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Tento kronikářský zápis za rok 2012 je psán oboustranně na papíru
formátu A4. Má celkem 219 (slovy dvě stě devatenáct) číslovaných
stran a 2 (slovy dvě) strany nečíslované.
Obsah zápisu schválilo zastupitelstvo města na svém 34. zasedání
konaném dne 20. 11. 2013
usnesení č. 1150: Zastupitelstvo města Domažlice: schvaluje
kronikářský zápis za rok 2012.

Mgr. Karel Štípek

Ing. Miroslav Mach

1. místostarosta

starosta
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Úvodem
Z novoročního projevu prezidenta republiky Václava Klause
" Věřil jsem také, že rok 2011 „bude rokem ekonomického růstu“. Z počátku to
tak vypadalo, ale postupně se růst zpomaloval, jestli se už dokonce nezastavil
úplně. Růstových impulzů jsme si doma mnoho nevytvořili a důsledky vnějšího
neklidu, zejména dluhové krize a chabého růstu v Evropě, byly větší, než jsme
očekávali. Řešení obřích dluhů některých evropských států se stále jen odsouvá
do nedohledna. Není bohužel vyloučeno, že se v nejbližších měsících problémy
některých zemí ještě dále prohloubí a že se Evropa vrátí do recese. To by
zasáhlo i nás. Byl bych rád, kdybych se v tomto svém dnešním, poněkud
pesimistickém odhadu mýlil podobně, jak jsem se loni mýlil v odhadu
optimistickém. Dvanáctý rok dvacátého prvního století patrně k nejlehčím patřit
nebude. Ztrácet klid, elán a odhodlání však nesmíme. Naše republika je
politicky i ekonomicky v základních parametrech stabilní. Nežijeme v zemi,
která je v bankrotu, či těsně před ním. Nežijeme v zemi, kde jsou demonstranty
zapalovány tisíce aut a demolovány stovky výloh obchodů. Nežijeme v zemi, kde
narůstají problémy s množstvím přistěhovalců, kteří svým stylem života narušují
základní soudržnost země. Nekrachují u nás banky, stát je nemusí zachraňovat
za peníze nás všech. Naše míra nezaměstnanosti je pod průměrem zemí
Evropské unie. Naše zadlužení bylo v loňském roce šesté nejnižší v Evropě. I když
nemalé sociální problémy u nás existují a já je nepodceňuji, jsou menší než ve
většině sousedních zemí. Vážení spoluobčané, chci Vám všem osobně popřát,
aby se Vám letos vyhýbaly nezdary, nemoci a neštěstí, aby ve Vašich rodinách
vládla pospolitost, vzájemný respekt a láska a aby byl pro Vás letošní rok rokem
životní pohody."
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I. OBYVATELSTVO
MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2012 se v Domažlicích narodilo 578 dětí, z toho 290 chlapců a
288 děvčat. Proti roku předchozímu – 2011 – je to o 18 dětí méně.
Domažlickým občankám se narodilo 77 dětí, z toho 38 chlapců a 39
děvčat.
Počet dětí, narozených v Domažlicích v posledních pěti létech:
2008
806
2009
726
2010
709
2011
596
2012
578
Snoubenci uzavřeli 104 sňatků, 5 církevních a 99 občanských (v roce
2011 si řekli snoubenci svoje ano 83 krát). Jak se ukazuje, rok od roku klesá
podíl církevních sňatků. V roce 2011 to bylo už jen 11 církevních sňatků a tento
podíl letos dále klesl. Doslova móda mít sňatek v kostele prvních let po roce
1989 jak se zdá definitivně zanikla a svoje ano před Bohem si přejí říci už jen
skutečně věřící lidé.
V Domažlicích zemřelo celkem 335 osob, z toho 180 mužů a 155 žen.
Samo město Domažlice se rozloučilo s 88 občany, se 47 muži a 41 ženami.

Nejčastější křestní jména dětí narozených v roce 2012
dívky:
chlapci:
Kateřina
Jakub
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Eliška
Lucie

Petr
Tomáš
Jan
Na přední místo žebříčku popularity dívčích jmen se vrátila Kateřina,

u chlapeckých jmen obhájil svoje loňské prvenství Jakub, mnohaletá stálice na
prvním místě Jan se letos propadla až na čtvrté místo. Jen zřídka se
v posledních létech objevují jména Marie a Václav, která ještě tak před padesáti
léty bývala v Domažlicích nejčastější.

POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2012 v Domažlicích trvale žilo
Z toho mužů
žen

10 472 občanů
4 999
5 473

Město oproti roku předchozímu zaznamenalo o 18 občanů více.
Počty občanů jednotlivých městských částí:
Týnské předměstí
Hořejší předměstí
Bezděkovské předměstí
Dolejší předměstí
Město (historická část)
Havlovice

4 195 občanů
2 644
2 036
610
814
173

Mírný úbytek občanů zaznamenala Týnské a Bezděkovské předměstí,
v historickém jádru, na Hořejším předměstí a v Havlovicích občanů přibylo.
Počet občanů Domažlic za posledních pět let:
rok:
počet občanů:
2008
10 619
2009
10 572
2010
10 534
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2011
2012

10 454
10 472

Letos poprvé v posledních létech mají Domažlice byť nepatrný, ale přece jen
přírůstek občanů.
Věkové složení občanů v roce 2012 (ve srovnání s rokem 2011)
Počet mužů a žen do 50 let věku
6 271 (6290)
od 50 do 60 let věku
1 446 (1514)
od 60 do 70 let
1 459 (1385)
od 70 do 80 let
794 (802)
od 80 do 90 let
443 (407)
od 90 do 100 let
58 (55)
nad 100 let věku
1 (1)
Nejstaršímu domažlickému muži je 93 let (2 muži)
Nejstarší ženě je 100 let
Průměrný věk Domažličanů je 41,44 let (v loňském roce to bylo 41,19 let)
Srovnání průměrného věku občanů města za posledních pět let:
Rok:
2008
40,60 let
2009
40,68 let
2010
40,93 let
2011
41,19 let
2012
41,44 let

Cizinci, žijící ve městě:
K 31. 12. 2012 bylo na území města hlášeno k pobytu:
což proti roku předchozímu představuje nárůst o:

732 cizinců
64 osob

Jak lze konstatovat každoročně, počty cizinců, hlášených ve městě k trvalému i
přechodnému pobytu, se ale měsíc od měsíce mění. K tomu je ještě nutné
počítat s tím, že se zde pohybuje patrně několik desítek cizinců i občanů ČR,
kteří k pobytu hlášeni vůbec nejsou a jejichž počty, jak se zdá pouhým
pozorováním jejich pohybu po městě, také mírně rostou.
S cizinci měly Domažlice k 31. 12. 2011

11 104 obyvatel
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(Vysvětlení ke statistice: občan = pouze osoba se státním občanstvím ČR,
obyvatel = každý, kdo žije na daném území, bez ohledu na státní občanství)

MĚSTO DOMAŽLICE
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Celkem muži
10 997 5 247
4 245 2 298
4 617 2 303
1 220
470
879
155

Obyvatelstvo celkem
z toho rodinný stav svobodní, svobodné
ženatí, vdané
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy

ženy
5 750
1 947
2 314
750
724

2. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
z toho podle stupně vzdělání
bez vzdělání
základní včetně neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

3. Obyvatelstvo podle věku
Celkem
Obyvatelstvo celkem
10 997
z toho ve věku 0 - 14
1 500
15 - 19
586
20 - 29
1 473
30 - 39
1 788
40 - 49
1 435
50 - 59
1 601
60 - 64
788
65 - 69
534

muži
5 247
763
275
781
872
692
760
395
241
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Celkem muži ženy
9 497 4 484 5 013
26
12
14
1 577
593 984
3 021 1 630 1 391
2 984 1 330 1 654
315
106
209
127
42
85
1 000
553
447

ženy
5 750
737
311
692
916
743
841
393
293

70 - 79
80 a více let

817
438

313
139

504
299

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem
z toho národnost česká
moravská
slezská
slovenská
německá
polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

Celkem
10 997
7 696
18
125
9
3
2
29
252
2 784

muži
5 247
3 604
11
72
7
2
2
7
149
1 351

ženy
5 750
4 092
7
53
2
1
22
103
1 433

5. Obyvatelstvo podle náboženské víry
Celkem
Obyvatelstvo celkem
10 997
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské
společnosti
748
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti 1 483
z toho
Církev římskokatolická
1 186
Církev československá husitská
15
Českobratrská církev evangelická
67
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
4
Pravoslavná církev v českých zemích
7
Bez náboženské víry
3 971
Neuvedeno
4 794

muži
5 247

ženy
5 750

324
638

424
845

494
7
28
2
3
2 002
2 282

692
8
39
2
4
1 969
2 512

Celkem
5 425
4 943

muži
2 876
2 629

ženy
2 549
2 314

3 856
205
606
288
119
482
5 005

1 978
151
382
140
247
2 069

1 878
54
224
148
119
235
2 936

2 492

937

1 555

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem
v tom: zaměstnaní
z toho podle postavení v zaměstnání
zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na vlastní účet
ze zaměstnaných pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
z toho
nepracující důchodci
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žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

