počítače a internet zajímají, byla studovna od 9 do 12 a od 13 do 15.30 hodin otevřena
rovněţ zdarma a knihovna zajistila po celou tuto dobu i odborný výklad. A 14. března
pak internetová studovna, zase zdarma a ve stejnou dobu, pozvala k prohlídce ţeny
všech věkových kategorií, od studentek po babičky.
Třetí úterý v měsíci, 21. března, navštívili internetovou studovnu někteří starostové obcí
okresu, zastupitelé a knihovníci malých knihoven Domaţlicka.
Měsíc internetu v domaţlické knihovně byl úspěšný, a jeho účastníci, kterých bylo celkem
106, domaţlickou knihovnu za jeho přípravu velice chválili.
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BESEDA S JIŘÍM HANIBALEM
K zajímavým akcím, kterých letos připravila pro svoje čtenáře domaţlická městská
knihovna vskutku dostatek, patřilo setkání se známým sběratelem autogramŧ panem
Jiřím Hanibalem z Ostravy v sobotu 4. 3. v 16 hodin ve vestibulu knihovny. Jiří Hanibal
sbírá autogramy významných osobností z celého světa uţ téměř pětatřicet let. Za tu dobu
jich shromáţdil 3.700. Účastníkŧm besedy vyprávěl o svém koníčku i o zajímavých
setkáních a záţitcích, o které při oslovování významných osobností neměl nouzi.

NÁVŠTĚVA POSLANKYNĚ MACHATÉ
V úterý 7. března navštívila Domaţlice poslankyně Parlamentu ČR za Českou stranu
národně sociální paní Marie Machatá. Zúčastnila se i části zasedání městské rady.
Zajímala se především o realizaci sociální politiky ve městě. Radním na oplátku přiblíţila
práci parlamentu a vysvětlila také dŧvody svého přestupu z Unie svobody do České
strany národně sociální.
VÝSTAVA Z KÖTZINGU
V rámci přeshraniční kulturní spolupráce vystavoval v březnu v domaţlické Galerii bratří
Špillarŧ svoje obrazy výtvarník Hans Hoecherl z Kötzingu. Náměty vystavovaných děl
byli převáţně lidé a krajina šumavského podhŧří. Vernisáţ se konala 8. března v 17
hodin, výstavu uvedli Václav Sika, vedoucí galerie a Hermann Kumpfmüller, zastupující
starosta a kulturní referent města Kötzing. V hudebním programu vernisáţe vystoupily
Anna Holoubková (housle) a Jiřina Eretová (klavír).
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PŘEDNÁŠKA O KRUHU PŘÁTEL HUDBY
V úterý 14. března od 18 hodin přednášel v Galerii bratří Špillarŧ Jiří Vorlíček o
dvacetileté činnosti Kruhu přátel hudby v Domaţlicích. Pořadateli přednášky byly
Městské kulturní středisko a Muzeum Chodska v Domaţlicích.

CHODSKÝ BÁL PODRUHÉ
18. března se v městském kulturním středisku konal uţ 2. Chodský bál. K tanci a
poslechu hrála Horalka pod taktovkou Václava Wiesnera, o zpestření programu se
postaraly národopisné soubory z Mrákova, Klenčí a Postřekova. Bál pořádaly městské
kulturní středisko a městský úřad.
TŘETÍ BENZINOVÁ PUMPA V MASARYKOVĚ ULICI
V prostorách bývalého autobusového nádraţí pod nádraţím ţelezničním v Masarykově
ulici se staví další benzinová pumpa. Na poměrně krátkém úseku od vjezdu do města (od
Klatov) po nádraţí jde uţ o třetí čerpací stanici. A protoţe několik pump je i na výjezdu
z města směrem na Folmavu a Draţenov, ptají se někteří občané, patrně oprávněně, zda
uţ není ve městě „přebenzinováno“ a proč na pozemcích města musí stát zrovna další
„benzina“. Prudký nárŧst počtu benzinových pump není jen problém domaţlický.
Vyrostly jako houby po dešti na všech moţných a pohříchu často i méně moţných místech.
Jejich explozi vyvolal mnohanásobný nárŧst osobní i nákladní automobilové přepravy po
roce 1989, i zájem cizincŧ o český benzin, který donedávna byl výrazně levnější neţ
například v Německu a Rakousku, takţe Němcŧm a Rakušanŧm z příhraničí se vyplatilo
jezdit tankovat k nám. Ceny benzinu v tuzemsku se však začínají pomalu k těm
zahraničním blíţit, moţná, ţe to nebude dlouho trvat a dokonce je převýší. Jak se potom
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všechny ty benzinové pumpy uţiví, o tom se dnes málo přemýšlí a pumpy se staví dál. Ta
nová domaţlická v Masarykově ulici prý proto, ţe předchozí městská rada dala v roce
1997 k výstavbě souhlas a uzavřela na ni smlouvu o smlouvě budoucí s celkovou délkou
pronájmu 20 let. Městu tedy nyní nezbývá, neţ, přes připomínky občanŧ, s výstavbou
souhlasit.
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DUBEN
VZPOMÍNKY NA FLOSSENBÜRG
V kronikářském zápisu z roku 1999 jsme u příleţitosti úmrtí plukovníka v záloze Jana
Smudka vzpomněli válečných událostí z března 1940 v Domaţlicích, kdy nacisté po
nezdařeném pokusu zatknout Jana Smudka ve vilce jeho rodičŧ na Habeši, odvlekli 149
domaţlických občanŧ – muţŧ - do koncentračního tábora Flossenbürg jako rukojmí. Ti,
kdo se z bývalých domaţlických vězňŧ KL (Konzentrazionlager – koncentrační tábor)
Flossenbürg doţili pŧlstoletí od konce II. světové války, uspořádali a vydali v roce 1995
u

příleţitosti

tohoto

jubilea

dokument

„KL.

FLOSSENBÜRG,

TÁBOR

DOMAŢLICKÝCH 1940 – 1945 – 1995“. Jeho autorem je bývalý člen domaţlického
Junáka ing. Vladimír Odvody (narozen r. 1919 v Domaţlicích, zemřel r. 1999 v Praze).
Čtyřicetistránková publikace zŧstala domaţlické veřejnosti téměř neznámá aţ do
letošního roku, kdy ji ve městě uvedly v širší povědomí sestry Vlasta a Jiřina Paroubkovy.
Text zajímavě broţurky je rozdělen na dvě části. V první autor uvádí jmenný seznam
všech 149 zatčených Domaţličanŧ s daty narození a s datem jejich propuštění
z koncentráku (někteří se vrátili po několika měsících, většinou však po roce aţ dvou
věznění v létech 1941 a 1942, sedm z „rukojmích“ Flossenbürg nepřeţilo). 45 z nich
zatkli nacisté v noci 22.3. Odvlekli je pŧvodně do věznice v Řezně (Regensburg) a odtud
je 20. 5. 1940 převezli do Flossenbürgu. Dalších 100 občanŧ Domaţlic hromadně
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zatčených 23. 3. uvěznili fašisté rovnou ve Flossenbürgu. 4 Domaţličany pak zatklo
gestapo 29. a 30. 3. 1940 v Praze a po výsleších na praţském gestapu je rovněţ nechalo
převézt do Flossenbürgu.
Druhá část textu je věnována popisu koncentračního tábora, jeho jednotlivých blokŧ a
situace v nich za války, včetně odhadŧ počtu vězňŧ 18 národností, kteří táborem prošli.
Zvláštní oddíl rekapituluje poválečnou historii tábora.
K 1. 1. 1995 ţilo ze 149 domaţlických rukojmí uţ jen 26. V následujících pěti létech
zemřelo dalších 11 účastníkŧ domaţlické tragedie z března 1940. Dnes uţ tedy ţije jen
15 jejích přímých svědkŧ. V loňském roce (1999) zemřel v Praze ve věku osmdesáti let i
autor publikace, uváděné v tomto zápise, ing. Vladimír Odvody. Je dobře, ţe mu bylo
ještě dáno sepsat svědectví pro příští doby a generace.
„Zanedlouho ukončí naše biologická paměť moţnost podat svědectví o tom, co
jsme proţili ve válečných létech 1938-1945. Za několik let nebude uţ nikdo
z nás, který by takovou osobní výpověď mohl podat. Ihned po válce nás k tomu
vybízeli a dělali zodpovědnými naši přední státní činitelé – viz odkaz presidenta
Beneše v knize KOMU SLUŠÍ OMLUVA 1992 - a předvídavě upozorňovali, ţe
nastane doba, kdy proti oţivené aktivitě a agresivitě potomků henleinovců,
sudetských Němců a neonacistů bude nutné předloţit usvědčující doklady
o jejich hrůzných činech, snahách a cílech za války. Neboť na válku z let 19381945 se nesmí nikdy zapomenout.“
Ing. Vladimír Odvody v úvodu publikace
KL FLOSSENBÜRG, TÁBOR DOMAŢLICKÝCH
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VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH OKRESNÍHO SOUDU
Zastupitelstvo města Domaţlic na své schŧzi 12. dubna zvolilo přísedící okresního soudu
za Město Domaţlice. Stali se jimi:
 Ing. Josef Duchek, vedoucí ţivnostenského referátu Okresního úřadu Domaţlice,
bytem horšovský Týn – zvolen 13 hlasy
 Ing. Lubomír Šebesta, vedoucí referátu obrany a ochrany okresního úřadu, bytem
Domaţlice, 17. listopadu 247 – zvolen 14 hlasy
 Darina Lišajníková, zaměstnankyně školského úřadu, bytem 17. listopadu 248,
Domaţlice – zvolena 13 hlasy
 Jaroslava Váchalová, bytem Švabinského 554, Domaţlice – zvolena 15 hlasy
 Luboš Minařík, bytem 28. října 167, Domaţlice – zvolen 13 hlasy
Volbě bylo přítomno 17 zastupitelŧ, odevzdáno 17 hlasovacích lístkŧ.
KONCERT PRO ČERCHOV
Domaţlický pěvecký sbor Čerchovan s dirigentem Markem Vorlíčkem, ve spolupráci
s domaţlickým odborem Klubu českých turistŧ, uspořádal v sobotu 15. dubna v 19.30
hodin v klášterním kostele benefiční koncert duchovní hudby „Čerchovan Čerchovu“.
Spolu s Čerchovanem vystoupila Musica Tusta a sólisté Jan Steyer, Eva Müllerová,
Šárka Hrochová, Radek Prügl a Kamil Jindřich a jako host muţský pěvecký sbor
Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Klášterní kostel zaplnili posluchači do posledního
místa. Vstupné bylo dobrovolné, výtěţek koncertu věnovali pořadatelé na opravu
čerchovské Kurzovy věţe.
SETKÁNÍ KRUHU PŘÁTEL ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ
Ve dnech 15. – 16. dubna se v domaţlickém hotelu Druţba konalo jarní setkání Kruhu
přátel česko-německého porozumění. Výbor Kruhu je připravil ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Domaţlice. Kruh přátel česko-německého porozumění, který
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se ustavil před deseti léty, se uţ tradičně schází na svém jarním setkání vţdy jeden rok
v Domaţlicích a jeden rok ve Furth i/W. Kruh prosazuje nové vztahy mezi Čechy a
Němci, zaloţené na respektu jedněch k druhým a oboustranně výhodné spolupráci.
V rámci programu jarního setkání navštívili jeho účastníci v sobotu po obědě Muzeum
Chodska a Galerii bratří Špillarŧ. V neděli dopoledne se zúčastnili mše svaté v klášterním
kostele. Římskokatolická farnost v Domaţlicích vydala u příleţitosti jarního setkání
Kruhu pamětní tisk - šestistránkový přehled kostelŧ, opravených v česko německé
spolupráci, s pŧvabnými kresbami zdejšího výtvarníka Josefa Doubka. Mezi vybranými
stavbami je i klášter augustiniánŧ v Domaţlicích.
ČÍNOU A TIBETEM PODRUHÉ
Druhá část přednášky paní Jaroslavy Wollerové o Číně a Tibetu se uskutečnila v městské
knihovně ve čtvrtek 20. dubna.
SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŦ – SENIORŦ
západních Čech připravila pro bývalé knihovníky a knihovnice, dnes na odpočinku,
Státní vědecká knihovna v Plzni. Setkání se uskutečnilo v budově Státní vědecké
knihovny 26. dubna. Z našeho města se jej zúčastnily knihovnice – dŧchodkyně paní
Jiřina Skalová a paní Blanka Líkařová. Domŧ se vrátily nadšené jak z programu
slavnostního plzeňského dne, tak zejména ze setkání se spolupracovníky a s přáteli
z knihovnické obce, se kterými se neviděly dlouhá léta. Knihovníci jsou druţní lidé a
přátelství, která se mezi kníţkami uzavírají, patří k nejtrvalejším. Svědčí o tom i desítky
pozdravŧ, které putovaly z Plzně do Domaţlic nejstarší domaţlické občance a dlouholeté
knihovnici domaţlické knihovny, šestadevadesátileté paní Ludmile Koťanové. Adresátce
je předala paní Jiřina Skalová.
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RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK
O významu restaurování movitých kulturních památek přednášela ve středu 26. dubna
v městské knihovně bývalá vedoucí Galerie bratří Špillarŧ, nyní pracovnice plzeňského
památkového ústavu, paní PhDr. Ludmila Rŧţenecká, členka restaurátorské umělecké
společnosti Brandl a absolventka dvouletého postgraduálního studia restaurování,
organizovaného Státním ústavem památkové péče v Praze.
PUTOVÁNÍ PO ALJAŠCE
Zajímavou přednášku připravilo Muzeum Chodska. V Galerii bratří Špillarŧ vyprávěl ve
středu 26. dubna v podvečer o své cestě po Aljašce domaţlický výtvarník pan Josef
Doubek. Škoda jen, ţe se dva hlavní pořadatelé přednášek ve městě, knihovna a muzeum,
nedokázali mezi sebou domluvit, a tak se na stejný den a stejný čas sešly přednášky dvě
(viz předchozí zápis). A to je situace trochu nešťastná.
KONCERT ČTYŘ MĚST
V neděli 30. dubna zaţily Domaţlice mimořádně zajímavou kulturní událost. V rámci
partnerství měst Domaţlice, Ludres (Francie), Furth im Wald (Německo) a Furth bei
Göttweig (Rakousko) přijely do našeho města pěvecké sbory zmíněných tří partnerských
měst, aby společně s domaţlickým Čerchovanem vystoupily na společném koncertu.
Čtyřicetičlenný francouzský sbor La Cantalud přijel do Domaţlic uţ v sobotu 29. dubna.
Doprovázela ho delegace města Ludres, sloţená ze starosty města, jeho náměstkŧ a dvou
zastupitelŧ. Členy delegace byli i členové tamního druţebního výboru, který organizuje
partnerské vztahy. Milé hosty přijal po jejich příjezdu na domaţlické radnici starosta
Domaţlic pan Jan Látka.
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Nedělní koncert ve velkém sále městského kulturního střediska zahájil Komorní orchestr
Domaţlice - Furth im Wald, řízený panem Václavem Cibulkou. Jako první se poté
francouzskými lidovými písněmi představil přítomným pěvecký sbor La Cantalud
z Ludres. Po něm vystoupil sbor z rakouského Furthu, Chorkreis z Furth im Wald a
domaţlický Čerchovan, který přednesl skladbu Missa in Es Ondřeje Horníka. Všechny
sbory sklidily potlesk přítomných posluchačŧ. Nejsilnějším záţitkem koncertu byla ale
v jeho druhé části skladba VOX CLAMANTIS J. V. Kopřivy zpívaná všemi čtyřmi sbory
za doprovodu Komorního orchestru Domaţlice-Furth im Wald. Nadšení posluchači si
jako přídavek vynutili opakování její části.
PRVENSTVÍ DOMAŢLICKÉHO STAROSTY
Týdeník Domaţlicko zveřejnil svoji obvyklou zprávu o tom, který občan okresu se v roce
1999 nejčastěji objevil na fotografiích, otištěných na stránkách tohoto periodika. Zatímco
v předchozích dvou létech suverénně vedl přednosta okresního úřadu, Mgr. Pavel
Faschingbauer, v roce 1999 mu toto prvenství přebral starosta Domaţlic Jan Látka.
ZMĚNA V REDAKCI TÝDENÍKU DOMAŢLICKA
Od počátku dubna se změnilo vedení redakce Týdeníku Domaţlicka. Dosavadní vedoucí
redaktor ing. Josef Hrubý odešel do podnikatelské sféry. Novou vedoucí redaktorkou se
stala paní Sylva Heidlerová z Hluboké.
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DOPLNĚNÍ TEXTU DESKY NA „STARÉM GYMNÁZIU“
Městská rada schválila na svém 48. zasedání doplnění pamětní desky na „starém
gymnáziu“ na Chodském náměstí o jméno absolventa zdejšího gymnázia profesora Jiřího
Hoetzla.
Jiří Hoetzl, profesor správního práva a správní vědy na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, se narodil 10. 9. 1874 ve Staněticích. Po vzniku samostatné
Československé

republiky

významně

přispěl

k vytvoření

celkové

koncepce

československého správního práva, podílel se na vypracování ústavy z roku 1920. Později
se ale přiklonil k některým myšlenkám nacionálního socialismu. Za přílišné sympatie
k německému nacionálnímu socialismu jej kritizovali někteří přední představitelé
politického i společenského ţivota předmnichovské republiky. Hoetzla pro to opětovně
káral například historik Josef Pekař (viz. zápisy v Pekařových denících, vydaných letos
nakladatelstvím Vyšehrad). Jiří Hoetzel, zemřel 27. 1. 1961. Zatím ještě stále čeká na
podrobné odborné zhodnocení své osoby i svého díla.
MEZINÁRODNÍ NEDOROZUMĚNÍ
V dubnu tohoto roku došlo do Domaţlic několik článkŧ z českého tisku, vydávaného
našimi krajany v zahraničí, týkajících se města Domaţlic. Autorkou článkŧ byla paní
Michaela Swinkels-Nováková, která kritizovala domaţlickou radnici za to, ţe údajně
„přerušila“ partnerské vztahy s holandským městem Budelem. Na články reagovala osoba
nejpovolanější, ředitelka domu-penzionu paní Venuše Klimentová, která kontakty
Domaţlice – Budel uţ deset let zařizuje. Ukázalo se, ţe to, co o Domaţlicích paní
Swinkels píše, je informace ničím nepodloţená a velice hrubě zkreslená, pramenící patrně
z autorčina osobního nepochopení změn ve vztazích radnic obou měst. V roce 1998
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proběhlo v Holandsku slučování obcí do větších celkŧ. Partnerské město Domaţlic Budel
se spojilo s dalšími pěti obcemi do jednoho souměstí - Cranendonck. Těsně před Štědrým
dnem v roce 1998 do Domaţlic přijel starosta tohoto nového města a zástupce domaţlické
radnice de facto postavil před hotovou věc: nová holandská obec nadále nebude do
partnerských vztahŧ oficiálně vstupovat. Kontakty prý jsou uţ navázány, Comité BudelDomaţlice úspěšně pracuje, a teď musí nadále vzájemné vztahy rozvíjet sami občané po
soukromé linii. Překvapeným představitelŧm domaţlické radnice nezbylo, neţ sdělení
cranendonckého pana starosty vzít na vědomí. Následně dostala radnice rozhodnutí
holandských radních i písemně. O změněné situaci paní Klimentová paní SwinkelsNovákovou několikrát informovala, řekla jí, ţe starosta a místostarosta Domaţlic
všechny návštěvy z Holandska i nadále přijímají, pohostí je, věnují jim drobné
upomínkové dárky. A pokud se oficiálních vztahŧ týká, ţe nemohou dělat nic jiného, neţ
přání holandské strany respektovat. Paní Swinkels se však patrně situaci vysvětlit
nepodařilo, a tak došlo k výše zmíněnému nedorozumění. Záleţitost se ale nakonec přece
jen uklidnila, přátelské vztahy mezi občany trvají a i Comité Budel – Domaţlice pracuje
dál. A to je snad to nejdŧleţitější.
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KVĚTEN
OSLAVY OSVOBOZENÍ
55. výročí konce II. světové války a osvobození oslavily Domaţlice v pátek 5. května.
V 9.30 hodin poloţili představitelé města a okresu kytice u hrobu neznámého vojína na
městském hřbitově, poté k památníku na ţidovském hřbitově a posléze k pomníku obětem
nacismu na Chodském náměstí. Vzpomínková slavnost skončila pietním aktem před
radnicí u desky věnované americké armádě, která město 5. května 1945 osvobodila. Po
skončení pietního aktu koncertovaly před radnicí dechovka Liduška, Chasnická dudácká
muzika a národopisný soubor Základní umělecké školy v Domaţlicích.
Hosty oslav byli Jamie Harris, zástupce velvyslanectví Spojených státŧ, a veterán II.
světové války Robeert Gilbert s chotí. Pan Gilbert vstoupil před 55 léty do Domaţlic jako
první americký voják. Milé hosty doprovázel starosta Domaţlic pan Jan Látka.
PSI VE MĚSTĚ
Stačí projít se brzy ráno po domaţlických sídlištích a mŧţeme vidět dokonalou přehlídku
psích plemen. Pejskŧ je ve městě skutečně dost. Jen v tomto roce jich jejich majitelé
přihlásili devět stovek. A to jistě nejsou všichni, hezkých pár jich asi přihlášeno není. Je
to divné u nejlepšího přítele člověka, ale i psi, chovaní jen tak, pro radost, podléhají módě.
Mimo plemen, těšících se oblibě stále – jezevčíci, kokři, němečtí ovčáci, byli v
Domaţlicích v šedesátých létech nejčastějším plemenem špicové a boxeři. V sedmdesátých
létech malí a střední knírači a malí pudlíci. Po nich přišli dalmatini. Na krátký čas je pak
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vystřídala plemena severská – haskyové a malamuti, v současné době pak jsou to
rotvajleři, labradoři, retrívři, zkrátka psi velcí, čím větší, tím lepší. Z malých plemen
vedou jednoznačně velšteriéři. Má-li kdo rodinný domek, problémy se psem asi nejsou.
Horší je to v panelácích a určitě ani ne tak s pejsky, jako s jejich páníčky. Pes se musí
venčit a při takové procházce samozřejmě sem tam udělá hromádku. Těch hromádek je
všude po městě plno, na chodnících, v parcích, dokonce i na dětských hřištích.
V některých zemích je zvykem, ţe majitel po svém psovi bez řečí uklidí a je po
problémech. U nás to zatím, aţ na čestné výjimky, běţné není, a tak problémy jsou. Ono
šlápnout do psího výkalu není nic příjemného. Domaţlické technické sluţby se tento
měsíc pokusily majitele psŧ postrčit k činu. Na sedmi místech ve městě – na náměstí a
v pracích umístily koše na psí exkrementy se speciálními sáčky. Zatím si prý jich pejskaři
moc nevšímají, ale snad si časem zvyknou, po svém psovi uklidí a nebudou tak vyvolávat
zbytečné sváry.
Poplatky ze psŧ platné v tomto roce:
1. Pes v nájemním domě
a) dŧchodci (invalidní, starobní, vdovský dŧchod)
b) ostatní
2. Pes umístěný v rodinném domku nebo trvale na zahradě
3. Lovecký pes, psi majitelŧ kynologického klubu nebo
členŧ svazu chovatelŧ
4. Poplatek za psa pouţívaného k hlídání objektŧ podnikŧ
a závodŧ ve městě
6. Za kaţdého dalšího psa
a) v nájemním bodě podle bodu 1 a)
b) v nájemním domě podle bodu 1 b)
c) v rodinném domku
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200 Kč
600 Kč
120 Kč
120 Kč
120 Kč
265 Kč
800 Kč
300 Kč