1 449
567

716
302

733
265

7. Domovní fond
Celkem rodinné domy
Domy úhrnem
1 729
1 271
Domy obydlené
1 523
1 093
z toho podle vlastnictví domu
fyzická osoba
1 117
1 051
obec, stát
94
7
bytové družstvo
25
1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 189
22
z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu
1919 a dříve
178
146
1920 - 1970
543
372
1971 - 1980
280
185
1981 - 1990
157
109
1991 - 2000
166
142
2001 - 2011
161
127

bytové domy
365
359

ostatní budovy
93
71

46
74
24
167

20
13
-

27
161
86
45
15
23

5
10
9
3
9
11

8. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností
Celkem
rodinné domy
bytové domy
Obydlené byty celkem
4 582
1 437
3 009
z toho právní důvod užívání bytu
ve vlastním domě
1 100
1 067
24
v osobním vlastnictví
1 434
1 434
nájemní
1 367
101
1 172
družstevní
183
183
z toho s počtem obytných místností
1
234
26
140
2
630
93
527
3
1 490
306
1 172
4
1 234
416
808
5 a více
637
502
129

9. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
v tom vyjíždějící do zaměstnání
v tom v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v tom v rámci obce
mimo obec
10. Hospodařící domácnosti podle typu
Hospodařící domácnosti celkem
v tom: tvořené 1 rodinou

3 499
2 631
1 452
662
221
102
194
868
474
394

4 813
2 887
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ostatní budovy
136
9
94
68
10
12
10
6

v tom úplné

bez závislých dětí
se závislými dětmi
neúplné bez závislých dětí
se závislými dětmi
tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné nerodinné domácnosti

1 371
872
293
351
36
1 650
240

Zdroj: Český statistický úřad
URL: http://vdb.czso.cz/sldbvo

Vysvětlení kronikářky: Český statistický úřad zveřejnil koncem tohoto roku
úplné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Sčítání se týkalo všech osob,
které se v rozhodný okamžik, tj. o půlnoci z pátku 25. března na sobotu
26. března 2011, nacházely na území České republiky, v našem případě na
území města Domažlic. Některé uváděné údaje proto nemusí souhlasit s roční
statistikou 2011. Zároveň lze předpokládat, že u některých osobnějších údajů minimálně u uváděného vzdělání a náboženské víry - neodpovídají některé
údaje skutečnosti.

Životní úroveň
Údaje z veřejné databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ)
Podle údajů, zveřejňovaných Českým statistickým úřadem v prvním čtvrtletí
roku 2013 příjmy domácností v roce 2012 mírně vzrostly (průměrná hrubá
měsíční mzda zaměstnance byla v tomto roce 24 885 Kč). Růst příjmů ale
nepokryl růst cen základních životních potřeb - potraviny, drogerie, bydlení,
včetně energií, které nepříznivě ovlivnilo především zvýšení DPH (daň z přidané
hodnoty) z 10 na 14% od 1. ledna tohoto roku, takže celkově se v roce 2012
životní úroveň středně a nízkopříjmových skupin obyvatelstva, což je většina
obyvatel země, snížila.

CENY ZÁKLADNÍCH POTRAVIN
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných potravinářských výrobků v Kč
(korunách), platné vždy v 50. - 51. týdnu roku
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Kraj: Plzeňský

rok:
máslo čerstvé 1 kg

2011
135,16

2012
132,04

vejce slepičí čerstvá 10 ks

25,83

31,55

hovězí zadní bez kosti

192,94

210,62

vepřová pečeně s kostí 1 kg

104,48

110,26

chléb konzumní kmínový 1 kg

22,21

23,42

konzumní brambory 1 kg

10,20

12,37

pšeničná mouka hladká 1 kg

11,68

12,91

rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg

34,12

33,34

těstoviny vaječné 1 kg

35,53

36,58

mléko polotučné pasterované 1 litr

19,12

19,23

cukr krystalový 1 kg

24,46

23,79

Eidam cihla (sýr)

134,00

133,10

mrkev 1 kg

13,02

14,74

papriky 1 kg

48,58

56,58

jablka konzumní 1 kg

25,52

30,69

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, kraje

Oficiální data přímo o našem městě nejsou k dispozici, z vlastního sběru
kronikářky z různých potravinářských prodejen ve městě lze doložit (paragony),
že ceny potravin u nás se stále drží těsně na hranici nebo mírně nad hranicí
celokrajského průměru. Tak zvaný "příhraniční efekt", totiž ceny, nastavené
podle zákazníků ze sousedního Bavorska, však u potravin a od nich odvozených
služeb, zejména v pohostinství, začíná ztrácet smysl, protože naše ceny se už
buď přiblížily, nebo dokonce vyrovnaly a přesáhly ceny u našich bavorských
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sousedů. Hodně Domažličanů jezdí pravidelně nakupovat potraviny, drogerii,
oděvy do sousedních bavorských měst Furthu, Chamu i dál do Německa a tvrdí,
že týdenní nákup například ve furthské ALDI je i při započtení ceny benzinu
vyjde levněji, než u nás. Pro německé zákazníky tak zůstávají výhodné už jen
některé vybrané služby, například kadeřník, kosmetické salóny a podobné.

Církve a náboženská sdružení ve městě
Římskokatolická farnost Domažlice
Farář P. Miroslaw Gierga
(Údaje tohoto zápisu jsou převzaty z webových stránek farnosti.)
Římskokatolická farnost Domažlice vykazuje i letos bohatou činnost.
Pravidelné bohoslužby v arciděkanském i v klášterním kostele doplňuje několik
dalších akcí, konaných vždy v podvečer v prostorách fary: biblické hodiny
v úterý, modlitební společenství ve středu, mariánská modlitební skupina
Večeřadlo ve čtvrtek. Členům farnosti je v budově fary k disposici farní
knihovna s knihami z oblasti pedagogiky, filozofie, biblistiky, historie, sociologie
a beletrie. Ve svém knižním fondu má i písně a modlitby a pamatuje i na
nejmenší čtenáře. Půjčuje se vždy ve středu od 9 do 11 hodin. V knihovně je
čtenářům k disposici i internet.
Ke každoročním akcím farnosti navštěvovaným veřejností města patří již
tradičně slavnost Božího těla, ta letošní 10. června se sice konala pod deštníky,
ale na slavnostní atmosféře to nic neubralo, pouťové bohoslužby na Baldově letos 2. června a na anenský svátek u kapličky sv. Anny při cestě na Vavřineček letos 26. července. Už také tradiční vikariátní pouť do Nových kostelů
(Neukirchen) se uskutečnila 1. května.
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Slavnostní okamžiky zažívali nejmladší domažličtí farníci 3. června, kdy
se po tříleté přípravě konalo v domažlickém arciděkanském chrámu První svaté
přijímání.

První svaté přijímání 2012. Foto převzato z fotogalerie www stránek domažlické farnosti.

Nemocní a senioři mohou načerpat duchovní útěchu při mších,
sloužených několikrát v roce v kaplích v nemocnici a v městském penzionu pro
seniory. Letos k nim přibyla nově zřízená kaple pro zhruba 20-30 lidí v krajském
domově pro seniory v Baldovské ulici, vysvěcená v úterý 13. března.
Pro svoje farníky pořádá farnost i řadu společenských, kulturních a
sportovních aktivit. Patří k nim například výlety a zájezdy, koncerty
v domažlických kostelích (viz Kalendárium), vánoční Zpívání u betléma
v klášterním kostele, besedy a výstavy ve farním sklípku, maškarní ples pro děti
a jiné akce pro nejmenší farníky a další. Farnost se i letos zúčastnila Noci
kostelů, ekumenické akce, při které se kostely a modlitebny otevírají veřejnosti.
Při této příležitosti připravila setkání na Vavřinečku s přednáškou Stanislava
Antoše o historii tamního kostelíka a prohlídku klášterního kostela s výkladem
pro děti i pro dospělé.
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Mimořádným kulturním ale i duchovním zážitkem bylo 27. dubna
setkání s P. Jiřím Kusým, kterého řada Domažličanů znala jako dlouholetého
sólistu opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Páter Kusý, do roku 1990 operní pěvec
tajně vysvěcený na kněze, dnes farář u kostela sv. Václava v Praze - Nuslích,
přednesl v klášterním kostele Dvořákovy Biblické písně a poté tamtéž sloužil
mši svatou.
A nezapomíná se ani na sport. Každé úterý od 20 hodin hrají sportovně
založení farníci v tělocvičně základní školy Komenského 17 fotbal a volejbal. Pro
děti připravila letos farnost I. ročník farní olympiády dětí, fotbalové družstvo
farnosti se každoročně účastní diecézního fotbalového turnaje Biskup Cup.
Úspěšná byla letošní Tříkrálová sbírka. Konala se ve dnech 7. - 11. ledna
a zahájil ji 7. ledna ve 14 hodin v arciděkanském kostele plzeňský biskup Mons.
František Radkovský. Na pomoc domažlickým dětem přišly do města koledovat
i děti z dětských domovů ve Staňkově, v Horšovském Týně a v Klenčí, děti ze
základní školy Adélka v Mašovicích a domažličtí skauti. V ulicích města tak
přibylo koledníků a v jejich kasičkách i darů. Celkem se letos v Domažlicích
vybralo 64 714 Kč, o více než 9 tisíc korun více než v roce 2011 (55 284 Kč).
Poděkování koledníkům se konalo v neděli 22. ledna od 14 hodin v kině Čakan.
Výtěžek Tříkrálové sbírky byl použit pro Domov sv. Zdislavy a další charitativní
akce farnosti.