DARY ŢIVOTA,
pod tímto názvem představila domaţlické veřejnosti některé své práce akademická
malířka Alena Koenigsmarková. Výstava v Galerii bratří Špillarŧ trvala od 2. května do
27. června. Na slavnostní vernisáţi 2. 5. v 16 hodin výtvarnici představila její přítelkyně
herečka Jiřina Jirásková, v hudební části vernisáţe přednesl tři skladby pro sólovou
kytaru Ladislav Tichý. Obrazy Aleny Koenigsmarkové si do galerie přicházeli
prohlédnout četní návštěvníci. Výtvarnice je veřejnosti Chodska známa i jako
ilustrátorka posledního vydání Baarových Chodských pohádek.
BIBLE V ROCE 2000
Znalost bible, základního textu křesťanské civilizace, ke které se počítá i naše země,
patřila u starší generace k všeobecnému vzdělání. Její alespoň stručný obsah znali
všichni, ať šlo o lidi věřící či nevěřící. Vybrané biblické příběhy byly součástí učebních
osnov vyšších ročníkŧ základních i středních škol. V padesátých létech 20. století
informace o bibli z učebních osnov zmizely. Všichni se měli stát „vědeckými ateisty“, na
bibli se necenila ani její literární hodnota. Pokud se mladší generace o ní nedozvěděla od
svých rodičŧ nebo prarodičŧ, jednoduše ji neznala. ( Při této příleţitosti uvedu jednu
osobní vzpomínku: Někdy na jaře 1989 přišla za mnou do domaţlické knihovny, kde jsem
tehdy pracovala, jedna paní profesorka domaţlického gymnázia – češtinářka středního
věku. Chvíli rozpačitě přešlapovala, vykládala to a ono, po chvíli si přece jen dodala
odvahy a řekla mi, ţe by se mne ráda na něco zeptala, pakliţe se jí ovšem nebudu smát.
Ujistila jsem milou paní profesorku, ţe se jí smát nebudu a docela se zájmem jsem čekala,
jakou veledŧleţitou otázku mi poloţí. „Prosím vás“, povídá ona pedagoţka, „ opravdu se
mi nesmějte, ale nevíte, proč se říká, ţe někdo strnul jako Lotova ţena? Studenti se mne
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na to ptali v literatuře a já to nevím.“ Teď jsem pro změnu jako Lotova ţena strnula já.
Na tenhle biblický příběh, který ještě před pár léty znalo kaţdé malé dítě, se mne ptá
vysokoškolačka – bohemistka! Kdyţ nikde jinde, tak na fakultě ve starší české literatuře
by se přece o bibli měla učit, protoţe bible byla alfou a omegou středověké vzdělanosti.
Prý se neučili. – vzpomínka kronikářky) Bible nevycházela tiskem, ani se neprodávala,
přístup k ní vedl jen přes některé církve. A tak velké části populace slovo bible neříkalo
nic. Od roku 1989 se sice situace podstatně změnila, bible je běţně dostupná, na kniţním
trhu je téměř přebytek i literatury o ní. Přes to však jsou znalosti Bible a jejího dosahu
pro evropskou kulturu v naší zemi ţalostně malé. Česká biblická společnost, jejímţ
významným členem je čestný občan Domaţlic, bývalý domaţlický evangelický farář (v
létech 1936 – 1947), starozákonník a překladatel Starého zákona profesor ThDr. Miloš
Bič, ve spolupráci s Universitou Karlovou, Akademií věd České republiky, Ekumenickou
radou církví a dalšími institucemi přišla v letošním posledním roce tisíciletí se zajímavým
projektem. Projekt vychází z tradice středověkých ručních opisovačŧ církevních i
světských textŧ. V době, kdy ještě nebyl vynalezen knihtisk, se knihy šířily jen ručním
opisováním. V opisování knih vzdělávaly tehdy studenty církevní i světské školy. Jedna
z takových významných škol opisovačŧ textŧ pŧsobila při domaţlickém klášteře
augustiniánŧ. Dva z jejích ţákŧ nabyli proslulosti po celém tehdejším království. Byli to
Jan Pinvička a Zikmund z Domaţlic. Oba ţili na přelomu 14. a 15. století a patřili
k nejlepším českým opisovačŧm knih vŧbec. A právě na tuto tradici navázala myšlenka
České biblické společnosti na ruční opis Bible. Autoři této myšlenky chtěli vzbudit zájem
veřejnosti o bibli, o její obsah a aktuálnost jejího poselství pro dnešní dobu a zároveň dát
křesťanŧm všech církví moţnost spojit se v akci, která bude projevem touhy po jednotě
všech křesťanŧ. A tak po celé republice lidé letos opisovali na samostatné archy krátké
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oddíly nebo jen jednotlivé biblické verše z českého ekumenického překladu Písma svatého
(bible) tak, aby v konečném výsledku byl opsán jeho komplexní text. Zúčastnit se mohl
kaţdý, kdo chtěl. Archy budou svázány do šesti svazkŧ – právě tolik svazkŧ mělo
nejslavnější české vydání bible – Bible kralická. Samostatný 7. svazek bude obsahovat
jména a adresy všech, kdo se na opisování podíleli. Opisování Bible slavnostně zahájil 13.
dubna ve staroslavném Karolinu v Praze president republiky Václav Havel. Po něm, jako
druhý, opsal úryvek z Písma ThDr. Miloš Bič. V Domaţlicích se organizace opisování
bible ujala městská knihovna. Ve dnech 2., 9. a 16. 5. byly v její čítárně vystaveny archy,
na které kaţdý občan Domaţlic mohl opsat určenou část textu. Rádcem při opisování byl
pan Roman Knopp z církve Adventistŧ sedmého dne. Opisování se zúčastnili občané
z celého okresu.
DOMAŢLIČTÍ EVANGELÍCI CHTĚJÍ STAVĚT KOSTEL
V letošním roce obdrţel farní sbor Českobratrské církve evangelické od města Domaţlic
zpět svŧj pozemek v Hanově parku, který byl podle vynucené nájemní smlouvy od roku
1951 součástí městského zahradnictví. Zajímavá je historie nabytí pozemku. Kdyţ po
svém vzniku ve dvacátých létech právě uplynulého století hledal sbor sborové sídlo,
koupili jeho členové posléze hostinec, postavený ve druhé polovině 19. století na místě
starodávné středověké zájezdní hospody pod městskými hradbami. Některým členŧm
sboru se ale hostinec, byť upravený, nezdál být pro sbor místem dŧstojným. Vyhlásili
proto veřejnou městskou sbírku na stavbu evangelického kostela. Peněz, i od nečlenŧ
sboru, se sešlo tolik, ţe uţ za necelý rok mohl být koupen vhodný pozemek. To se odehrálo
v létech 1936-1937. Pak ale přišla válka, která zdejší sbor krutě zasáhla. Jeho faráře
odvlekli nacisté do koncentráku, dva členy sboru, Jana Procházku a JUDr. Ţlábka
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popravili v berlínském vězení (v sekyrárně, jak se říkalo). Plány na stavbu kostela musely
být odloţeny na poválečnou dobu. Ta ale stavbě kostela také nebyla příznivá. V roce
1951 se v Domaţlicích rozhodovalo o stavbě nové stavební prŧmyslovky (dnes areál
Gymnázia J. Š. Baara). Jako nejpříhodnější místo zvolila městská rada pozemky za
pivovarem, proti Sokolovně. A právě zde, při silnici, měla svŧj pozemek evangelická
církev. Město Domaţlice jí proto nabídlo směnu za větší polovinu tehdejšího městského
sadu v Hanově parku. Církev přijala. Ale po pár měsících přišlo město s novým
poţadavkem. Chtělo si vyměněný pozemek pronajmout pro městské zahradnictví. Církvi
nezbylo neţ souhlasit, vymínila si však, ţe v sadu se nebudou kácet ovocné stromy a ţe
město na pronajaté části nebude nic stavět. Jak léta šla, na nájemní smlouvu se
pozapomnělo (nájem město neplatilo stejně ţádný), ze stromŧ zbyl jen starý ořech, ostatní
město vykácelo, značnou část pŧvodního svahu nechalo vybrat a na takto „upravené“
zahradě postavilo skleníky. Stavba kostela se tak odloţila o dlouhých šedesát let,
prakticky o dvě generace. Dnešní vnukové a pravnukové těch, kdo peníze na pozemek a
stavbu shromaţďovali, chtějí konečně realizovat myšlenku svých předkŧ a evangelický
kostel v Hanově parku postavit. Zatím se zpracovává projektová studie, vypracování
definitivního projektu a vlastní stavba však budou záviset na tom, jak se sboru podaří
shromáţdit potřebné finanční prostředky.
LITERATURA 70. LET
Novější české literatuře byl věnován podvečer ve čtvrtek 11. května v domaţlické městské
knihovně. Docent PhDr. Jiří Staněk na něm seznámil přítomné, vesměs studenty
domaţlického gymnázia, s českou literaturou 70. let tohoto století. Touto přednáškou
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zahájil pětidílný přednáškový cyklus Česká literatura po II. světové válce, kterým chce
své posluchače provést českou literaturou od roku 1945 po dnešek.
DOMAŢLICKÝ PŦLMARATÓN
ztratil sice v posledních létech něco ze své proslulosti, přes to jde stále o velmi kvalitně
připravený a oblíbený závod. Letos se konal v sobotu 13. května a zúčastnilo se jej 60
závodníkŧ, z toho 7 ţen. Zvítězil Ali Ezayedi z Libye (čas 1:04:24), druhý doběhl Ivan
Čotov z Bulharska (čas 1:05:45), třetím byl Pavel Dudr z JE Dukovany (čas 1:06:38).
Domaţličtí pořadatelé pŧlmaratónu chtějí v budoucnosti usilovat o to, aby se znovu
prosadili v konkurzu na pořádání Mistrovství České republiky.
ZLEPŠENÍ SLUŢEB KNIHOVNY
V týdnu od 15. do 19. května přibyly v internetové studovně domaţlické městské
knihovny dva nové počítače. Domaţlická veřejnost tak, díky pochopení Města
Domaţlice, které knihovnu financuje, má k disposici uţ čtyři pracovní stanice (čtyři
počítače). V poslední době bylo zájemcŧ o práci na internetu víc neţ mohly zvládnout
pŧvodní dva počítače, a proto museli ve studovně často čekat, aţ se uvolní pracovní
místo. To teď odpadne.
DVĚ PŘEDNÁŠKY PROFESORKY MAJTÁNOVÉ
Na svoji obvyklou květnovou návštěvu Stráţe přijela profesorka bratislavské univerzity
PhDr. Marie Majtánová, autorka knihy Pod šikmou věţí, čerpající námět ze ţivota
Domaţlic poslední třetiny 19. století. A jak bývá uţ také po několik let neměnným
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zvykem, i tentokrát si pro své zdejší čtenáře a posluchače připravila přednášky s tématy
z regionální literatury Chodska.
V úterý 16. 5. přednášela v Galerii bratří Špillarŧ na téma „Skrytá řeč chodských
pověstí“. Marie Majtánová sbírá chodské pověsti od dětství, déle jak čtyřicet let, a umí o
nich poutavě vyprávět.
Ve středu 24. května se paní profesorka na přednášce ve vestibulu knihovny zamýšlela se
svými posluchači nad soukromým ţivotem spisovatele J. Š. Baara. Přípravě přednášky,
kterou nazvala „Odvrácená tvář J. Š. Baara“, věnovala jistě mnoho času, přes to však
bylo znát, ţe je jí zvolené téma poněkud cizí, zejména pokud se týká Baarova sloţitého
vztahu k římskokatolické církvi.
REKORD DOMAŢLICKÝCH HASIČŦ
Sobota 20. května byla velkým dnem pro domaţlické hasiče. Pomocí propojených hadic
z motorových stříkaček dopravili vodu z Domaţlic aţ do německého Furthu na náměstí a
vytvořili tak nový český rekord. Dvacet a pŧl kilometru dlouhý hadicový had začal
v Domaţlicích na náměstí u kostela a vedl Brankou k Zubřině, dále podél Zubřiny, přes
Kavkaz, Potoky do Havlovic. Odtud pokračoval po cyklistické stezce na Babylon a
odtud po silnici přes Českou Kubici a Folmavu na celnici a přes ní do Furthu. Na našem
území propojili hasiči 750 hadic. Přibliţně 80 tisíc litrŧ vody v nich pohánělo 28
motorových stříkaček. Na náměstí ve Furthu pak hasiči vytvořili tři proudy vody: první
patřil České republice, druhý Německu a třetí nejmenším hasičŧm, Soptíkŧm ze IV.
mateřské školy v Domaţlicích. Dosavadní český rekord drţeli hasiči z České Skalice, ti
ovšem dovedli vodu jen na vzdálenost necelých čtyř kilometrŧ. Během akce, kterou
sledovala s velkou pozorností řada občanŧ obou pohraničních měst, nedošlo k ţádným
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velkým problémŧm. Naši hasiči museli pouze vyměnit 4 hadice, které propouštěly vodu a
opravit dvě čerpadla, která se porouchala. Na české straně zajišťovalo dobrý prŧběh akce,
kterou hasiči nazvali „Voda přátelství“, 43 šestičlenných druţstev, na německé straně 22
druţstev. Úsek Domaţlice – státní hranice je ovšem několikrát delší – zhruba čtyřikrát –
neţ od hranice do Furthu.
DĚTSKÝ AUTOKROS
V sobotu a v neděli 27. a 28. května se v motoristickém areálu Automotoklubu
v prŧmyslové části města uskutečnil závod v dětském autokrosu. Závod jezdí děti od 5 do
15 let, jejich vozítka jsou kopiemi autokrosových strojŧ a dosahují rychlosti aţ 90
kilometrŧ za hodinu. Sobotní závod se jel jako druhé kolo mistrovství České republiky.
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ČERVEN
MĚSTO DĚTEM
Město Domaţlice ve spolupráci s Rádiem Karolina připravilo na čtvrtek 1. června na
domaţlickém náměstí dětem k jejich svátku, Dnu dětí, dětský den. Program dětského dne,
nazvaného Město dětem, zahájil ve 13 hodin starosta města pan Jan Látka. Na děti
čekaly na náměstí kolotoče a houpačky, soutěţe se sladkými odměnami pro všechny
soutěţící, které připravily firma Heidler, mateřské školy a římskokatolická církev,
diskotéka Rádia Karolína, předtančení skupiny Avanti a vystoupení šermířŧ. Zájem byl
veliký, počasí se vydařilo a dětský den se malým účastníkŧm líbil. Spokojeni mohli být i
všichni, kdo se o pěkné odpoledne nejmladších občanŧ města zaslouţili – pracovníci
městského úřadu, městského kulturního střediska, učitelky mateřských škol a téměř
padesátka sponzorŧ, domaţlických podnikatelŧ, mezi nimiţ bylo i pět vietnamských
prodejen z náměstí.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY OBČANSKÝM SDRUŢENÍM
Městské zastupitelstvo na svém červnovém zasedání schválilo mimo jiné poskytnutí
finančních příspěvkŧ domaţlickým občanským sdruţením, tělovýchovným organizacím a
organizacím dětí a mládeţe na sportovní činnost. Příspěvky od města obdrţí
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Svaz tělesně postiţených

10.000 Kč

Tělovýchovná jednota Jiskra
a) volejbal ţeny a dorostenky
b) oddíl volejbalu a nohejbalu
c) oddíl tenisu
d) oddíl basketbalu
e) oddíl atletiky
f) oddíl kopané – ţáci
g) oddíl juda
h) oddíl plaveckých sportŧ
i) oddíl kopané – ţáci
j) Sportovní klub B.A.S. Babylon

11.000 Kč
2.000 Kč
14.000 Kč
21.000 Kč
14.000 Kč
12.500 Kč
5.000 Kč
16.000 Kč
7.500 Kč
3.000 Kč

k) Štafetový běh míru

1.000 Kč

TS AVANTI při středním odborném učelišti

9.000 Kč

BC WOLFS při základní škole Komenského 17

9.000 Kč

Tělovýchovná jednota Start

10.000 Kč

Sportovní klub pohraniční policie

13.000 Kč

Pionýrská skupina Mír

12.000 Kč

Sportovní klub Sněhaři

8.000 Kč

Tělovýchovná jednota Sokol
a) oddíl sportovní gymnastiky
b) oddíl šachový
c) oddíl silového trojboje
d) základní tělesná výchova
e) oddíl stolního tenisu

8.000 Kč
6.500 Kč
3.000 Kč
5.000 Kč
6.500 Kč

Město tak poskytlo celkem 207.000 Kč ze svého rozpočtu jako příspěvek na organizování
nejrŧznějších turnajŧ, sportovních závodŧ, přeborŧ a podobně.
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REKORDY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA
Uţ deset let je město Pelhřimov dějištěm zajímavého klání. Kaţdoročně se sem totiţ
sjíţdějí zájemci o zapsání do knihy rekordŧ. Ať uţ pro své výkony či výrobky. Na letošní
jubilejní 10. ročník Mezinárodního festivalu rekordŧ, kuriozit a piva Budvar
v Pelhřimově, který se konal v sobotu a v neděli 10. a 11. června, přihlásilo tři kuriozity i
Městské kulturní středisko v Domaţlicích. Tak zvaný Perotunel a nejmenší a největší
fanfrnoch. Perotunel, pojmenovaný po autorovi tohoto vtipného i uţitečného nápadu
Zdeňkovi Peroutkovi, je oblouk o vnitřním prŧměru 19,03 metry. Vysoký je 10 metrŧ a
široký 5,96 metru. Celý oblouk se skládá ze čtyř nafukovacích jelit, které překrývá
plachta. Je vyrobený ze sendvičové konstrukce, kterou tvoří polyesterová tkanina
s oboustranně naneseným PVC. Tunel se uchycuje lany. A jak vlastně nápad s tunelem
vznikl? Z praktických dŧvodŧ. Jeviště domaţlického letního kina nemá, na rozdíl od
hlediště, ţádné zastřešení, a tak kdyţ náhodou během nějaké kulturní akce začalo pršet,
muselo se skončit třeba pět minut po začátku. Městské kulturní středisko se uţ
několikrát pokoušelo tento handicap hezkého přírodního amfiteátru řešit. Zkoušely se
všelijaké laminátové konstrukce, ale nic nevyhovovalo. Aţ ředitele kulturního střediska
pana Zdeňka Peroutku napadlo nechat vyrobit skládací tunel, kterým by se jeviště
letního kina podle potřeby přestřešovalo. Nu, a protoţe se pan ředitel jmenuje Peroutka,
dostal tunel po svém vynálezci jméno Peroutkŧv tunel, čili „Perotunel“. Perotunel
vyrobila na zakázku firma Kontis. Dá se prý sloţit za dvě hodiny, při čemţ nejpracnější
je jeho nafukování. A protoţe je to největší podobný přístřešek v České republice,
přihlásilo ho městské kulturní středisko na festival rekordŧ. Tunel postavili zaměstnanci
kulturního střediska na pelhřimovském náměstí a byl prý o něj obrovský zájem. Jen
škoda, ţe mimořádně silný nárazový vítr donutil vystavovatele demontovat tunel
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předčasně, aby ho vichr na návštěvníky festivalu nestrhl. Domaţlický nafukovací tunel je
skutečně jedinečný, největší v České republice, jak o tom svědčí certifikát o vytvoření
českého rekordu. Také další dvě kuriozity, které domaţlické městské kulturní středisko na
festival přihlásilo spolu s Perotunelem, byly uznány za české rekordy. Jsou jimi nejmenší
a největší fanfrnoch v České republice. Ten nejmenší vyrobil z keramického dţbánku
Albert Švec z národopisného souboru Haltravan Klenčí. Je vysoký pouhých 53 milimetrŧ.
Největší fanfrnoch je dílem hudebního nástrojáře Jana Holoubka z Domaţlic. Je vyroben
z modřínového sudu, potaţeného hovězí kŧţí, vysoký je 89 centimetrŧ, obvod bubnu 243
cm, spodní prŧměr 94 cm, horní prŧměr 74 cm a délka ţíní 89 cm. Městské kulturní
středisko se tedy má letos čím pochlubit. Úroda tří českých rekordŧ není věc
zanedbatelná. – Finančně podpořila účast kulturního střediska na festivalu v Pelhřimově
domaţlická radnice.
(fanfrnoch = staročeský hudební nástroj; obvykle jde o dţbán (nebo podobnou nádobu),
jehoţ hrdlo je uzavřeno kŧţí. Do středu kŧţe jsou připevněny ţíně z koňského ocasu.
Hudebník tahá do rytmu za ţíně a ty vydávají zvláštní bručivý zvuk. Fanfrnoch byl
pouţíván jako sólový hudební nástroj především při koledách.)
OTEVŘENÍ ZAHRADY CHODSKÉHO HRADU
Prostory bývalého ovocného sadu pod Chodským hradem byly po poţáru hradu delší čas
předmětem ostrého sporu mezi domaţlickými a plzeňskými památkáři a městem. V rámci
oprav hradu a rozhodnutí vyuţít jeho západního křídla jako restaurace, rozhodlo město
přistavět v zahradě k jihozápadní straně hradního zdiva poměrně mohutnou terasu
s vestavěnými prostorami uvnitř. Terasa měla slouţit k letnímu posezení a zároveň jako
sklady a technické zázemí pro plánovanou restauraci. Památkáři nadarmo poukazovali
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na skutečnost, ţe právě v místech budoucí terasy jsou jediné dochované zbytky gotického
zdiva pŧvodního hradu a pod zemí pravděpodobně i základy druhé hradní věţe a kromě
toho, ţe uţ právě jen toto mohutné pŧlkruhové zdivo jihozápadní části hradu dokazuje
společně s věţí, ţe hrad býval kdysi skutečně hradem. Přestavby ostatních křídel totiţ
hradní ráz stavby nenávratně setřely. Město argumenty památkářŧ vyslyšet nechtělo, a
tak do vleklého sporu muselo zasáhnout ministerstvo kultury, které do Domaţlic vyslalo
komisi, sloţenou z pracovníkŧ ministerstva a odborníkŧ Státního ústavu památkové péče
v Praze. Komise terasu rozhodně odmítla a městu tlumočila stanovisko, ţe z hlediska
památkové péče by její realizace znamenala zdevastování a další sníţení památkové
hodnoty celého objektu, na jehoţ opravu poskytl i stát nemalé finanční prostředky.
Město se tedy nakonec rozhodlo pro parkovou úpravu bývalé zahrady. Ani tady ale
nebyla dohoda lehká; tentokrát šlo o spor ryze zahradnický mezi parkovými architekty
Památkového ústavu v Plzni, zahradní architektkou, kterou přivedl projektant, a městem
Domaţlice o druh a styl výsadby zeleně v zahradě. Nakonec se však odborníci přece jen
dohodli na kompromisu a opravy zahrady mohly začít. Nákladem 4 700 tisíc Kč se
zdevastovaná plocha proměnila v pěkný prostor, který mohou od jara do podzimu
vyuţívat občané Domaţlic i návštěvníci města. Tím, ţe nebyla realizována stavba terasy,
získalo město navíc moţnost, pořádat v zahradě i kulturní akce. Vyuţívá toho o
Chodských slavnostech, kdy je zahrada místem (a velice vhodným) určeným pro
vystoupení chodských folklórních souborŧ a dudákŧ.
Pro domaţlickou veřejnost otevřel zahradu v pátek 16. června dopoledne na malé
slavnosti, na které nechybělo ani symbolické přestřiţení pásky, starosta města pan Jan
Látka. Na slavnosti vystoupil národopisný soubor základní umělecké školy.
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VÝSTAVA VÁCLAVA SIKY
Vedoucí domaţlické Galerie bratří Špillarŧ Václav Sika vystavoval v červnu svoje
obrazy a objekty v Galerii bratří Čapkŧ v Jugoslávské ulici v Praze. Výstava nesla podle
jednoho z vystavených děl název „Náznaky“. Uvedl ji historik umění Jiří Urban.
NEPŘÍLIŠ POVEDENÁ PŘEDNÁŠKA
Knihovna Boţeny Němcové připravila pro svoje čtenáře a příznivce letos skutečně bohatý
program. Někdy však, jak praví staré přísloví, méně bývá více. To se potvrdilo v úterý 6.
června při přednášce profesora PhDr. Josefa Poláka „Otazníky kolem Boţeny Němcové“.
Pan profesor přednášel na toto téma v Domaţlicích v posledních létech uţ několikrát, a
protoţe literární přednášky knihovny navštěvuje po několik let zhruba stejné publikum,
vyslechli přítomní pouze to, co uţ za posledních pět let slyšeli dvakrát. Knihovnu ovšem
mŧţe potěšit skutečnost, ţe z bohaté nabídky programŧ pro první pololetí roku hodnotili
čtenáři pouze tuto jedinou její akci jako méně povedenou.
VÝSTAVA V GALERII
V červenci a v srpnu vystavoval v Galerii bratří Špillarŧ Michal Pěchouček. Výstava,
kterou autor nazval „ŠKOLA V PŘÍRODĚ“, se konala pod záštitou starosty Domaţlic
pana Jana Látky. Vernisáţ se uskutečnila 29. června.
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ČERVENEC
JUBILEUM HASIČŦ
Domaţličtí dobrovolní hasiči vzpomínají letos 130. výročí vzniku prvního hasičského
sboru v Domaţlicích. Svoje jubileum oslavili v týdnu od 10. do 16. července.
Vzpomínkový týden zahájila uţ 10. července 7. výstava hasičské techniky, instalovaná
v refektáři augustiniánského kláštera. Vlastní oslavy začaly v pátek, 14. července
v podvečer na domaţlickém náměstí, kde hasiči předvedli „šturmování k ohni“, ukázku
vyhlašování poţárního poplachu tak, jak to dělávali jejich předchŧdci v dobách, kdy ještě
neexistovala moderní technika. - Šturmoval pověţný na domaţlické hlásce úderem do
zvonu. Jedna rána znamenala ţe hoří ve vnitřním městě, dvě rány na Hořejším předměstí,
tři na Týnském předměstí, čtyři na Dolejším předměstí a pět ran ohlašovalo oheň na
Bezděkově. Z ochozu věţe se zároveň vyvěšoval ve směru místa ohně praporek. - Po
připomínce šturmování pokračoval večer posezením ve stanu, který si Sbor dobrovolných
hasičŧ Domaţlice postavil na parkovišti U Svatých a kde vyhrávala kapela Country
Dědows. V sobotu ve 13 hodin odpoledne vyrazili hasiči se svými prapory ve slavnostním
prŧvodu, vedeném hudbou a maţoretkami, do ulic města. U Svatých pak probíhaly
ukázky práce hasičŧ, při kterých se představili i nejmenší členové sboru, SOPTÍCI, ţáci
IV. mateřské školy. Večer si pak hasiči pozvali do svého stanu hudební skupinu České
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buchty. V neděli byla dobrovolným hasičŧm věnována mše svatá od 9.30 v arciděkanském
chrámu. Po jejím skončení hasiči poloţením věncŧ uctili památku obětí obou světových
válek. Následovala slavnostní schŧze s dekorováním několika členŧ. Neděli i celé oslavy
ukončil koncert dechových hudeb.
Sbor dobrovolných hasičŧ Domaţlice má v současnosti 71 členŧ, 60 dospělých a 11 dětí.
Jeho velitelem je pan Tomáš Kohel, starostkou je slečna Petra Plzeňská. U příleţitosti
oslav vydali hasiči šedesátistránkovou vzpomínkovou publikaci. Její autoři, pánové
Vladimír Beránek, Zdeněk Jindřich, Josef Decker a Václav Konopík , v ní sepsali historii
domaţlických dobrovolných hasičŧ od vzniku jejich sboru podnes. Škoda jen, ţe hodnotu
tohoto faktograficky velice cenného almanachu poněkud sniţuje trochu kostrbatá čeština.
VÝPRODEJE
Není snad jediný měsíc, aby se ve městě nekonal velký výprodej čehosi. Letos se
s výprodeji obzvlášť roztrhl pytel. Jen tak namátkou (a to zdaleka nejsou všechny):
 čtvrtek – sobota 17.–19. 2.: výprodej nového textilu a obuvi ( městské kulturní
středisko)
 středa 8. 3.: velký výprodej jarních a letních bot z velkoskladu ( kino Čakan)
 středa – pátek 3. – 5. 5.: velký výprodej jarního a letního textilu a bot ( kino
Čakan)
 čtvrtek 11. 5.: výprodejní akce „Za nejniţší ceny nového zboţí“ (ponoţky, spodní
prádlo, lŧţkoviny, pantofle, ručníky, mikiny, noční košile, záclony za super ceny,
trička a další zboţí (městské kulturní středisko)
 středa – pátek 17.-19. 5.: velký výprodej jarního a letního textilu a bot (kino
Čakan)
 pondělí – středa 10.-12. 7.: totální výprodej kobercŧ, nejniţší ceny v ČR (areál
plemenářské unie v Masarykově ulici)
 17. 7.-18. 7.: cenová bomba! Velký výprodej z velkoskladu. Textil – obuv –
lŧţkoviny.
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Tolik neúplný výčet výprodejŧ jen za pět měsícŧ roku. Do prosince nás jich čeká jistě ještě
hezkých pár. Pravda, výprodeje se dějí všude v Evropě. Ale tolik, kolik je jich u nás, jich
prý není nikde. Někdy to opravdu vypadá tak, jako bychom vyráběli a dováţeli zboţí jen
pro výprodeje. A kdyţ potom zákazník ještě k tomu zjistí, ţe ceny výprodejové a ceny
stejného zboţí v obchodech, kde ţádný výprodej není, jedno jsou …. To prý je ostatně
také evropská rarita, říkají lidé, kteří tomu rozumí. Asi to bude ještě nějaký čas trvat, neţ
i naši zákazníci dokáţí prokouknout všechny fígle prodejcŧ, včetně výprodejŧ.
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SRPEN
ZNOVUOTEVŘENÍ VĚŢE
6. srpna otevřela domaţlická římskokatolická farnost na malé slavnosti opravenou věţ
děkanského kostela Narození Panny Marie v Domaţlicích, bývalou městskou hlásku.
Věţ při té příleţitosti vysvětil plzeňský biskup Msgre. František Radkovský. Opravy
probíhaly tři roky (1998-2000). Po vnitřních opravách přišel letos na řadu vnější plášť
věţe. Jeho úprava se podle mínění odborníkŧ i domaţlické veřejnosti skutečně povedla, a
tak o Vavřinecké pouti, největší domaţlické slavnosti, se uţ město mohlo pochlubit
obnovenou krásou jedné ze svých dominant. K uskutečnění opravy vnějšího pláště věţe
přispělo významně i Město Domaţlice. To mimo finančního příspěvku, který majiteli
věţe, římskokatolické církvi, poskytlo z Programu regenerace městských památkových
reservací a zón v celkové částce 742 tisíc Kč, zapŧjčilo církvi bezúročně další 1 milion
korun, nutný k úhradě stavebních prací. Celkové náklady na opravu věţe činily 2 741
tisíc Kč.
V souvislosti s opravami věţe proběhla ve městě diskuse o tom, kdo byl historicky
majitelem domaţlické hlásky, zda církev či město. Ve středověku hláska asi nebyla
součástí kostela. I přes to, ţe nejstarší vyobrazení Domaţlic se nedochovala, svědčí o tom
předpokládaný pŧdorys sousedního gotického kostela z 14. století. Autoři Soupisu
památek historických v politickém okrese Domaţlickém Ferdinand Vaněk a dr. Karel
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Hostaš uvádějí, ţe věţ byla ke kostelu připojena při přestavbě kostela asi na přelomu 15.
a 16. století a soudí, ţe „byla snad zbytkem nějakého staršího opevnění města“. Profesor
František Roubík ve svých dějinách Domaţlic, kdyţ sleduje finanční výdaje města v 15. a
16. století, opakovaně uvádí, ţe město ročně vynakládalo určité prostředky na městskou
hlásku. Věţ tedy v té době nebyla patrně chápána jako součást kostela. Tomu ostatně
odpovídá i skutečnost, ţe hláska od svého vzniku neslouţila účelŧm církevním, nýbrţ
převáţně ryze světským – obraně města a střeţení města před poţáry. Na podporu toho,
ţe hláska vţdy patřila církvi, se uvádí právě její fysické spojení s kostelem. Musíme si
ovšem uvědomit, ţe celý středověký ţivot byl spojený s církví. Aţ do baroka nebyly
kostely majetkem církve. Spravovali je patroni, v královských městech bylo patronem
město. Mezi zaměstnanci města, které město vyplácelo, byli i faráři všech městských
kostelŧ, s výjimkou kostelŧ řádových. (Kostel tak zvaně „patřil kostelu“, čili sám sobě a
starala se o něj patronátní vrchnost, v našem případě tedy město.) Proto, kdyţ město
kostel v 16. století přestavovalo, bylo jedno, zda se oba objekty, kostel a věţ, spojí nebo
ne. Věţ není organickou součástí kostela, jak u tehdejších kostelŧ bylo zvykem. Stojí
mimo kostel a ani tvarem ani výškou neodpovídá kostelním věţím, které byly
vyzdvihovány za renesance. To, ţe kruhová věţ byla osazena nezávisle na kostele, soudí i
významný znalec české gotiky PhDr. Dobroslav Líbal. Ani při barokní přestavbě kostela
se dochované doklady nezmiňují o věţi. Ke změně vlastníka z města na církev muselo
tedy dojít nejdříve v poslední třetině 19. století v souvislosti se zavedením pozemkových
knih, kdy pozemek, na kterém kostel stojí, byl asi zaknihován jako celek i s věţí. I tak
však ve městě přetrvávalo povědomí, ţe věţ patří městu a město dál hradilo její opravy,
provoz, pověţného a podobně. Tvrzení, ţe to dělalo proto, ţe bylo patronem děkanského
kostela, není platné pro období I. republiky; v té době uţ město patronem kostela nebylo,
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provoz věţe i její opravy však hradilo dál a zároveň i vybíralo vstupné na věţ. Jak se
zdá, vycházejí ti občané, kteří pochybují o historickém nároku církve na věţ, právě
z tohoto obecného městského povědomí a mají svým zpŧsobem něco pravdy. Vyhledání
přesných údajŧ o tom, jak to vlastně s věţí doopravdy je, by ovšem bylo záleţitostí
dlouhodobou a nutně by vyţadovalo spolupráci historikŧ. Snad je proto lepší, nepřít se
zbytečně o to, komu věţ patří a spokojit se s daným stavem a s tím, ţe současný majitel se
o ni stará. Městu pak souţí ke cti, ţe se z větší části zaslouţilo o zajištění peněz na její
opravu.
NOVÁ OČNÍ LÉKAŘKA
Jedním z problémŧ zdravotnictví, které trápí občany města, byl fakt, ţe v celém městě
ordinoval pro město a široké okolí jeden jediný oční lékař, MUDr. Tichá. Dlouhé fronty
před její ordinací, často dvouhodinové i delší čekání na vyšetření, se staly terčem mnoha
stíţností. Město ve spolupráci s referátem zdravotnictví okresního úřadu se snaţilo
situaci řešit, a posléze se řešení skutečně našlo. O otevření oční ordinace v Domaţlicích se
zajímala zdejší rodačka MUDr. Sylvia Svatoňová, dcera známé domaţlické dětské
lékařky (uţ zesnulé) MUDr. Gertrudy Johánkové. Doktorka Svatoňová, která po
promoci pŧsobila dlouhá léta v severních Čechách, má v Domaţlicích rodinu, a tak se
chtěla do Domaţlic vrátit. Město jí poskytlo byt. Díky jeho pochopení je v Domaţlicích
od 1. srpna další oční ordinace a domaţličtí občané mají o jednu starost méně. MUDr.
Svatoňová ordinuje v Kostelní ulici čp. 168, v domě, kde je lékárna a několik lékařských
ordinací.
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CHODSKÉ SLAVNOSTI – VAVŘINECKÁ POUŤ
Letos vyšly na 12. a 13. srpna. Jejich hlavním organizátorem bylo uţ tradičně městské
kulturní středisko. Po oba dny bylo krásné letní počasí, snad aţ příliš teplo. V neděli byl
hostem slavností ministr vnitra Stanislav Gross. Dopoledne se setkal se členy
zastupitelstva na domaţlické radnici, v doprovodu domaţlického starosty pana Jana
Látky, senátora ing. Petra Smutného a radního pana Jaroslava Bauera si prohlédl stánky
na domaţlickém náměstí a navštívil Okresní ředitelství policie ČR. Po obědě se v salonku
restaurace v Chodském hradu setkal se zástupci tisku. Hovořilo se zejména o
perspektivách výstavby nové nemocnice. Ministr při té příleţitosti ocenil aktivitu
senátora ing. Petra Smutného, který se o výstavbu nemocnice všemoţně stará, vede řadu
jednání a dělá vše pro to, aby ministerstvo zdravotnictví zařadilo stavbu nemocnice do
státního rozpočtu na příští rok. Na závěr své návštěvy Domaţlic a pouti shlédl
Stanislav Gross v letním kině klenotnicový pořad Chodských slavností.
K dalším milým hostŧm slavností patřil generální vikář českobudějovické diecéze Msgre.
Václav Habart, který celebroval sobotní slavnou mši svatou na Vavřinečku.
Z programŧ slavností mělo snad největší ohlas sobotní dudácké štandrle, věnované 45.
výročí vzniku Konrádyho dudácké muziky. Vydařil se však i nedělní klenotnicový pořad
a i všechny ostatní pořady slavností si našly svoje vděčné diváky a posluchače.
Město Domaţlice vydalo ke slavnostem zvláštní číslo Domaţlického zpravodaje
v nápadité grafické úpravě, s podrobným programem obou pouťových dní a se spoustou
hezkého vyprávění o folklóru a lidech kolem něj.
Jako uţ v loňském roce, i letos se návštěvníkŧm slavností líbily stánky lidových řemesel
na náměstí, kde zvlášť upoutávala pestrá a kvalitní nabídka keramiky. U trhoveckých
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stánkŧ v Hruškově a Zahradní ulici se po oba dny zdálo být méně lidí neţ v minulých
létech. Stále stejný sortiment zboţí trhovcŧ uţ patrně neláká tak, jako dříve.
Na Sokolišti bylo letos kolotočŧ méně neţ jiná léta, a také méně návštěvníkŧ, kteří si
navíc stěţovali na poměrně vysoké ceny.
O hladký prŧběh slavností pečovalo na 130 pořadatelŧ, které zajišťoval městský úřad.
Chodské slavnosti vykázaly letos schodek 450.358,93 Kč. Náklady na slavnosti činily
679.281,93 Kč, utrţilo se 228.923 Kč.