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ, FARNOST DOMAŽLICE
Charita ŘK farnosti v Domažlicích je součástí zařízení římskokatolické
církve - Diecézní charity Plzeň. Na území města provozuje diecézní charita tři
zařízení a dvě střediska služeb.
DOMOV PRO MATKY S DĚTMI SV. ZDISLAVY V HAVLOVICÍCH
Posláním Domova je pomoc matkám s dětmi, nezletilým matkám a těhotným
ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci důsledkem ztráty bydlení. Domov
má 5 zaměstnanců a má k dispozici 7 pokojů pro 7 matek a 10 dětí.
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AZYLOVÝ DŮM SV. ALBERTA DOMAŽLICE
Kozinova 177
Posláním služby je motivovat a podporovat uživatele v maximální
možné míře v návratu k samostatnému životu ve společnosti.
Služby jsou určeny především pro občany (muže i ženy) města Domažlic
a jeho nejbližšího okolí, případně pro občany z Plzeňského kraje (v případě
volné kapacity i pro všechny občany, kteří mají trvalý pobyt na území ČR), kteří
se vlivem nepříznivého vývoje životní situace ocitli v hmotné a sociální nouzi a
žijí na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.
Azylový dům má 6 zaměstnanců a kapacitu 37 klientů, počty klientů se
zde ale mění podle aktuální situace.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SV. JOSEFA
Kozinova 450/3
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem
s chronickým duševním onemocněním, s mentálním nebo kombinovaným
postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání. To umožní přiblížit
způsob života těchto lidí životu běžného občana, předcházet tak jejich
sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.
Cílem je umožnit výše zmíněným cílovým skupinám aktivně trávit část
pracovního dne, rozvíjet zejména manuální zručnost, přitom maximálně využít
a respektovat schopnosti uživatelů; dále poskytnout pomoc při získávání nebo
obnovování základních pracovních návyků a potřebných komunikačních
dovedností; případně zvýšit jejich předpoklady pro pracovní uplatnění na
chráněném i otevřeném trhu práce. U klientů, kde vzhledem k celkové úrovni
schopností nebude reálný další postup na chráněný nebo podporovaný trh
práce, bude hlavním cílem vytvořit alternativu zaměstnání.
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Prvotním cílem sociálně terapeutických dílen tedy není dosahovat zisk,
ale vytvořit možnost smysluplného využití času pro výše zmíněnou cílovou
skupinu.
Cílovou skupinou jsou mladiství a dospělí lidé s mentálním nebo
kombinovaným postižením. Dílny mají 4 zaměstnance a celkovou kapacitu 15
klientů.
Výtvarně - keramická dílna
Dílna je zaměřena na výrobu ručního papíru a jeho další zpracování na
různá přání, jmenovky, vizitky, obálky, dárkové tašky. Činnosti prováděné při
výrobě ručního papíru - trhání, stříhání novin, mixování, nanášení papírové
hmoty na síto, lisování, zdobení.
Keramická dílna vhodně navazuje na individuální vzdělávací program
v keramické dílně pro žáky Praktické školy v Poběžovicích. Klienti si osvojí
základy práce s hlínou, pokročilejší budou vedeni k prohlubování řemeslných a
výtvarných dovedností. V dílně se dále bude zpracovávat proutí, hlavně pedig, a
to na různé košíky, dekorace, což lze velmi dobře kombinovat s keramikou.
Součástí dílny je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu zajištěno
stravování nebo podmínky pro přípravu stravy. (O otevření dílny viz
Kalendárium)

SOS Domažlice
Ambulantní a terénní forma SOS Domažlice poskytuje sociální
poradenství a konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci,
kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Základní poradenství se soustřeďuje na
poskytování informací o nárocích, možnostech a službách, které vyplývají ze
systému sociálního zabezpečení občana a programu aktivní politiky
zaměstnanosti. Dále tým zprostředkovává konkrétní potřebnou odbornou
pomoc a pomáhá s praktickým řešením obtížné sociální situace člověka. Jeho
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cílem je pomáhat klientům tak, aby se spolupodíleli na zlepšení své situace a
později ji sami dokázali řešit.
SOS Domažlice má 3 zaměstnance a ročně obslouží zhruba 200 klientů.

Volnočasové kluby DUHA
Projekt zahrnuje činnost dvou volnočasových klubů Duha, které lidem se
zdravotním postižením umožňují lepší začlenění do přirozené komunity,
naplnění jejich životních cílů i posílení sebevědomí. První „velký“ klub je určen
pro mládež a dospělé, kteří mají z jakéhokoliv důvodu částečný nebo plný
invalidní důchod a nemají možnost navázat přátelské a kamarádské vztahy jako
běžný zaměstnaný člověk. Účastníci klubů se nejen podílejí na výrobě různých
dekorativních předmětů, ale navštěvují společně i různé akce: výstavy,
koncerty,

plesy,

návštěvy

kin

a

muzeí,

výlety

apod.

„Malý“ klub, určený pro mentálně postiženou mládež, je alternativou
zájmových kroužků u zdravých vrstevníků. Náplní jsou skupinové činnosti z
oblasti výtvarné, hudební, pohybové a dramatické výchovy a práce s přírodním
materiálem. Drobné užitkové a dekorativní výrobky jsou prezentovány na
příležitostných výstavách. Kromě skupinových činností nabízí klub možnost
individuální práce s uživateli.
Volnočasové kluby DUHA Domažlice mají 4 zaměstnance a 15 klientů.
(převzato z webových stránek Charity)

OREL, jednota Domažlice
Náčelnice Marie Maňasová
Jednota Orla je katolická tělovýchovná organizace, pro svoje členy
pořádá ale i kulturní akce. V tomto roce každé úterý cvičili dospělí, každý pátek
rodiče s dětmi. Mimo to pořádal Orel soutěže a hry pro děti a připravil dětský
maškarní ples s loutkovým divadlem.
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Domažlické fotbalové mužstvo se účastnilo fotbalového turnaje Biskup
Cup, na kterém bojovalo o prvenství 13 družstev.
Orel se pravidelně zúčastňuje městských vzpomínkových oslav
osvobození (5. května) a vzniku samostatného Československa (28. října).
Orelský prapor nechybí ani na slavnostní mši svaté na Vavřinečku o Vavřinecké
pouti.
V září pořádal Orel každoroční turistický pochod Kozinovo krajem.
V říjnu koná Orel už tradičně pietní vzpomínku u pomníčku svého člena,
Vojtěcha Reta, člena hlídky SOS, ubitého henleinovci při obraně státní hranice
v roce 1938.
Závěr roku pak patřil opět dětem, mezi které přišel Mikuláš s drobnými
dárky.
(Podklady poskytla Marie Maňasová)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE)
Farář Mgr. Petr Grendel, kurátorka Milena Wolfová
Členové sboru se scházejí k pravidelným bohoslužbám vždy v neděli
o deváté hodině ráno. K návštěvě nedělního shromáždění zve hlas zvonu z věže
kostela. Děti navštěvují ve stejnou dobu nedělní školu. Ve středu v podvečer se
členové sboru scházejí ke studiu bible při biblické hodině.
Ve čtvrtek 19. ledna se v evangelickém sborovém domě konala
ekumenická bohoslužba. Účastnilo se jí 46 věřících ze čtyř církví.
Sbor udržuje partnerské vztahy s evangelickými sbory v Praze-Libni a ve
Furth im Wald. Členové sborů se vzájemně navštěvují, tři členky domažlického
sboru jsou členkami pěveckého sboru furthských evangelíků.
Během roku se uskutečnilo několik návštěv duchovních z jiných sborů
Českobratrské církve evangelické. K milým zážitkům patřila návštěva
37 evangelíků z Kynšperku nad Ohří, kteří se v neděli 16. září zúčastnili
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nedělních bohoslužeb, při kterých přítomným zazpíval kynšperský pěvecký
sbor. Domažličtí připravili návštěvě oběd a po něm prohlídku města
s výkladem.
Státní svátek, 8. května, oslavili členové domažlického sboru sborovým
výletem na Pleš, kde je zaujal jak pohorský půvab tamní krajiny, tak její pohnutá
historie. K vydařeným sborovým akcím patřily i každoroční velikonoční turnaj ve
stolním tenisu a sborové odpoledne s grilováním 25. srpna.
1. června se sbor účastnil II. ročníku Noci kostelů. Program sbor sestavil
tak, aby co nejúplněji seznámil veřejnost města s dějinami a posláním
Českobratrské církve evangelické a zároveň s novým sborovým domem.