Program slavností:
VAVŘINEČEK
Sobota 12. srpna, neděle 13. srpna vţdy v 10 hodin Slavná mše svatá na Vavřinečku
PODIUM U BRÁNY NA NÁMĚSTÍ
Pátek 11. srpna
20 hodin: vystoupení skupiny historického šermu Korbel a jejích hostŧ
„Páté domaţlické fechtování, hraní a ohně chrlení“
Sobota 12. srpna
9 hodin: Koncert dechové hudby RUSTICA z Karlových Varŧ pod taktovkou
Dalibora Bárty
10.45 hodin: Koncert dechové hudby Horalka Václava Wiesnera
12.30 hodin: Koncert dechové hudby ze SRN
15 hodin: Hraje a zpívá Podluţanka – dechovka z Tvrdonic, řízená Jaroslavem Janotou
17.30 hodin: Vystoupení skupiny maţoretek z Klatov pod vedením Dany Grünerové
18.30 hodin: Chodský korbel – večerní posezení při dechovce
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23 hodin: dudácké štandrle k 45. výročí vzniku Konrádyho dudácké muziky „Haby nám
to vţdycky dobře šlo“. Reţie Antonín Konrády
Neděle 13. srpna
9.30 hodin: koncert dechové hudby Šumavanka
11.15 hodin: Koncert pošumavské dechové hudby Hájenka pod vedením Miroslava
Palečka
PODIUM POD CHODSKÝM HRADEM
Sobota 12. srpna
10 hodin: Dostaveníčko s vypravěči – Konrádyho dudácká muzika s hosty, reţie Zdeněk
Bláha, pořadem provázela Věra Rozsypalová
14 hodin: Přespolní dudácké muziky. Zámečtí dudáci z Tachova, Dudácká muzika Pavla
Eremiáše ze Strakonic, Dudácká muzika ZUŠ Strakonice, Dudácká muzika Rokytka
z Rokycan. Reţie Vladimír Kovářík, slovem provázel Václav Švík
19.30 hodin: Podluţácký večer – vystoupení cymbálové muziky Joţky Severína a
Slováckého krúţku z Tvrdonic
Neděle 13. srpna
10 hodin:Děti na Chodsku – Chasnická dudácká muzika a folklórní soubor ZUŠ
Domaţlice, dětské folklórní soubory z Postřekova, Mrákova a hosté. Reţie Jiřina
Holoubková – Kapicová, slovem provázela Štěpánka Prýmková – Kapicová
11.30 hodin: Koncert dechového orchestru ţákŧ ZUŠ Domaţlice „Liduška“ pod
taktovkou Jiřího Huřťáka a dechového orchestru ZUŠ z Roţmitálu pod Třemšínem
LETNÍ KINO
Neděle 13. srpna 14.30 hodin:
Klenotnicový pořad „Chodská píseň na přelomu tisíciletí“. Účinkovaly národopisné
soubory z Domaţlic, Mrákova, Klenčí, Postřekova, jako hosté Cymbálová muzika Joţky
Severýna a Slovácký tvarŧţek. Reţie Zdeněk Bláha, slovem provázela Štěpánka
Prýmková – Kapicová.
VÝSTAVY
PÁTÝ ROČNÍK HOSPODÁŘSKÉ VÝSTAVY „Chodsko 2000“ v městském kulturním
středisku
DOMOV OD A DO Z - prodejní kontraktační výstava v sportovní hale TJ Jiskra
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VÝSTAVA CHOVNÉHO ZVÍŘECTVA - v budově Gymnázia J.Š. Baara
BONSAI-ŢELEZNÁ RUDA – prodejní výstava bonsají, bonsajové keramiky,
poradenství a tvarování donesených bonsají v Gymnáziu J.Š.Baara Domaţlice
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA – Český svaz chovatelŧ Domaţlice,
v prostorách autoškoly pod Vavřincem

122

ZÁŘÍ
ZMĚNA NA RADNICI
Protoţe slečna Edita Mrázková poţádala o uvolnění z funkce vedoucí odboru školství,
kultury, sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, vypsalo město na tuto funkci
výběrové řízení. Jeho vítězkou se stala ing. Hana Ircingová, která se vedení odboru ujala
od 1. září.
PRVNÍ SEMAFORY
V pátek 1. září se na první domaţlické křiţovatce, u škol, rozsvítila kompletní světelná
signalizace. Do provozu ji na malé slavnosti uvedl starosta města pan Jan Látka. O
osazení světelné signalizace na všech hlavních křiţovatkách se ve městě hovořilo uţ
dlouho. Aţ do letošního roku však nebyly k dispozici potřebné finanční prostředky. Letos,
díky pomoci senátora ing. Petra Smutného, se podařilo získat státní dotaci alespoň na
dvě křiţovatky – u škol a u banky. Signalizace u škol uţ tedy svítí a současně začaly
práce na křiţovatce u banky.
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DALŠÍ LITERÁRNÍ EXKURSE
Docent PhDr. Jiří Staněk po své úspěšné přednášce o české literatuře sedmdesátých let
20. století přednášel 7. září v Domaţlicích znovu. Tématem jeho přednášky byla
tentokrát česká literatura let 1945 – 1960. Přednáška se uskutečnila opět ve vestibulu
městské knihovny. Pořádaly ji městská knihovna spolu s okresním střediskem
knihovnických sluţeb.
GRAFIKA OLDŘICHA KULHÁNKA
Ve dnech 7. září aţ 30. října patřila výstavní síň Galerie bratří Špillarŧ grafice Oldřicha
Kulhánka. Nad výstavou převzal záštitu starosta Domaţlic pan Jan Látka.
JUBILEUM JAKUBA BLACKÉHO
V neděli 10. září se doţil 85. let pan Jakub Blacký, známý domaţlický katolický
aktivista, člen vedení domaţlické Konfederace politických vězňŧ, dlouholetý člen Klubu
Českých turistŧ.
BUDE V DOMAŢLICÍCH NOVÁ NEMOCNICE?
Kdo zná domaţlickou nemocnici, jistě si nedělá iluze o tom, ţe je to nemocnice byť jen
zčásti vyhovující potřebám dnešní doby. Stařičký objekt, šedivý, zasmušilý a tmavý, se
stísněnými prostorami, úzkými, těţko odvětratelnými chodbami, bez nejnutnějšího
zázemí, pŧsobí na kaţdého, kdo do něj vstoupí uţ po několika krocích silně depresivně.
Kdo pak měl moţnost sledovat práci nemocnice zblízka, tiše obdivuje lékaře, sestry a
všechen nemocniční personál, ţe v takovém prostředí vŧbec dokáţí pracovat. Kdysi, před
sto léty, prý bývala domaţlická nemocnice jednou z nejmodernějších v Čechách. Dnes je
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situace taková, ţe nemocnici pro nevyhovující prostorové a hygienické podmínky hrozí uţ
několik let uzavření. Aby Domaţlice nakonec nezŧstaly bez nemocnice, pozval v loňském
roce senátor ing. Petr Smutný, který sám dlouhou dobu v domaţlické nemocnici pracoval,
na její prohlídku tehdejšího ministra zdravotnictví Ivana Davida. Pŧvodně se hovořilo
jen o rekonstrukci areálu, ministr však sám, kdyţ si nemocnici prohlédl, navrhl jako
optimálnější variantu výstavbu nemocnice nové. Šlo ovšem jen o návrh, tak velkou
investici, jako je stavba nemocnice (výchozí částka byla kolem 800 milionŧ korun), musí
schválit vláda a zahrnout ji do státního rozpočtu. I přes to, ţe nemocnice má statut
nemocnice okresní, a péče o ni je povinností především okresního úřadu, snaţilo se město
Domaţlice ve spolupráci se senátorem ing. Smutným všemoţně pomoci tomu, aby se
výstavba nemocnice skutečně do státního rozpočtu dostala. To, na co Domaţlice čekaly
dlouhá léta, se nakonec podařilo, příslib na zařazení do státního rozpočtu byl získán a
započaly přípravné práce – vytipování lokality pro výstavbu a zpracování projektu. Jako
nejvhodnější vybral investor budoucí stavby, okresní úřad, lokalitu Na Babě u Jezera.
Tamní pozemky však byly v soukromém vlastnictví a jejich vlastníci měli svoje představy
o ceně, kterou za pozemky dostanou. Mezi okresním úřadem, který je ve svém
hospodaření vázán přísnými předpisy a mohl proto nabídnout jen minimální cenu, a
vlastníky vypukl v této otázce nepříjemný spor, do kterého vstoupili na straně majitelŧ
pozemkŧ i právníci. Zdálo se, ţe celá pracně obhájená akce ztroskotá na nemoţnosti
rozumné dohody. Město Domaţlice proto okresnímu úřadu nabídlo, ţe pozemky pro
nemocnici vykoupí samo. Město totiţ mŧţe za pozemky zaplatit majitelŧm cenu, kterou
by měly v okamţiku vydání stavebního povolení na stavbu, a která je zhruba třikrát vyšší
neţ cena pozemkŧ v okamţiku jejich zahrnutí do územního plánu. Stát nabídku města
Domaţlice přijal a město v září skutečně pozemky pro stát vykoupilo s tím, ţe je pak
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zpětně státu, investorovi stavby, prodá. Protoţe však zaplatilo vyšší cenu, neţ při
opětovném prodeji získá zpět, a protoţe mimo ceny, placené majitelŧm, musí ještě
zaplatit i 5% daň, uhradí vlastně více neţ třetinu z celkové částky 8,7 milionŧ Kč, které
za pozemky zaplatilo, nenávratně z vlastního rozpočtu. Městské zastupitelstvo, které
s touto finanční ztrátou města vylovilo souhlas, tak prokázalo, ţe mu jde skutečně o
zájmy občanŧ města i celého okresu
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ŘÍJEN
VÝROČÍ PŘÍHODOVA POMNÍKU
8. října uplynulo 120 let od poloţení základního kamene k pomníku děkana Antonína
Příhody ve stejnojmenném parku.
Základy parku byly poloţeny roku 1841, kdy po zbourání horní městské brány město
zakoupilo část zahrady augustiniánŧ, připojilo ji k zbytkŧm městských valŧ a vytvořilo
v prostoru dnešního Příhodova parku náměstí, kterým řešilo uzávěr historického středu
Domaţlic po likvidaci zmíněné brány. Součástí tohoto náměstí, nazvaného po
domaţlickém lidumilovi, děkanovi Antonínu Příhodovi (narozen 1668 – zemřel 1749),
zakladateli osmi nadací pro vzdělávání dětí nemajetných občanŧ Domaţlic, byly i dnešní
Steidlŧv park a právě v roce 1841 vysazená alej kaštanŧ před jiţní částí klášterní
zahrady. Zhruba od roku 1869 do roku 1880 domaţlická kulturní veřejnost, hlavně pak
studenti, prostřednictvím darŧ, dobročinných akcí a podobně shromaţďovala peníze na
stavbu Příhodova pomníku. V roce 1880 se konečně sešla dostatečná částka a město
přikročilo k přeměně Příhodova náměstí na park. Park vyprojektoval, včetně umístění
pomníku, pozdější známý český zahradní architekt a ředitel Městských sadŧ praţských,
trhanovský rodák František Thomayer (narozen 3. 3. 1856, zemřel 18. 2. 1938 v Praze).
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Město pŧvodně zadalo projekt parku Františkovu otci, zahradníkovi trhanovského
zámku. Ten dal příleţitost synovi, a tak domaţlický park je patrně vŧbec první prací
jednoho z nejznámějších českých zahradních architektŧ své doby.
Pamětní spis, který představitelé obce uloţili 8. října 1880 do základního kamene
pomníku, je vloţený do skleněné láhve. Láhev je pak v plechovém pouzdře, které zhotovil
klempíř Antonín Holý. Text spisu je následující:
„V roce 1880, v měsíci říjnu za panování našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka
Josefa I., za purkmistrování pana Jana Halíka a úřadování radních Dra. Antonína
Steidla, Gotharda Schnabla, Alexandra Votýpky, Jana Holýho, Václava Ludvíka a Dra.
Michala Halíka, poloţen byl základ k tomuto pomníku, který dobrodinci studující
mládeţe a děkanského kostela zdejšího, někdejšímu děkanovi panu Páterovi Antonínu
Příhodovi v roce 1749 zde v 82. roce věku svého zemřelému, součinnou pílí študentstva
zdejšího, kteréţ od roku 1869 divadelními představeními atp. na pomník ten příspěvky
shromaţďovalo, které aţ 1400 zl. vynášejícími a obětavostí městského obecního dŧchodu
s částkou více jak tisíc zlatých postaven býti měl. Mimo purkmistra a městskou radu
zasedali v komitetu pro zřízení tohoto pomníku pánové: Pat. Karel Hájek, zdejší děkan a
vikář, profesor Dr. Antonín Randa /zdejší rodák/ a právnický koryfej, Dr. Václav Klíma,
advokát, Josef Kresl, měšťan, Josef Kratochvíle, měšťan, Petr Hana, měšťan, Jakub
Schnabl, měšťan, František Görg, hostinský, pak ze študujících zdejších Gotthard
Votruba právník, Jan Faster, bohoslovec, a Josef Halík, technik, jimţ co zapisovatel
městský sekretář Arnošt Jícha přidělen byl. Podstavec k pomníku zhotovil z kamene
ţulového z lomŧ domaţlických uloupnutého Otto Sandtner v Praze, skupení pak vytesal
z kamene hořického sochař praţský J. V. Myslbek.
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Památní podobné spisy uloţeny byly v těchto létech 1859-1880 v základu všeobecné
nemocnice, při silnici k Týnu leţící, v rohu severozápadním, v základu gymnaziální
budovy, v rohu jihovýchodním, pak v báni hradské věţe, proti gymnáziu stojící, kteréţ
všechny vypracoval a sepsal tehdejší městský tajemník Arnošt Jícha.
O poměrech našich doufáme, ţe historie v pokročilé naší době zachová památek dosti,
protoţ na tomto obmezeném místě se jich vyličování zdrţujeme. Téţ, kdo snad někdy
najdou tento spis, přejeme neskaleného blaha, ţádajíce je za zboţnou na nás vzpomínku a
za úsudek příznivý v příčině postavení pomníku z lásky a vděčnosti tomu, který byv
skromně ţiv, vše, co ustrádal, obecně uţitečným účelŧm věnoval, jak na podporu
blahobytu rodné své obce, tak i na čestnou památku svou, kteráţ aby nikdy nezanikla,
šlechetné jeho duši z útrob srdcí svých co nejvroucněji přejeme.
Jan Halík m/p
t.č. purkmistr

Gotthard Jan Votruba
jur. cand.

MUDr. Antonín Steidl m/p

Gotthard Schnabl m/p

t.č. poslanec na sněmu zemském
a říšské radě

městský rada

Jan Holý m/p
městský rada

Franz Görg m/p

Alex Votýpka m/p
městský rada

Josef Kresl m/p

P.Karel Hájek m/p
děkan a biskupský vikář
M.et Chir.Dr. Michal
Halík
ordinující lékař
zdejší nemocnice
Dr. Václav Klíma m/p
příseţný zemský advokát
Josef Kratochvíl m/p

Václav A. Ludvík m/p
J.W.Schnabl m/p
Petr Hana m/p
městský rada
obchodník“
(Text je ponechán v pŧvodní stylistické a gramatické podobě – poznámka kronikářky)
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DALŠÍ SVĚTELNÁ SIGNALIZACE,
tentokrát na křiţovatce u Komerční banky se rozsvítila v pátek 6. října odpoledne. Při
této příleţitosti promluvil k několika desítkám shromáţděných občanŧ starosta města pan
Jan Látka, který zdŧraznil, ţe se tak postupně daří plnit program, který si vedení města
stanovilo před dvěma léty. Světelná signalizace na všech křiţovatkách na hlavním
silničním tahu městem od Klatov na Folmavu by měla pomocí tak zvané „zelené vlny“
(plynulý prŧjezd všech křiţovatek na zelenou) zlepšit prŧjezdnost města i celkovou
dopravní situaci.
TÝDEN KNIHOVEN
Uţ počtvrté se letos v říjnu (9. – 13. 10.) konal v České republice Týden knihoven. Také
domaţlické městská knihovna připravila v rámci tohoto týdne pro svoje čtenáře zajímavý
program.
V úterý 10. 10. uspořádala Den otevřených dveří s prohlídkou všech pracovišť knihovny.
V témţe dni mohli zájemci vyuţívat zdarma sluţby internetového oddělení. V úterý večer
od 19.30 sehrálo ve vestibulu knihovny Divadlo DAGMAR z Karlových Varŧ hru
Williamse Tennessee „American blues aneb cosi nevysloveného.“
Ve čtvrtek 12. 10. dopoledne byl opět zdarma přístupný internet, odpoledne se pak
uskutečnila přednáška PhDr. Staňka, o které se tento zápis zmiňuje na jiném místě.
Pro děti do 15 let vyhlásila knihovna v Týdnu knihoven výtvarnou soutěţ „Jak bych
ilustroval-ilustrovala svoji oblíbenou kníţku“.
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TŘETÍ VEČER ČESKÉ LITERATURY
z přednáškového cyklu PhDr. Jiřího Staňka, pořádaného městskou knihovnou a okresním
střediskem knihovnických sluţeb, se uskutečnil ve čtvrtek 12. října, tentokráte v rámci
Týdne knihoven. Tématem podvečera (přednášky se konají od 17 hodin ve vestibulu
knihovny) byla tentokráte česká literatura let 1960 – 1970.
NÁVŠTĚVA Z FRANCIE
V úterý 17. října navštívil Domaţlice velvyslanec Francouzské republiky v ČR Jeho
Excelence pan Philippe Coste v doprovodu atašé paní Deniele Pedret. Milé hosty přijali
na radnici představitelé města, starosta pan Jan Látka a místostarosta pan Jiří Herbrik.
Hosté navštívili i Muzeum Chodska a odpoledne odjeli prohlédnout si zámek
v Horšovském Týně.
NEJVYŠŠÍ RATINGOVÉ HODNOCENÍ PRO DOMAŢLICE
Rating = standardizovaný zpŧsob hodnocení bonity určitého subjektu, prováděný
specializovanými agenturami; hodnotí se schopnost daného subjektu, například banky,
státu, města, podniku splácet své závazky, vzniklé zejména emisí cenných papírŧ či
přijetím úvěrŧ.
Rating, pojem u nás ještě před takovými šesti sedmy léty známý pouze odborníkŧm,
začíná stále více pronikat i do komunální sféry. Obcím usnadňuje jednání při získávání
úvěrŧ, při ţádostech o dotace ze státního rozpočtu a podobně. Také Domaţlice si nechaly
u renomované ratingové agentury Czech Rating Agency a.s. rating zpracovat. Slavnostní
vyhlášení výsledku CRA Ratingu pro město Domaţlice se konalo 19. října na domaţlické
radnici. Město Domaţlice získalo dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni Baa+, coţ