Canzonetta při vystoupení na Noci kostelů

Součástí programu byla i vernisáž výstavy obrazů Jany Kavanové Burclové z Trnavy, která prožila dětství a mládí v Domažlicích, když se sem její
rodiče přestěhovali z Prahy v padesátých létech minulého století. Dílo Jany
Burclové přiblížil přítomným, kteří zcela zaplnili modlitebnu sborového domu,
vedoucí Galerie bratří Špillarů Václav Sika, v kulturním programu vernisáže
vystoupil ženský pěvecký sbor Canzonetta, řízený Marií Hanáčíkovou, za
klavírního doprovodu Jiřiny Eretové.
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Pro děti připravili členové sboru orientační hru s drobnými cenami pro
vítěze i všechny účastníky.
K dalším akcím pro veřejnost města patřily výstava obrazů Jany
Hruškové 27. října a v sobotu 15. prosince koncert moderních křesťanských
chvalozpěvů v podání hudební skupiny Křesťanského sboru Domažlice EXUSIA.
Výtěžek z dobrovolného vstupného na tento koncert byl věnován Sociálně
terapeutickým dílnám svatého Josefa v Domažlicích. V prostorách sborového
domu uskutečnila Základní umělecká škola v Domažlicích soutěž dětských
pěveckých sborů. Akce se konala 26. května a uzavřel ji koncert zúčastněných
sborů.
(převzato z výroční zprávy sboru)

Klub FONTÁNA
Klub Fontána pro děti a mládež je součástí Diakonie Západní Čechy
Českobratrské církve evangelické, která je jeho zřizovatelem. Je to preventivní
sociální služba. Cílovou skupinou jsou děti a mládež z Domažlic ve věku 11 až
20 let, kteří se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké
úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického nebo národnostního původu; nebo
se ocitají ve složitých životních situacích, ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví
nebo společenské či profesní uplatnění; nebo hledají základnu pro realizaci
svých vlastních aktivit. Posláním zařízení je doprovázení a podpora dětí a
mládeže z Domažlic a okolí při řešení obtížných i každodenních situací a
zvyšování jejich šance na úspěch v dalším životě.
V roce 2012 byl v zařízení zaměstnán vedoucí zařízení na plný pracovní
úvazek, dále kontaktní sociální pracovník a uklízečka. Během roku absolvovali
v zařízení praxi 4 studenti VOŠ Domažlice.
Původní domažlické nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NKC
Střelnice přesídlilo v prosinci 2011 do prostor bývalého baru vedle diskotéky
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Fontána v Zahradní ulici 542, což přineslo i změnu názvu, od 1. ledna 2012 se
zařízení jmenuje Klub Fontána pro děti a mládež.
Sedm uživatelů Klubu vystoupilo 2. června v Plzni na festivalu Culture
connection. Návštěvníkům předvedli ukázku karate, beat boxu a break dance.
Uživatelé Klubu Fontána se zapojili do projektu Aktivně proti nudě,
jehož cílem bylo ukázat mládeži, že volný čas lze trávit i jinak než u počítače či
v ulicích města. K realizaci projektu využíval Klub multifunkční hřiště Gymnázia
J. Š. Baara.
14. prosince 2012 uspořádal Klub Fontána v prostorách bývalé diskotéky
v Zahradní ulici první ročník Nízkopraháč festu. Bylo to pokračování nultého
ročníku z roku 2011. Tento rok šlo o větší akci, protože byla pořádána za
podpory Nadace O2. Na Nízkopraháč festu vystupovali převážně uživatelé
klubu. Návštěvníci mohli vidět ukázku break dance, beat box, romské hudby a
tance a podobně.
(pro kroniku vypracoval Bc. Jakub Jansa, vedoucí Klubu Fontána - upraveno)

Ostatní církve a náboženská sdružení ve městě
Každou první neděli v měsíci se od 10.30 hodin konají v evangelickém
sborovém domě bohoslužby Církve československé husitské, od poloviny
letošního září se zde každou neděli od 13 hodin scházejí ke svému shromáždění
členové Křesťanského sboru v Domažlicích. 16. června a 17. října ve sborovém
domě Českobratrské církve evangelické konaly bohoslužby Církve adventistů
sedmého dne.
V Masarykově ulici je Sál království Náboženské společnosti Svědkové
Jehovovi. Členové této společnosti procházejí pravidelně ve dvojicích městem
či stávají před velkými prodejními centry - Kaufland, PENNY - rozdávají svoje
tiskoviny, zejména časopis Strážní věž, a snaží se získat občany pro svoji víru.
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Často se s nimi můžeme setkat i na sídlištích, kde zvoní na jednotlivé
domácnosti. Jaký má tato jejich evangelizační činnost úspěch není známo.
Ve městě jsou i malé skupinky či jednotlivci hlásící se k dalším církvím a
náboženským sdružením. V poslední době se na náměstí několikrát objevili i
Číňané či snad Vietnamci, kteří rozdávají letáčky na podporu čínského
duchovního a tělesného cvičení Falun Gong a jeho přívrženců, kteří jsou v Číně
pronásledováni. Je zajímavé, že propagace tohoto hnutí, prozatím soustředěná
spíše na západní velkoměsta, dorazila formou letáčků, rozdávaných po městě,
až k nám. Ať tak či onak, v dnešní době stále více lidí, především mladých, hledá
východisko z hmotných i etických problémů každodenního života a obrací se při
tom s nadějí právě k filozofii a náboženstvím Indie a Dálného východu, takže je
také cvičení Falun Gong, které má navíc prokazatelně léčivé účinky, může
oslovit.

Charita nebo podnikání?
V posledním roce se v poštovních schránkách domažlických domácností
několikrát objevily letáčky společnosti RE-CO CZECH, vyzývající občany k účasti
na charitativní sbírce všech druhů oblečení, bot, lůžkovin, přikrývek a dalšího
textilu. Sama sbírka všeho vyjmenovaného je jistě záměrem chvályhodným, lidé
často nevědí, co s nepotřebným textilem, a ten pak končí v popelnicích, kam
rozhodně nepatří, nebo na černých skládkách. Problematická je ale hlavička,
pod kterou se akce koná. Charitativní sbírka je sbírkou, konanou výlučně ve
prospěch charity. Jiný význam tohoto slovního spojení neexistuje. Sama
společnost RE-CO ovšem na svých webových stránkách uvádí: "Textil vybraný
prostřednictvím charitativních sbírek je tříděn, zpracován a použit znovu
v průmyslovém odvětví. Tímto dalším použitím se šetří životní prostředí - menší
nároky na suroviny, výrobu i dopravu." I když se dále můžeme dočíst, že
společnost spolupracuje s diecézními charitami, jejím prvotním záměrem je
činnost ryze podnikatelská. Jenomže slovní spojení charitativní sbírka má
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silnější citový náboj a jistě spíše pohne k účasti než pouhý název sbírka. Jak je
vidět, využít se dá všeho, i charity.
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II. MĚSTSKÁ SPRÁVA
Zasedání zastupitelstva města
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním
bodům, kterými jsou: ustanovení mandátové komise, zpráva mandátové
komise, schválení programu jednání, volba návrhové komise a volba
ověřovatelů zápisu. Vlastní jednání zastupitelstva pak zahajují, rovněž
pravidelně při každém zastupitelstvu, zpráva kontrolního výboru o plnění
usnesení zastupitelstva města (ZM), zpráva zástupce rady města o činnosti rady
města (RM) a zápisy z jednání výborů. Dále se zastupitelstvo zabývá převážně
ekonomickými otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou držbou,
nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a podobně. V závěru
zastupitelstva v bodě „Různé“ je pak dána možnost zastupitelům i občanům
města vznášet dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy.
Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy presentace na připraveném
plátně a předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.

Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně
usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu, jsou uloženy
spolu s kronikou. Badatelé v nich mohou najít přesný sled programu
zastupitelstev a podrobnosti o jednotlivých projednávaných bodech.
14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 25. ledna 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
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Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo schválilo zajištění předfinancování a spolufinancování
projektu "Digitalizace kin Městského kulturního střediska
Domažlice" ve výši 5 milionů korun z rozpočtu města.
- Zastupitelstvo zmocnilo pí Ing. Jitku Heřmanovou pro výkon funkce
předsedy Nájemního družstva Domažlice.

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. února 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 20 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pana Josefa Urbana, bytem
Michlova 596 na člena kontrolního výboru ZM a za člena tohoto
výboru zvolilo pana Jiřího Aulíka, bytem Luženická 664.
- Bohatá diskuse se rozvinula k bodu 20) programu jednání
zastupitelstva - Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se
stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací
přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací
zařízení. Zástupci ODS, ČSSD a KSČM se vyslovili pro úplný zákaz
heren a hracích přístrojů ve městě. Člen rady města JUDr. Novák na
to zastupitele seznámil s faktem, že ustanovení novely loterijního
zákona prodlužují vydaná povolení pro provozovatele těchto
zařízení do 31. 12. 2014, takže i kdyby zastupitelstvo schválilo
vyhlášku, kterou hazard v Domažlicích zakáže, loterijní společnosti
s platnou licencí mohou na základě této licence provozovat herny až
do konce roku 2014. Zastupitelstvo pak s jednou úpravou
předloženou vyhlášku schválilo.

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

středa 21. března 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pí Mgr. Venuše Klimentové
na členství ve výboru pro kulturu a cestovní ruch.
- Zastupitelstvo zvolilo přísedícími okresního soudu
Mgr. Vladislavu Štípkovou, bytem Domažlice, Msgre B. Staška 232
Romana Kučeru, bytem Luženičky 61
Ing. Věstislava Křenka, bytem Vojtěchova 113
Václava Maryta, bytem Palackého 215
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-

Stanislava Líkaře, bytem Kosmonautů 173.
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek města ve výši 106 tisíc
korun Hospicu sv. Lazara v Plzni.
Zastupitelstvo souhlasí se Stanovami Společenství měst s husitskou
minulostí a tradicí a se členstvím Domažlic v tomto Společenství.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2012 jako vyrovnaný
s celkovými příjmy a výdaji 413 385 500 Kč.