131

je nejvyšší moţné hodnocení v rámci České republiky. Certifikát, prokazující udělení
ratingového hodnocení Městu Domaţlice, předal starostovi města panu Janu Látkovi
ředitel Czech Rating Agency ing. Petr Vinš na tiskové konferenci, kterou město svolalo
právě u příleţitosti vyhlášení výsledku ratingu a které se zúčastnili i senátor ing. Petr
Smutný a přednosta okresního úřadu Mgr. Pavel Faschingbauer. Domaţlice jsou
dvacátým městem, kterému Czech Rating Agency ratingové hodnocení udělila.
VÝROČÍ RYBÁŘŦ
Nejen hasiči slaví letos své jubileum. V sobotu 21. října vzpomněli na slavnostním večeru
100. výročí zaloţení své organizace také domaţličtí rybáři. Při této příleţitosti předali
starostovi města panu Janu Látkovi čestní uznání místní organizace Českého rybářského
svazu Městu Domaţlice za podporu rybářŧ a dobrou spolupráci.
SBÍRKA NA CHARITU
Letos druhým rokem pořádají Křesťansko demokratická unie – Československá strana
lidová a Charita v Domaţlicích v březnu a v říjnu sbírku veškerého šatstva, bot a potřeb
pro domácnost, jako jsou lŧţkoviny, záclony, peřiny, deky, příbory a podobně pro
občanské sdruţení Diakonie Úpice. (Po prvé se sbírka uskutečnila v říjnu 1999.) Občané
Domaţlic věnovali diakonii uţ několik beden nejrŧznějších darŧ, někteří přinášeli i věci
zcela nové.
PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ S VLADIMÍREM ŠPIDLOU
Podpořit kandidáty okresu Domaţlice pro volby do krajského zastupitelstva a kandidáta
do Senátu Parlamentu ČR přijel v úterý 31. října do Domaţlic místopředseda ČSSD,
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místopředseda vlády České republiky a ministr práce a sociálních věcí PhDr. Vladimír
Špidla. S domaţlickými občany se všichni setkali v 19 hodin v malém sále městského
kulturního střediska. Po představení kandidátŧ besedovali občané s Vladimírem Špidlou
o dŧchodové reformě.
ČEŠTÍ A NĚMEČTÍ HASIČI VYTVOŘILI SVĚTOVÝ REKORD
Agentura Dobrý den Pelhřimov, která se zabývá evidencí rekordŧ a která dohlíţela na
prŧběh taţení vody z Domaţlic od Furthu 20. května tohoto roku, rozeslala v říjnu
hasičŧm certifikáty, které potvrzují, ţe hasiči překonali nejen český, ale i světový rekord
v dálkové dopravě vody mezi dvěma státy. Domaţličtí hasiči tedy mají být na co pyšní.
PROSTITUTEK NEUBÝVÁ
O zvláštní „ozdobě“ hlavní silniční trasy, procházející Domaţlicemi, jsme se
v kronikářských zápisech za uplynulá léta zmiňovali několikrát. Od ţelezničního
přejezdu při vjezdu do města od Klatov aţ po Havlovice lemují v zimě, v létě silnici po
celé její délce spoře oděné a vyzývavě nalíčené děvy. V posledních měsících, zejména
o sobotách a nedělích, loví tyto „dělnice lásky“ zákazníky uţ i přímo na domaţlickém
náměstí. Stejně dlouho, jako se povětrné ţínky po městě pohybují, ţádají jeho občané
nápravu. Aţ dosud jim ovšem většina těch, na které se obraceli (poslanec Parlamentu ČR
dr. Volák, okresní úřad, policie), tvrdila, ţe problém je znám a ţe se řeší, protoţe zatím
není odpovídající legislativa, která by umoţňovala rázný zákrok. Letos se o řešení
problému, který se uţ i u nás stává neúnosným, pokusilo městské zastupitelstvo.
S platností od 1. června doplnilo vyhlášku Města Domaţlic č. 20/1997 o čistotě a
veřejném pořádku, o článek 18, ve kterém se stanoví: „(1) V zastavěném území města
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Domaţlice včetně části Havlovice a bezprostředně navazujících zahrádkářských
koloniích se zakazuje na veřejně přístupných místech nabízet poskytnutí sluţeb
směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb nebo na takovém místě tyto
sluţby poskytovat nebo poskytnutí těchto sluţeb organizovat. (2) V místech vymezených
odstavcem 1 je taktéţ zakázáno jednání směřující k vyhledávání nebo vyuţití sexuálních
sluţeb.“ Zastupitelstvo projevilo chvályhodnou snahu problém řešit. Jaká je ale
skutečnost? O poslední říjnové neděli nebylo počasí zrovna vlídné. Přes to stálo jen na
úseku od „Golema“ po zahrádkářskou kolonii směrem na Havlovice sedm lehkých dam.
Dvě vedle „starých kasáren“, dvě o kousek dál na parkovišti před prodejnou potravin,
jedna za benzinovou pumpou a dvě proti zahrádkářské kolonii za mostem u první
vodárny při silnici do Havlovic. Jak se zdá, jen místní vyhlášky problém pouliční
prostituce skutečně nevyřeší. A o přijetí nějaké celostátní normy se stále jen mluví. Před
takovými sto léty se podobné problémy řešily rychleji. Prostituce samozřejmě také
existovala, jen prostitutek nebylo tolik a jejich „práce“ nebyla tak viditelná. Zato kdyţ se
provalila, bylo zle. To prý, jak líčí Posel od Čerchova, bydlela jedna taková lehčí dáma na
Bezděkově. Bezděkov býval vŧbec proslulý krásou a lehčími mravy svých ţen, takţe sem
se záletnými úmysly často zavítal nejeden měšťanosta. Ona zmíněná dáma jich hostívala
hned několik. Nakonec ale zájem pánŧ měšťanŧ o Bezděkov i jeho příčina neušly bdělým
očím manţelek. Kdyţ nepomohly domluvy, počíhaly si jednou rozzlobené měšťanky
s pometlem na krásnou svŧdkyni na lávce pod Brankou. Vrhly se prý na ni, jak píše Posel,
jako lítice a v zápalu boje si ani nevšimly chatrného zábradlí na lávce. Jak se tak strkaly,
zábradlí povolilo a všechny rozpálené bojovnice spadly do Zubřiny (bylo v ní tenkrát víc
vody, neţ dnes). A aby byl zmatek dokonán, skočil tam za nimi veliký pes z blízkého
hospodářství a začal je tahat za sukně z vody. Pozdviţení a ostuda z toho byly po městě
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přenáramné, ale příčina nesváru prý svoji ţivnost na Bezděkově zavřela a odešla za
lepším aţ do Vídně. Dnes uţ časy tak idylické nejsou a problém pouliční prostituce se
rozrŧstá do neúnosných rozměrŧ, které asi nevyřeší nic jiného, neţ příslušný zákonný
předpis a moţnost vysokých sankcí pro dámy i jejich zákazníky. Snad se ho jednou také
dočkáme.
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LISTOPAD
SLÁVKA ŠTRBOVÁ „CESTY“
Poslední dva měsíce roku, od 1. listopadu do 31. prosince, věnovala Galerie bratří
Špillarŧ výstavě obrazŧ (kombinovaných technik) odborné pracovnice – restaurátorky
Muzea Chodska, domaţlické rodačky Slávky Štrbové. Slávka Štrbová, absolventka
Vysoké školy uměleckoprŧmyslové v Praze, ateliéru ilustrace Jiřího Šalamouna, si pro
předadventní a adventní čas vybrala jako téma své výstavy biblické náměty a hledání cest
k přijetí Boţího poselství člověku. Její kresby, vyjadřující malířčin vlastní ţivotní postoj,
zaujaly a oslovily snad kaţdého. Ve výstavní síni vytvořily oázu klidu, návštěvníka
jakoby vybízely k tichému soustředění, k ponoření se do sebe samého, k rozjímání.
Vernisáţ výstavy se konala 1. listopadu. S výtvarnicí a s jejím dílem seznámil přítomné,
kterých bylo tolik, ţe se do galerie sotva vešli, Václav Sika. V hudebním programu
vystoupily Zdeňka Levorová (zpěv) a Jiřina Eretová (klavír). Výstava patřila k těm,
které lze shlédnout i několikrát a vţdy v nich najít něco, co pozorného diváka znovu
osloví a zaujme.
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PRVNÍ DOMAŢLICKÁ „ŠKOLKA“
Před 130 léty, 1. října 1870, otevřelo zastupitelstvo Města Domaţlic první městskou
„opatrovnu malých dítek“, moderně řečeno mateřskou školu. Učitelkami v ní byly řádové
sestry.
PŘEDNÁŠKA O VRCHLICKÉM
V Galerii bratří Špillarŧ přednášel ve středu 8. listopadu docent PhDr. Viktor Viktora
z Plzně o Jaroslavovi Vrchlickém a jeho vztahu k našemu městu.
MILOŠ ZEMAN V DOMAŢLICÍCH
Podpořit kandidáty své strany pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev přijel ve
čtvrtek 9. listopadu do Domaţlic také premiér Miloš Zeman. V 15 hodin odpoledne
otevřel spolu se senátorem ing. Petrem Smutným a starostou Domaţlic panem Janem
Látkou nově upravenou a světelně řízenou křiţovatku u nemocnice. Při té příleţitosti
pochválil premiér svým osobitým zpŧsobem práci domaţlického starosty a senátora ing.
Petra Smutného, kteří se podle něj snaţí pro Domaţlice získat ze státního rozpočtu co
nejvíce financí. Poté se Miloš Zeman sešel v malém sále městského kulturního střediska se
starosty obcí okresu Domaţlice.
SETKÁNÍ S KANDIDÁTY OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY
do krajského zastupitelstva Jaroslavou Wollerovou, Vladislavem Vilímcem a Jaroslavem
Králíkem i s kandidátem do Senátu Mgr. Pavlem Faschingbauerem se pod názvem
„Pojďme si povídat“ uskutečnilo v pátek 10. listopadu od 20 hodin v přísálí MKS.
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DEN VETERÁNŦ
Vzpomínková slavnost na veterány dvou světových válek právě odcházejícího století se
uskutečnila u příleţitosti Dne veteránŧ před pomníkem Svobody v sobotu 11. listopadu.
Na komorní slavnosti, které se zúčastnili představitelé vedení okresu a města, členové
Sdruţení veteránŧ a Svazu bojovníkŧ za svobodu, promluvili starosta Domaţlic pan Jan
Látka, náčelník okresní vojenské správy podplukovník Petr Rŧţička a předseda Svazu
bojovníkŧ za svobodu pan Jan Štěpán.
ČESKÁ LITERATURA 1970 – 1989
O české literatuře období normalizace, tedy let 1970 – 1989, přednášel ve čtvrté části
svého přednáškového cyklu v úterý 21. listopadu od 17 hodin ve vestibulu městské
knihovny docent PhDr. Jiří Staňek.
PROJEKT ZDRAVÍ
Česká firma NATURA BONA s.r.o. uspořádala 30. listopadu v 18 hodin v městské
knihovně přednášku na téma prevence a léčby civilizačních chorob, spojenou
s ochutnávkou a prodejem potravinových doplňkŧ.
ZE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA
Majitelé některých rodinných domkŧ na sídlišti Šumava jsou pobouřeni stanoviskem
odboru výstavby městského úřadu, který jim bez projednání s autorem územního plánu
města nechce povolit nástavby na jejich rodinné domky. Jde o to, ţe sídliště bylo v době,
kdy se stavělo, tedy v šedesátých a sedmdesátých létech, projektováno jako urbanistický
celek. Na řadových rodinných domcích vyprojektoval projektant tehdejší stavební módní
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hit, rovné plechové třechy. Ty mají všechny řadové domky. Souhlas s přáním některých
jejich majitelŧ, zvednout dŧm o jedno patro a překrýt jej sedlovou střechou, či jen zaměnit
současnou střechu za sedlovou a vytvořit tak v domku chybějící pŧdní prostory, by
znamenal podstatnou změnu ve vzhledu sídliště i jednotlivých řad domkŧ. Majitele nelze
donutit, aby střechu opravoval, a tak by mohlo dojít k tomu, ţe tři z řady domkŧ (v řadě
jich stojí vţdy pět) sedlovou střechu mít budou a dva ne. Pojem „sedlová střecha“ navíc
sám neurčuje ani nezajišťuje jednotný tvar střech. Na sídlišti by tak mohl vzniknout
nesourodý konglomerát nástaveb, který by pohledově hyzdil jak sídliště samé, tak
panorama Domaţlic. Autor územního plánu ing. architekt Vávra proto navrhl, aby město
nechalo pro sídliště zpracovat regulační plán, který by závazně stanovil zpŧsob
zastřešení objektŧ a časový harmonogram přestaveb. Město pŧvodně s vypracováním
regulačního plánu souhlasilo, díky vysokým finančním nákladŧm na jeho zpracování jej
však nakonec neobjednalo. Občané se zlobí, spor se táhne dál a řešení zatím, zdá se, není
v dohledu. Obdobné spory probíhaly v minulých létech i v historickém jádru města a
v jeho okolí. Například majitelé dvou domŧ na náměstí se několik let doţadovali souhlasu
se zvýšením svého domu o dvě patra. Český Telecom chtěl vedle Galerie bratří Špillarŧ
nebo na svém dvoře na poště v ulici. Msgre. Staška postavit 36 metrový stoţár. A
příkladŧ prosazování vlastních stavebních zájmŧ za kaţdou cenu, bez ohledu na dopady
na okolí, by se dalo uvést ještě daleko více. Kaţdý majitel má samozřejmě právo o svém
majetku svobodně rozhodovat a svobodně s ním nakládat. Jeden moudrý člověk ale
prohlásil jednoduchou a při tom hlubokou pravdu, ţe totiţ „moje svoboda končí tam, kde
začíná svoboda druhého“. Nějak to stále neumíme pochopit. - Na řešení sporu
v Šumavské ulici si budeme muset patrně počkat do příštího roku. Snad se nakonec najde
rozumný kompromis.
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PROSINEC
DEVADESÁTINY MILOŠE BIČE
19. listopadu oslavil devadesáté narozeniny nestor českých starozákonníkŧ, profesor
ThDr. Miloš Bič, čestný občan Domaţlic. U příleţitosti svého ţivotního jubilea zavítal
ThDr. Miloš Bič ve dnech 1. – 3. prosince na pozvání zdejšího evangelického sboru, mezi
své bývalé farníky. (Miloš Bič byl domaţlickým evangelickým farářem v létech 1936 –
1947.) V sobotu 2. prosince odpoledne přijal jubilanta v doprovodu členŧ jeho rodiny
starosta Domaţlic pan Jan Látka. Na setkání, které se díky příjemné atmosféře protáhlo
hodně přes stanovený čas, se vzpomínky na minulost prolínaly s problémy dneška.
Hovořilo se o ekonomice, o ochraně památek, o morálce a samozřejmě i o politice. Pan
profesor pochválil vzhled města, které prý je od jeho poslední návštěvy před dvěma léty
zase o něco hezčí. Líbila se mu i vánoční výzdoba. Na adresu starosty poznamenal, ţe
sociální demokracie má asi ve městě tradici, protoţe starosta v roce 1936, kdy profesor
Bič do našeho města přišel jako duchovní správce zdejšího evangelického sboru, byl také
sociální demokrat.
Po slavnosti na radnici následovalo setkání se členy sboru a s místními občany v Husově
domě. A jak jinak – i zde se vzpomínalo. Domaţlice byly druhým pŧsobištěm Miloše Biče.
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Práce ve sboru, pod který spadalo několik desítek obcí, nebyla lehká, přes to na ni
profesor Bič vzpomíná jako na hezké období svého ţivota. Na cesty za farníky, pěšky i
na kole, na obětavé bratry a sestry ze sboru i na svoje seznámení se zdejšími katolickými
duchovními, se kterými udrţoval, podle svých slov v době, kdy to ještě nebývalo zdaleka
samozřejmé, přátelské vztahy.
Ţivot domaţlického evangelického sboru, stejně jako města a celé země, poznamenaly
tragické události podzimu 1938. V té době ve sboru vzniklo „Bratrské dílo“, pracovní
skupina dobrovolníkŧ, kteří byli ochotni účastnit se společné práce a z jejího výtěţku
podporovat potřebné. Po březnu 1939 se tato skupina změnila na odbojovou buňku.
„Zákazy shromaţďování ochromovaly celý kulturní ţivot, ale na pŧdě církevní dalo se
vykonat ještě mnoho. Husŧv dŧm byl tehdy vlastně jediným místem v Domaţlicích, kde se
ještě mluvilo, jak srdce cítilo, a chodili tam i mnozí, kteří nebyli z řad sboru“, vypráví
Miloš Bič. Členy Bratrského díla pozatýkali nacisté na jaře 1940 spolu se členy dalších
domaţlických odbojových skupin. Zatkli i domaţlického evangelického faráře, kterého
pak věznili aţ do konce války. Naposledy v koncentračním táboře v Dachau, kde se na
jaře 1945 dočkal svobody. Vrátil se pak ke svým domaţlickým farníkŧm. Ti na něj po
celou válku věrně čekali a odmítali jiného duchovního.
V roce 1946 byl Miloš Bič povolán na evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze
přednášet Starý zákon. Nějaký čas dojíţděl z Domaţlic, a pak se do Prahy přestěhoval
natrvalo. Aţ do odchodu na odpočinek pŧsobil jako vysokoškolský pedagog. Jeho rozsáhlé
vědecké dílo je oceňováno doma i v zahraničí.
3. května 1995 převzal profesor Phdr. Miloš Bič spolu s plukovníkem Karlem Mathesem
(účastníkem domaţlického skautského odboje) v obřadní síni domaţlické radnice čestné
občanství města.
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Domaţličtí evangelíci a jejich hosté se s profesorem Bičem setkali ještě i v neděli 3.
prosince, kdy jim poslouţil Slovem Páně při pravidelném nedělním shromáţdění.
NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Historické jádro města se po létech, kdy je „zdobily“ ošklivé, otlučené červenošedé
„klandry“ dočkalo konečně nového veřejného osvětlení. Na originální litinové stoţáry
pravda peníze v městské pokladně nestačily, ale ty osazené, ocelové v historizujícím
provedení s litinovou patinou, jsou také velice pěkné a do historické části města se hodí.
Obzvlášť pěkně vypadají Aleje, které se ve druhé polovině roku zbavily ošklivého,
rozbitého a ke zdi kláštera s barokními sochami obzvlášť nevhodného asfaltu. Nahradila
ho ţulová kostka, s volnými kruhy kolem stromŧ, dříve běţně pouţívanými. Nová
úprava Alejí se velice líbí občanŧm města i návštěvníkŧm. Nové veřejné osvětlení přišlo
městskou pokladnu na 1,8 milionu korun, předláţdění Alejí stálo kolem 850 tisíc Kč.
Historické jádro Domaţlic tak v letošním roce opět získalo o něco zajímavější a hezčí
vzhled. A ještě jednou hezkou novinkou se letos Domaţlice mohou pochlubit. Je jí
vánoční osvětlení na ochozu opravené věţe, které mnoţstvím ţárovek a pŧlobloukovým
řešením připomíná benátskou krajku. Nejeden návštěvník města, včetně vţdy a ke všemu
velmi kritických památkářŧ, vánoční nasvícení horní části věţe obdivuje a chválí.
Autorem návrhu na osvětlení ochozu věţe je domaţlický starosta pan Jan Látka.
GALERIE KUMŠT
Galerie Aleny Kupkové KUMŠT v Poděbradově ulici 88 (otevřena v dubnu 1997) je
nesporně nejlepším obchodem s uměleckými předměty v Domaţlicích. Zájemcŧm nabízí
repliky historických předmětŧ a výrobky uměleckých řemesel. Dostanete zde nábytek,
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obrazy, ručně tkané koberce, koţešiny, výrobky z kŧţe, cínu, originální keramiku, odlitky
středověkých kachlí, repliky středověkého uţitného skla, svícny, výrobky uměleckých
kovářŧ - třeba včetně kopie rytířského brnění a historických zbraní. Milovníci skutečně
kvalitních věcí si zde určitě vyberou. Pravda, ceny nejsou nejniţší, ale kdo uţ chce
kvalitní věc, rád si připlatí. V KUMŠTU se pravidelně pořádají i výstavy obrazŧ. Škoda
jen, ţe sympatická prodejna je zastrčená v boční ulici historického jádra, ačkoli by jí, a
spolu s ní i městu, lépe slušely prostory přímo na náměstí. Rozhodně by se v některém
z obchodŧ v podloubí vyjímala líp, neţ prodejny vietnamských obchodníkŧ s jejich
kýčovitým zboţím, které svým nevkusem mnohdy aţ nahání hrŧzu.
PRVNÍ DOMAŢLICKÁ ČAJOVNA
Otevřeli ji na sklonku roku v Havlíčkově ulici přímo naproti Brance a je opravdu první
čajovnou v celé tisícileté historii Domaţlic. Nese poetický název Ţelva a snaţí se seč
mŧţe napodobit čajovny orientální. Nabídka nejrozličnějších čajŧ doputovala v poslední
době i do Čech. Pijí se čaje černé, zelené, bílé, z čistých čajových listŧ i všelijak ovoněné.
S rostoucí nabídkou všech moţných druhŧ čaje zaţívají rozkvět i čajovny, které se ve
velkých městech stávají dŧstojnou konkurencí kaváren. Těch naopak ubývá. Ţel s tím, jak
má fungovat taková pravá čajovna, má většina majitelŧ pramalé zkušenosti, a tak
podávané čaje, byť pod rŧznými názvy, mají začasté stejnou chuť a zvláštní atmosféru
čajovny nahrazuje pálení voňavých tyčinek nejhorší moţné kvality. Existuje ale i dost
takových čajoven, ve kterých je milo posedět. Jaká bude ta první domaţlická čajovna,
uvidíme za nějaký čas.
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ZDOBENÍ PERNÍČKŦ UZAVŘEL VÁNOČNÍ KONCERT
Městská knihovna Boţeny Němcové připravila na letošní předvánoční čas akci jistě
zajímavou pro všechny místní hospodyňky, které se chystaly na pečení vánočního cukroví.
6. a 13. prosince vţdy od 13 do 18 hodin předváděla ve vestibulu knihovny ing. Jitka
Peterová zdobení vánočních perníčkŧ. Zájemkyň o techniku zdobení a nejrŧznější vzory
přišlo dost a vyskytlo se mezi nimi i několik zájemcŧ – muţŧ, kteří prý perníčky doma
pečou sami. Ve středu 13. prosince pak ve vestibulu knihovny navázal na zdobení
perníčkŧ koncert vánočních melodií „Neţ rolničky zazvoní“. Účinkovali ţáci Základní
umělecké školy v Horšovském Týně a pěvecké sdruţení Jany Lengálové.
ZÁVĚR PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU
Poslední ze série pěti přednášek docenta PhDr. Jiřího Staňka, věnovaných soudobé české
literatuře, se uskutečnila v úterý 19. prosince v 17 hodin opět ve vestibulu městské
knihovny. Posluchači na ní vyslechli hodnocení naší literatury po roce 1989. Městské
knihovně i okresnímu středisku knihovnických sluţeb patří poděkování za to, ţe svým
čtenářŧm zpřístupnily ucelenou informaci o vývoji české literatury po druhé světové
válce.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
v Muzeu Chodska je tentokrát věnována hračkám našich seniorŧ, či ještě spíše jejich
rodičŧ a prarodičŧ. Pod vánočním stromkem, ozdobeným perníčky paní Libuše Blaţíkové,
jsou domečky a nábytek pro panenky, dřevění paňáčci, koníci na kolečkách i houpací
koně, loutkové divadélko, sáňky a mnoho dalšího, co potěší zejména srdce dětí. Výstava
potrvá do Tří králŧ.
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VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ
byly letos v Domaţlicích dva. První se konal od 11. do 13. prosince, druhý od 18. do 22.
prosince. Ţel, ničím zvláštním nepřekvapily, nabízený sortiment zboţí byl stejný jako o
trzích středečních. Škoda, ţe o ně neprojevili větší zájem řemeslníci uţitkových a
uměleckých řemesel – keramici, šperkaři, kováři a další. K tomu lepšímu, co na trzích bylo
moţné koupit, patřily pŧvabné slaměné a dřevěné vánoční ozdoby. Ty před časem musely
ustoupit ozdobám skleněným a nyní se po několika desetiletích na naše vánoční stromky
opět vracejí.
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POČASÍ
Jak se zdá, pravdu mají ti, kdo tvrdí, ţe počasí u nás je stále nevyzpytatelnější. Prudké
zvraty teplot, kdy jeden den je vedro a druhý den pomalu mráz, povodně, sucha, na to vše
uţ si pomalu zvykáme. Naštěstí v našem podčerchovském kraji máme, jak říkali naši
předkové, věrného hlídače - Čerchov. Domaţlickou kotlinou vanou převáţně západní
větry, a tak, kdyţ se sem k nám něco z Evropy ţene, Čerchov obvykle takovou pohromu
zadrţí. Ţivelné katastrofy jako bouře, vichřice, kroupy nás proto často minou. Zato patří
naše oblast k nejchladnějším pohorským krajŧm Čech. Teploty jsou tady po většinu roku o
2 – 4 stupně Celsia niţší neţ jinde v Čechách.
A jaké bylo počasí v letošním roce?
Celkově byl tento rok teplotně v normálu či trochu teplejší. Sněhu bylo málo, sice v lednu
napadl, ale jako uţ několik posledních let dlouho nevydrţel. Několik dní v lednu byly
teploty aţ – 10 stupňŧ, ale od konce ledna se začalo postupně oteplovat. První týden
v únoru se uţ teploty pohybovaly kolem + 8 - + 10 stupňŧ Celsia, místo sněhových přišly
dešťové přeháňky. V březnu se teploty pohybovaly v rozmezí od +4 do +10 stupňŧ,
nejtepleji bylo v polovině a na konci března. V dubnu od poloviny měsíce teploty
stoupaly, a udrţovaly se mezi +18 – +20 stupni, kolem 21. dubna se teploměr vyšplhal aţ
na letní teploty. U nás bylo kolem + 24, ale jinde v Čechách naměřili aţ + 27 stupňŧ.
Teplý byl i červen. Červenec byl chladnější a deštivý, zato v srpnu bylo uţ opět teplo, ba
notně horko. O vavřinecké pouti například vyšplhaly teploty aţ na + 36 stupňŧ a na
podobných hodnotách se udrţely i po celý další týden, mírně klesly aţ počátkem září.
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Říjen byl chladný a deštivý, ve druhé polovině měsíce bylo vesměs polojasno, teploty od
+7 do +13 stupňŧ Celsia, v noci občas s přízemními mrazíky. Tyto teploty vydrţely aţ do
poloviny listopadu, kdy začaly klesat, na 6 – 0 stupňŧ přes den a na – 1 v noci. Stejné
počasí vydrţelo aţ do konce listopadu, kdy přes území republiky přecházela teplá fronta.
Díky ní se v prosinci začalo oteplovat a na tuto roční dobu teplé počasí vydrţelo aţ do
konce roku. Mimořádně teplé počasí bylo kolem 19. prosince, aţ + 14 stupňŧ. Ještě
v polovině prosince nebyl na horách vŧbec sníh. Také Vánoce byly bez sněhu.
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ZÁVĚREM

R

ok utekl jako voda a je tady opravdu
konec století dvacátého, tisíciletí po
Kristu druhého. Na moha cestách i
necestách zanechalo lidstvo za
poslední tisícovku let své stopy. Stopy
poutníkŧ pyšných i pokorných,
bohatých i chudých, sytých i
hladových, stopy hrŧz i krásy, stopy krvavých bojŧ i čisté
lidské lásky. Také naše město mohlo by vyprávět. Vidělo za
více neţ deset století svého trvání tisíce lidských osudŧ a jejich
křiţovatek, zaţilo časy bouří i časy pokoje. Kéţ je napříště
v jeho ţivotě i v ţivotě nás všech co nejméně zlého a co nejvíce
dobrého lidského snaţení.
Tak šťastné vykročení do roku dvoutisícího prvního,
Domaţlice.
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