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 18. dubna 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 19 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí povinného příspěvku města pro
Program regenerace MPR a MP
- manželům Daně a Zdeňkovi Procházkovi, bytem Vodní 18 na obnovu
kulturní památky - měšťanský dům čp. 19, Vodní ulice - ve výši 5 000 Kč
a Janě Písecké a Ing. Janovi Píseckému, bytem Praha 5, Nad Zámečkem
9 na obnovu kulturní památky - měšťanský dům čp. 33, Vodní ulice - ve
výši 102 000 Kč.
Zastupitelstvo dále projednalo granty na rok 2012. (Úplný seznam a
výsledky hlasování viz Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva v příloze
k tomuto kronikářskému zápisu).
-

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 23. května 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 16 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo zvolilo přísedícími okresního soudu
Ing. Stanislavu Polívkovou, bytem Chodské náměstí 75
Hanu Holomojovou, bytem Hruškova 128
Jindřišku Kolečkovou, bytem Úsilov 20
Hanu Dufkovou, bytem Thomayerova 331.
- Zastupitelstvo schválilo udělení pamětní medaile Města Domažlic panu
profesorovi PhDr. Viktoru Viktorovi za dlouholetou propagaci našeho
regionu v oblasti literatury.
19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 20. června 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
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Přítomno 17 členů zastupitelstva.

20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 22. srpna 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 19. září 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 17 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace ve výši 450 000 Kč pro
Diecézní charitu Plzeň k zajištění provozu Sociálně terapeutických dílen
sv. Josefa v období 1. 9. - 31. 12. 2012.

22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 17. října 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.

23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

středa 14. listopadu 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo schválilo text kronikářského zápisu za rok 2011.
- Zastupitelstvo schválilo s platností od 1. 1. 2013 změnu názvu Základní
umělecké školy v Domažlicích na Základní uměleckou školu Jindřicha
Jindřicha v Domažlicích.
- Zastupitelstvo schválilo záměr zhotovení trvalého pomníku na Baldově
k výročí bitvy u Domažlic.

24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 12. prosince 2012 od 16 hodin, malý sál MKS
Přítomno 18 členů zastupitelstva.
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Vybráno z jednání:
- Zastupitelstvo zvolilo jednomyslně členkou výboru pro kulturu a
cestovní ruch Ing. Jitku Heřmanovou, bytem Jindřichova 147.
- Zastupitelstvo zvolilo přísedícími okresního soudu
Ing. Josefa Janovce, bytem Palackého 218
Jiřinu Šatrovou, bytem Břetislavova 84.
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III. HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Kompletní závěrečný účet Města Domažlice za rok 2011 (tabulky, grafy) je
přílohou této kroniky a je uložen společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva
města.

Komentář k Závěrečnému účtu Města Domažlice za rok 2012
Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012,
údaje o hospodaření města a jeho zřízených organizací. Součástí závěrečného
účtu jsou údaje o celkových aktivech a pasivech, přehled o finančním
vypořádání dotací se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, přehled
o poskytnutých příspěvcích a darech z rozpočtu města v roce 2012 a výsledek
přezkoumání hospodaření města za rok 2012, které provedla auditorská firma
HZ Plzeň s.r.o.
Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2012
Rozpočet města Domažlice na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města
Domažlice dne 21. 3. 2012 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši
413.385.500,- Kč. Změnami rozpočtu v průběhu roku, na základě rozpočtových
opatření, schvalovaných radou města a zastupitelstvem města, byl schválený
rozpočet upravován.
Skutečné příjmy za rok 2012 dosáhly výše 393.520.920,- Kč, což představuje
86,26 % upraveného rozpočtu.
Skutečné výdaje za rok 2012 dosáhly výše 424.457.740,- Kč. Saldo příjmů a
výdajů za rok 2012 je ve výši -30.936.820,- Kč.
Financování za rok 2012 je ve výši 30.936.820,- Kč. Ve financování jsou zahrnuty
splátky úvěru na výstavbu Domova pro seniory, splátky úvěru na výstavbu
kanalizace v Havlovicích, splátky kontokorentního úvěru, změna stavu
prostředků (pokles) na účtech města, čerpání úvěru na projekt Čistá Berounka a
Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Domažlice.
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Saldo příjmů a výdajů je výsledkem bankovního plnění rozpočtu z pohledu
finančních toků za příslušné účetní období.
Vykázané saldo hospodaření je kryto čerpáním přijatých úvěrůna financování
projektu Čistá Berounka a Rozvoj služeb eGovernmentu ORPDomažlice a
stavem finančních prostředků na účtech města.
Příjmy rozpočtu za rok 2012
Skutečné příjmy za rok 2012 dosáhly výše 393.520.920,- Kč , což představuje
86 %upraveného rozpočtu příjmů.
Daňové příjmy dosáhly v roce 2012 výše 135.316.920,- Kč. Daňovými příjmy
jsou příjmy ze sdílených daní od finančního úřadu, příjmy z místních poplatků,
správní poplatky a daň z nemovitostí. Sdílené daně, zasílané finančním úřadem
dosáhly v roce 2012 výše 94,25mil. Kč, což představuje ve srovnání s rokem
2011 zvýšení o 10,8mil. Kč. Toto zvýšení je dáno příjmy z odvodu loterií ve výši
10mil. Kč.
Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2012 výše 75.464.680,-. Nedaňovými příjmy se
rozumí zejména příjmy z poskytování služeb, parkovné a parkovací karty, příjmy
z pronájmu nemovitostí, pozemků, příjmy z úroků, příjmy z vybraných pokut.
V nedaňových příjmech se v roce 2012 projevily příjmy z pronájmu pozemků ve
výši 11,6mil. Kč, z pronájmu nemovitostí ve výši 34,4 mil Kč, přijaté sankční
platby ve výši 3,9 mil. Kč, příjem z parkovacích automatů a karet ve výši 5mil.
Kč. V nedaňových příjmech je zahrnuto příjem odpočtu DPH za rok 2011 ve výši
13,3mil. Kč.
Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2012 výše 101.704.910,-Kč. Kapitálové příjmy
zejména zahrnují příjmy z prodeje bytů ve výši 7,3 mil. Kč, příjmy z prodeje
nemovitostí ve výši 4,1 mil. Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 6 mil. Kč,
příjem daru ve výši 1 mil. Kč od společnosti American Chance Casinos a.s. Česká
Kubice. V kapitálových příjmech je zařazeno proúčtování dotace za rok 2012 na
akci Čistá Berounka ve výši 83 mil. Kč.
Přijaté dotace celkem dosáhly v roce 2012 výše 81.034.410,- Kč, z toho
neinvestiční dotace byly ve výši 48,7 mil. Kč, investiční dotace byly ve výši 32,3
mil. Kč.
Dotace na investice zahrnují dotaci na odbahnění rybníka Babylon ve výši 24,1
mil. Kč, dotaci na metropolitní síť ve výši 1.7 mil. Kč, dotaci na revitalizaci
sídliště 17. listopadu ve výši 3,64 mil. Kč, dotaci na hřiště ZŠ Msgre Staška ve
výši 441 tis. Kč, dotaci na hřiště v Havlovicích ve výši 189 tis. Kč, dotaci na
realizaci projektu cyklostezky Chodský květ ve výši 800 tis. Kč, dotaci na
dopravní hřiště ve výši 800 tis. Kč.
Z neinvestičních dotací je významnou položkou dotace ze státního rozpočtu –
souhrnný vztah k rozpočtům obcí ve výši 26,1 mil. Kč (oproti roku 2011 pokles
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o 0,5mil. Kč). Dalšími dotacemi jsou dotace ze státního rozpočtu na zajištění
činností sociálně právní ochrany dětí ve výši 2,3 mil. Kč, dotace poskytované dle
lesního zákona ve výši 1,4 mil. Kč, dotace na financování regionálních funkcí
knihoven ve výši 1 mil. Kč, dotace na obnovu kříže na hřbitově ve výši 345 tis.
Kč. Dále jsou zde zařazeny dotace pro základní školy z projektu EU Peníze
školám, a to pro ZŠ Komenského 17 ve výši 1,4 mil. Kč, pro ZŠ a MŠ Msgre B.
Staška ve výši 928 tis. Kč, pro ZŠ praktická ve výši 365 tis. Kč. Do neinvestičních
dotací jsou dále zařazovány neinvestiční příspěvky od obcí ve výši 2,7 mil. Kč
(školy a veřejnoprávní smlouvy) a převod z hospodářské činnosti do rozpočtu
ve výši 12 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu za rok 2012
Skutečné výdaje rozpočtu dosáhly v roce 2012 výše 424. 457. 740,- Kč.
Běžné výdaje byly ve výši 195. 305. 830,-Kč,
kapitálové výdaje byly ve výši 229. 151. 910,-Kč.
Běžné výdaje zahrnují financování provozu zřízených organizací města a
organizačních složek, poskytování příspěvků z rozpočtu města, financování
správy městského úřadu, financování oprav místních komunikací, financování
dopravní obslužnosti, veřejného osvětlení, výdaje na sběr a svoz nebezpečných
odpadů, výplatu sociálních dávek, pojištění majetku města. Ve výši běžných
výdajů se projevuje způsob účtování DPH dle rozpočtové skladby, a to tak, že
příjem odpočtu DPH nezvyšuje příjmy, ale snižuje běžné výdaje bez ohledu na
to, zda se jedná o odpočet z investičních výdajů nebo běžných. Podrobné údaje
o běžných výdajích rozpočtu města jsou uvedeny v přiložených tabulkách.
Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí, které jsou
uvedeny v přiložené tabulce. Výše kapitálových výdajů je ovlivněna zejména
realizací investiční akce Čistá Berounka ve výši 130,3 mil. Kč.
Peněžní fondy města
Město zřizuje tyto peněžní fondy - stav finančních prostředků k 31. 12. 2012
Fond oprav vodárenské infrastruktury 211,75 tis. Kč
Fond rozvoje bydlení 742,50 tis. Kč
Sociální fond 585,66 tis. Kč
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 385,27 tis. Kč
Zůstatek finančních prostředků města
K 31. 12. 2012 je zůstatek finančních prostředků města celkem 20. 394. 129,- Kč
(zůstatek k 1. 1. 2012 19. 337. 123,- Kč). Výše finančních prostředků na účtech
města je ovlivněna realizací investičních akcí.
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Účetní výkazy Města Domažlice k 31. 12. 2012
Od 1. 1. 2010 došlo k významným změnám v účtování územních
samosprávných celků v souvislosti s realizací tzv. Státní pokladny, jednotného
účetnictví státu. Od 1. 1. 2012 město účtuje o odpisech majetku.
Rozvaha k 31.12. 2011
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2011 3. 001. 555. 339,- Kč
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2011 2. 918. 295. 580,- Kč
Rozvaha k 31.12. 2012
Celková hodnota aktiv a pasiv k 1. 1. 2012 2. 918. 295. 580,- Kč
Celková hodnota aktiv a pasiv k 31. 12. 2012 3. 110. 249. 272,- Kč
Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2012
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty je zisk ve výši 42 mil. Kč,
v tom je v hlavní činnosti zisk ve výši 35,24 mil. Kč, v hospodářské činnosti zisk
ve výši 6,71 mil. Kč.
Hospodářská činnost města je součástí rozpočtu města a zahrnuje správu bytů
a nebytových prostor.
Výsledek hospodaření města dle výkazu zisku a ztráty vzniká jako rozdíl mezi
výnosy (účty třídy 6) a náklady (účty třídy 5).
Přijaté a dosud nesplacené úvěry
V roce 2012 město přijalo dlouhodobý úvěr od ČSOB a.s. na dofinancování
projektu Čistá Berounka ve výši 40 mil. Kč, v roce 2012 vyčerpáno 25,4mil. Kč.
Splatnost úvěru je do listopadu r. 2017.
Dále byl přijat úvěr na předfinancování projektu Rozvoj služeb eGovernmentu
v ORP Domažlice ve výši 5,5 mil. Kč od České spořitelny a.s. Úvěr bude splacen
jednorázově po obdržení dotace, nejpozději do 31. 12. 2013.
Je splácen úvěr, poskytnutý ČSOB na výstavbu Domova pro seniory (výše
splátek 7,92 mil. Kč). Úvěr bude splacen v prosinci roku 2013. Zůstatek úvěru
k 31.12. 2012 je 6,92 mil. Kč.
Dále je splácen úvěr od České spořitelny na financování akce Havlovice –
kanalizace (výše splátek 1,7 mil. Kč). Tento úvěr bude splácen do roku 2019,
úroky z tohoto úvěru jsou hrazeny z dotace, poskytnuté ministerstvem
zemědělství. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2012 je 11,95mil. Kč.
V roce 2012 město průběžně čerpalo a splácelo kontokorentní úvěr k účtu
v ČSOB a k účtu, vedeného Komerční bankou. Zůstatek kontokorentního úvěru
v ČSOB k 31. 12. 2012 je 23,9 mil. Kč, zůstatek kontokorentního úvěru
v Komerční bance k 31. 12. 2012 je 19,8 mil. Kč.
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Finanční vypořádání přijatých dotací
Přehled všech dotací, které město obdrželo ze státního rozpočtu nebo
z rozpočtu Plzeňského kraje a které podléhají finančnímu vypořádání, je uveden
v přiložených tabulkách (viz příloha tohoto kronikářského zápisu).
Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu
V roce 2012 byly z rozpočtu města poskytnuty neinvestiční příspěvky v celkové
výši 10,31 mil. Kč, z toho největší položku tvoří dotace neziskovým organizacím
ve výši 8,9 mil. Kč. Investiční příspěvky byly poskytnuty ve výši 47,3 mil. Kč,
jedná se o investiční příspěvek DSO Povodí Berounky.

Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem
Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice tj.
příspěvkových organizací a obchodních společností je uvedeno v přiložených
tabulkách.
Podrobné účetní výkazy jsou k dispozici na odboru finančním.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2012
Hospodaření města bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, v platném znění, auditorskou firmou HZ Plzeň, s.r.o. se závěrem:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Domažlice
jsme nezjistili skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření.
Při přezkoumání hospodaření územního celku města Domažlice za rok 2012
jsme nezjistili chyby a nedostatky.
Dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření
územního celku města Domažlice v budoucnosti.
V Domažlicích dne 23. 5. 2013
Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odbor
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INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2012
(Podrobnosti o jednotlivých akcích viz tabulka za Závěrečného účtu Města
Domažlice za rok 2012 v příloze tohoto zápisu)








































Obytná zóna Na Bábě
Čistá Berounka
Odbahnění rybníka Babylon
Rozvoj služeb eGovernmentu -Technologické centrum ORP
Havlovice – vodovod, kanalizace
ZŠ Komenského 17
Rekonstrukce pivovaru
Zateplení ZŠ a MŠ Msgre Staška
Chráněná dílna
PD rekonstrukce křižovatka Chodská-Havl.-JiráskovaPD ul. Kostelní
Rekonstrukce ul. Na Milotově
PD Parkoviště ul. Na ostrůvku
Propojení Vosmíkova-Chodská
PD parkoviště Kozinova
Parkoviště Śvabinského-Mánesova
Metropolitní síť
Hřiště ZŠ Msgre Staška – běžecká rovinka, doskočiště
Revitalizace sídliště 17. listopadu
Městský kamerový systém
Rekonstrukce ul. Žižkova
Hřiště Domov pro seniory
Dětské hřiště Havlovice
VO Vrbova ul.
VO Hruškova
VO Chodská -Vosmíkova
VO křižovatka Chodská-Havl.-Jiráskova-Hruškova
Rozšíření MŚ v ZŠ Msgre Staška
herní prvky hřiště Mš Michlova
herní prvky MŚ v ZŠ Msgre Staška
Rekonstrukce vytápění ZŠ Msgre Staška
zřízení 2 učeben v ZŠ Komenského
volejbalové hřiště - oplocení
Hřiště ZŠ Msgre Staška – běžecká rovinka,doskočiště
hřiště Paroubkova - oplocení
stadion Na Střelnici - tribuna
budova - baseballové hřiště
hřiště Hánův park
herní prvky -jeselské zařízení
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IV. MĚSTSKÁ ZAŘÍZENÍ
Městský úřad
Městský úřad měl k 31. 12. 2012 celkem
z toho: úřednická místa
neúřednická
obslužný personál

111 zaměstnanců
102 zaměstnanci
6 zaměstnanců
3 zaměstnanci

11 odborů, 11 vedoucích odborů
1 tajemník MěÚ

V roce 2012 došlo ke změně v počtu zaměstnanců, a to ke snížení pěti
úřednických míst delimitací (převodem) sociálních pracovnic na úřady práce a
s tím souvisejícího zrušení pracovního místa obslužného personálu - 1 řidiče.
K zásadním organizačním změnám v rámci úřadu nedošlo, počet vedoucích
úředníků se nemění.
Poznámka: V průběhu roku 2012 probíhala na MěÚ Domažlice další fáze
projektu Optimalizace řízení lidských zdrojů, na který domažlická radnice získala
dotaci z ministerstva vnitra. Ukončení projektu je stanoveno na 31. leden 2013.
Na základě dílčích výstupů z výše uvedeného dotačního projektu rada města
Domažlice na své 49. Schůzi, konané dne 25. 9. 2012 schválila toto usnesení:
2954 - a) schvaluje dodatek č. 1 Organizačního řádu dle zákona
č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) dle předloženého návrhu
b) schvaluje posílení odboru správy majetku o 1 pracovní místo
c) stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského
úřadu na 104 s účinností od 1. 1. 2013 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
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Schválené změny se promítnou do fyzických počtů zaměstnanců až v údajích za
rok 2013)
(pro kroniku zpracovala Hana Klufová)

Město Domažlice je zřizovatelem organizačních složek:
Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Domažlice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havlovice
Městská policie

Město Domažlice je zřizovatelem příspěvkových organizací a
společností:
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Městské kulturní středisko v Domažlicích
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Základní umělecká škola Domažlice
Základní škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Základní škola praktická Domažlice
Mateřská škola Domažlice
DTS Domažlice
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230
Dům dětí a mládeže DOMINO, Hradská 94

Město Domažlice je zřizovatelem obchodních společností:
Domažlická správa nemovitostí, spol. s r.o.
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r.o.
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Technická a sportovní zařízení
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOMAŽLICE
je organizační složkou města
starosta sboru Václav Konopík
K 31. 12. 2012 měl 96 členů, z toho najmenovaná
výjezdová jednotka čítala 18 členů.

Práci sboru řídil devítičlenný výbor ve složení:
starosta
Václav Konopík
náměstek
Vladislav Pačesný
jednatel
Josef Jírovec
velitel
Miloslav Mathauser
strojník
Petr Svoboda
hospodář
Zdeněk Mleziva
vedoucí mládeže +MTZ
Luboš Mleziva
zástupce velitele
Martin Jurčo
kronikář
Tomáš Böhm
Mimo své interní činnosti pořádají hasiči každoročně několik
celoměstských akcí. K nejpopulárnějším patří výstup na domažlickou věž
v hasičské "plné polní" a oslavy patrona hasičů, svatého Floriana.

SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE, SPOLEČNOST
S RUČENÍM OMEZENÝM
Ředitel Rostislav Hlaváč
Zimní stadión – Karpem aréna

Pohled na zimní stadion od jihu
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Zimní stadion využívají hokejové sportovní kluby a při tak zvaném
volném bruslení občané města i okolí.

PLAVECKÝ BAZÉN A UBYTOVNA DOMAŽLICE
Příspěvková organizace města
Ředitel Jiří Houška
Plavecký bazén nabízí svým
návštěvníkům 6 plaveckých drah a malý
bazén - dětské brouzdaliště. Dále je
v areálu bazénu k dispozici sauna,
posilovna, solárium a masáže. Bazén

slouží

i

pro

sportovní

akce

plaveckých oddílů a k tréninku jejich
členů. V areálu bazénu je turistická ubytovna. Pokoje v ní jsou dvou i
vícelůžkové. K dispozici tu jsou společné sprchy, televizor, vařič a lednice. Po
zprovoznění cyklistické stezky Plzeň – Regensburg je ubytovna hojně využívána
cykloturisty.

DOMAŽLICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, spol. s. r. o.
Jednatel Ing. Miloslav Miller
Domažlická

správa

nemovitostí

(DSN)

je

společností,

kterou

stoprocentně vlastní město Domažlice. Hlavní náplní její práce je správa
nemovitostí (bytových i nebytových) a výroba a distribuce tepla.
Společnost v tomto roce zaměstnávala 24 osob.
Jednatelem společnosti je Ing. Miloslav Miller, vedoucími jednotlivých
provozů jsou Miroslav Kaigl, Miloslava Hrdlicová, František Bezvoda a Vladimír
Bauer.
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Hospodářský výsledek společnosti za rok 2012 byl 779 194,- Kč proti
plánu 600 502 Kč.
DSN spol. s r. o. pro město spravuje bytové a nebytové domy. V tomto
roce pokračoval proces privatizace bytů, k 31. 12. 2012 vlastnilo město 708
bytů.
Společnost spravuje pro město tak zvanou Hospodářskou činnost, která
zahrnuje veškeré účetnictví okolo správy městských bytových a nebytových
domů. Hospodářský výsledek v roce 2012 byl 6 719 milionů Kč. Výnosy
z pronájmů byly 28 117 milionů Kč. V roce 2012 město investovalo do svých
bytových domů 10 470 tisíc Kč.
V roce 2012 uzavřelo město dodatky ke všem nájemním smlouvám,
pocházejícím z doby platnosti regulace nájemného. Byl tím zahájen postup
přechodu původního regulovaného nájemného na nájemné tržní. Nastavené
pravidlo je roční nárůst nájmů o 6,25% do doby dorovnání s tržním nájemným,
s následným růstem o inflaci.
(podklady pro kronikářský zápis poskytl Ing. Miloslav Miller)

DTS DOMAŽLICE, příspěvková organizace
Ředitel Bc. Jaroslav Zavadil
Domažlické technické služby (DTS) příspěvková organizace se sídlem
Chrastavická 170, vznikly dne 1. 6. 2007. Zřizovatelem je Město Domažlice.
V čele společnosti stojí jako statutární orgán ředitel Jaroslav Zavadil.
V technických službách pracovalo v roce 2012 50 průměrných fyzických
pracovníků. Organizace poskytovala v tomto roce zaměstnání lidem, kteří
pracovali v rámci veřejně prospěšných prací. Jednalo se o pět pracovníků,
jejichž pracovní náplní je úklid a čištění města. Na jejich mzdy dostávají
technické služby příspěvek z Úřadu práce.
Předmětem činnosti technických služeb je kompletní zajišťování oprav,
údržby a úklidu veřejného prostranství v majetku zřizovatele – chodníků,
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komunikací, mostů, parkovišť, cyklostezek, opravy mobiliáře (dětská hřiště,
lavičky, odpadkové koše, autobusové zastávky), údržba kašen, pítek,
vodotrysků a veřejných studní v majetku zřizovatele, údržba a opravy světelné
signalizace, parkovacích automatů, veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně,
sběr a svoz komunálního odpadu pro občany s trvalým pobytem a pro město,
zajišťování vánoční výzdoby města. DTS také provozují místní hřbitov.
(pro kronikářský zápis poskytla J. Bílková)

DOMAŽLICKÉ MĚSTSKÉ LESY, spol. s. r. o.
Tyršova 611
Jednatel Ing. Jan Benda
Zástupce jednatele Ing. Josef Krutina
Vedoucí technik výroby Josef Černý (od 1. 6. 2012)
V roce 2012 odešli: p. Bohuslav Lehmann, technik, odešel
do důchodu k 31. 12. 2012 a p. Václav Poláček, technik
výroby.
Celkový počet zaměstnanců 27
Předmět činnosti: Správa lesního a rybničního majetku a
příslušného zařízení
Hospodářský výsledek byl výborný, nájem za pronajatý les a za pronajaté
objekty byl zřizovateli uspokojivě odveden.
Nejdůležitější nebo výjimečné akce:
 Oprava památníku padlým vojínům z 1. světové války na Bystřici
 Sanace ruiny bývalé české školy na Bystřici
 Spolupráce při připojení akvaduktu přes železniční trať Hadrovec
 Rekonstrukce cest Babylon - Pasečnice
(pro kroniku zpracoval Ing. Jan Benda)
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Zařízení sociální péče
JESELSKÉ ZAŘÍZENÍ, MICHLOVA 565
Ředitelka Ivana Sauerová
Během kalendářního roku využilo péče jeslí 54 dětí. Některé celoročně,
jiné podle potřeby rodičů. V roce 2012 byl velký zájem o umístění dětí, jesle
opět zapisovaly děti do pořadníku, a pokud se uvolnilo místo, vzaly další dítě.
I tak zůstalo nevyřízeno 32 žádostí.
O děti pečují tři dětské sestry včetně ředitelky zařízení, kuchařka,
uklízečka a při úvazku třicet pět hodin týdně pradlena.
Z jeslí přechází děti do mateřských škol ve městě podle přání rodičů.
Jesle dbají na individuální přístup k dětem a na spolupráci s rodiči.
Zdravotnický dozor zajišťovala MUDr. Vilma Vlková. Kontrolu provádí
krajská hygienická stanice. Dvakrát týdně do jeslí dochází studenti a studentky
za Střední zdravotnické školy na odbornou praxi.
Dlouhodobý zájem o jeselskou péči svědčí o důvěře občanů i rodičů
z okolí k tomuto zařízení. Poslední roky se zájem o přijetí projevuje i během
roku, rodiče se informují o možnosti umístění.
(pro kroniku zpracovala Ivana Sauerová)
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(Údaje o Městském centru sociálně rehabilitačních služeb jsou převzaty z rozsáhlého
stejnojmenného materiálu, který je přílohou tohoto zápisu. Materiál, obsahující
fotografie, grafy a další údaje zpracovala Mgr. Venuše Klimentová.)
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Městská kulturní zařízení
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Náměstí Míru 51
Ředitel Mgr. Kamil Jindřich
Městské kulturní středisko (MKS) zůstává nadále
hlavním

organizátorem

společenského života.

městského

kulturního

a

A že se s tímto svým úkolem

vyrovnává víc než dobře, o tom svědčí rostoucí počty
kulturních pořadů nejrůznějších žánrů, které občanům města během celého
roku nabízí. Při tom jde vesměs o akce špičkové úrovně, domažlickému publiku
se předestírá možnost seznámit se s mnoha interprety zvučných jmen. Většinu
všech větších akcí MKS zachycuje další díl kroniky, Kalendárium. K nim je třeba
ještě připočítat pravidelné kurzy společenské výchovy a tance pro mládež a
taneční pro dospělé. Celkem uspořádalo městské kulturní středisko za rok 2012
úctyhodný počet akcí - 121.
Při pořádání některých programů MKS úzce spolupracuje se zdejší
základní uměleckou školou, a také s domažlickými pěveckými sbory
CANZONETTA a Čerchovan. Je rovněž zřizovatelem fotokroužku.
Městské kulturní středisko a jeho zařízení městské informační centrum
se podílejí na propagaci města při nejrůznějších příležitostech ať už v rámci
regionu, kraje nebo na každoroční brněnské lednové výstavě Regiontour.
(celkový přehled o činnosti MKS v roce 2012, zpracovaný Mgr. Kamilem Jindřichem, je přílohou
tohoto kronikářského zápisu)

Zajímavou novinkou v programech MKS byl
letošní „Vodní koncert“ žáků klarinetových
kursů Ludmily Peterkové, pořádaný na
Babylonském rybníce.
Foto Stanislav Antoš
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ (MěKBN)
Boženy Němcové 118
Ředitelka Bc. Lenka Schirová
Počet zaměstnanců knihovny k 31. 12. 2012: 13
Hlavní činností knihovny, jak vyplývá
z její zřizovací listiny, je zajišťování a
poskytování

služeb

v oblasti

informací,

bibliografie a knihovnictví občanům města a
ve stejných oblastech vykonávání regionálních funkcí pro region Domažlice.
Tyto služby jsou poskytovány občanům, knihovnám, obecním úřadům, školám a
jiným institucím.

Statistka knihovny
Knihovní fond celkem:
z toho fond městské části:
OKS
Z knihovního fondu celkem:
- knihy
- AV dokumenty
Z knižního fondu:
naučná literatura
beletrie
Přírůstek celkem:
Úbytek celkem:

109 283
82 747
26 536

Počet exemplářů docházejících periodik:

88 titulů

Výpůjčky celkem (vč. časopisů):
naučná literatura dospělým
beletrie dospělým
naučná literatura dětem
beletrie dětem
AV dokumenty
elektronické dokumenty
ostatní dokumenty
z toho: výpůjčky časopisů

118 947
25 896
49 920
1 966
8 463
793
6 017
7
25 885

104 657
4 626
42 198
62 459
4 530
4 112
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Meziknihovní výpůjční služba (MVS):
požadavky celkem:
našich čtenářů
kladně vyřízeno
z jiných knihoven
kladně vyřízeno
Čtenáři:
z toho
-

258
137
135
121
118
2 545

dospělí
děti do 15 let

1 913
632

Návštěvníci celkem:
z toho: oddělení pro dospělé
oddělení pro děti a mládež
oddělení speciálních služeb
čítárna
internetová studovna
kulturní akce
vzdělávací akce

51 171
21 128
5 061
271
5 155
6 178
4 966
709

-

on-line služby po internetu

6 950

Elektronické služby:
návštěvníci webové stránky knihovny
výstupy z ON-LINE katalogu
vstupy do katalogu z prostor knihovny
vstupy do katalogu mimo knihovnu
vstupy do výpůjčního protokolu z knihovny
vstupy do výp. protokolu mimo knihovnu
Kulturní a vzdělávací činnost:
Besedy, přednášky, informatika, školení:
odd. pro děti a mládež
odd. speciálních služeb
z toho: pro veřejnost
informatika
internetová studovna
školení pro veřejnost
Výstavy ve vestibulu knihovny:

52 171
127 735
8 231
6 366
53
584
171
171
118
30
24
6
15
13

Burzy knih a časopisů:

2

51

Publikační činnost
Drobné tisky, plakáty

13
66

Bibliograficko-informační služba:
Doplňování regionálních databází:
analytický popis
regionální autority a události
Počet poskytnutých bibl. informací:
Počet knihovnou zodpovězených on-line dotazů

5 750
16
494
1 173

Regionální funkce:
Metodické návštěvy
Počet expedovaných souborů
Počet svazků v souborech
Počet obsloužených knihoven
Počet ujetých kilometrů

293
191
14 518
85
3 068

Finále soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických ZŠ
V městské knihovně proběhlo finále již V. ročníku soutěže o nejlepšího
čtenáře 3. tříd domažlických základních škol. Po školních kolech, která si
zorganizovaly třídní učitelky, proběhlo 4. prosince v knihovně finále, kterého se
zúčastnili vždy dva nejlepší čtenáři ze všech šesti třetích tříd ZŠ Komenského 17
a Msgre. B. Staška. Vítězkou se stala žákyně 3. D ZŠ Komenského 17 Lucie
Becková. V porotě zasedali Dana Žáková, Věra Vernerová a Václav Sika. Město
Domažlice se postaralo o hodnotné dárky, které si všichni soutěžící odnesli.
Vítěz byl pak odměněn dětskou encyklopedií.
Využití webových stránek knihovny
52 171
návštěv webové stránky
127 735
výstupy z ON-LINE katalogu Clavius
8 231
vstup do katalogu z prostor knihovny
6 366
vstup do katalogu z prostor mimo knihovnu
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KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Celostátní akce
Král čtenářů - 2. ročník O nejvěrnějšího čtenáře
slavnostní vyhlášení výsledků – titul nejvěrnějšího čtenáře byl udělen paní Marii
Stodolové ze Stráže, druhé místo patřilo panu Jiřímu Průchovi z Domažlic a třetí
paní Evě Molinkové z Pelech.
Noc s Andersenem – 10. ročník
Magnesia Litera – 7. ročník v domažlické knihovně
Světový den knihy a autorských práv
Domažlická knihovna se rozhodla nabídnout v týdnu před 23. dubnem
návštěvníkům výstavu faksimile Kodexu Vyšehradského. Tato věrná kopie
vzácné středověké památky (originál uložen v Národní knihovně) byla do fondu
knihovny pořízena v osmdesátých letech a je zpřístupňována pouze při
významných příležitostech. Vyšehradský kodex byl spolu s doprovodným
materiálem, který návštěvníkům vzácný tisk přiblížil, vystaven v čítárně
knihovny v její provozní době.
Týden knihoven
15. ročník s mottem ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! byl již tradičně zahájen Velkým říjnovým
čtením.

Přednášky, besedy, kulturní akce
Ve spolupráci s Muzeem Chodska a Galerií bratří Špillarů pokračovala
knihovna v pořádání dvou přednáškových cyklů – Prof. Viktora Viktory, CSc.
Spory v České literatuře a Josefa Nejdla o cestování po Evropě. Mimo to
připravila volný cyklus přednášek spojených s promítáním filmů nebo fotografií
(přednášky viz Kalendárium).

Výstavy ve vestibulu knihovny
leden – fotografie K. Beneše „Kostely“
únor – fotografie „Svět očima studentů GJŠB“
březen – fotografie Š. Zavadilové „Jiný pohled“
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duben – P. Bílek: Štítky na hole
květen – fotografie D. Karlíkové „Írán“
červen – Den Země ze mě – práce žáků ZŠ Adélka
červenec – fotografie L. Lešického „Island“
srpen – J. Pavlík: L. Jiřincová - první dáma české grafiky
září - M. Cvachoušková: koláže
říjen - prodlouženo
listopad- fotografie K. Beneše „Kypr a Mexiko“
prosinec- DUHA - výstava prací klientů
Internetová studovna
Návštěvníci: 6 178
Tržby: 39 503,- Kč
(převzato z výroční zprávy knihovny)

Kulturní zařízení jiných zřizovatelů a soukromá
MUZEUM CHODSKA
Chodské náměstí 96
Ředitel Mgr. Josef Nejdl
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Počet zaměstnanců: 18 + 2 sezónní průvodci,
přepočteno: 14,22 pracovních úvazků

Muzeum Chodska nezveřejnilo data za rok 2012
Akce pro veřejnost - výstavy, přednášky 2012 viz Kalendárium

GALERIE DORKA
Soukromá prodejní galerie
Kostelní 1
Vlastník JUDr. Jiří Šuchman
V roce 1012 Galerie DORKA pokračovala ve své
výstavní a související činnosti. Uspořádala šest pravidelných
výstav a v závěru roku tradičně shrnující SALON. V tomto roce v galerii
vystavovali Marta Kolářová spolu s Alenou Anderlovou (již renomované
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výtvarnice, žačky profesora Rittsteina), dále skvělý grafik Petr Štěpán, člen
uskupení CORPORA S, jeden z nejvýraznějších současných výtvarníků Václav
Bláha, jeho generační vrstevník malíř Ivan Bukovský, na podzim pak dnes asi
nejznámější postava výtvarné scény vůbec Michael Rittstein a na závěr
mnohostranný výtvarník Aleš Knotek - zde pro nás provedl již třetí výstavu.
Galerie DORKA se dále podílela, s přispěním rektora AVU profesora J. T.
Kotalíka, na uspořádání čtyř výstav jejího kmenového autora, v Paříži žijícího
malíře Františka Januly. Tyto výstavy byly instalovány v Prácheňském muzeu
v Písku, v Galerii Vyšehrad v Praze, v Galerii Klatovy/Klenová a v Divadle Husa
na provázku v Brně. Podstatnou činností galerie je nadále správa depozitu prací
Františka Januly, zatím jediného v České republice.
(pro kroniku zpracoval Jiří Šuchman)
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V. ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE (MŠ), ZAHRADNÍ 471
Ředitelka Anna Bauerová
Zřizovatel: Město Domažlice
Počty dětí: 373
Počet učitelek: 30 učitelek, 3 asistenti pedagoga
Počet provozních zaměstnanců: 19
Mateřská škola Domažlice je od roku 2003 příspěvkovou organizací,
která slučuje celkem 5 odloučených pracovišť.
Ředitelství je na kmenové škole v Zahradní ulici 471, v této škole je také
speciální třída pro děti s více vadami a další tři běžné třídy. Jako jediná má
bezbariérový přístup. Kapacita této mateřské školy je 79 dětí.
Kroužek malých hasičů SOPTÍCI pod vedením Petra Ouřady oslavil letos
již 17 let trvání. Pravidelně se zúčastňuje celostátních soutěží. Břehy u Pardubic
byly v červnu dějištěm mezinárodního setkání přípravek, ze kterého SOPTÍCI
opět přivezli medaile.
Odloučená pracoviště:
MŠ Benešova 282
55 dětí – 2 třídy
MŠ Poděbradova 53 99 dětí – 4 třídy
MŠ Palackého 224 56 dětí – 2 třídy
MŠ Michlova 565
84 dětí – 3 třídy

vedoucí učitelka Marie Sokolová
vedoucí učitelka Jana Gramanová
vedoucí učitelka Ludmila Šotová
vedoucí učitelka Anna Svobodová

Mateřská škola Domažlice spolupracuje s celou řadou institucí
v Domažlicích. Dlouhodobě spolupracuje s domem dětí DOMINO, kam dochází
do keramické dílny, speciální třída navštěvuje keramickou dílnu jako terapii
každý týden.
Výborné vztahy má mateřská škola s domem s pečovatelskou službou,
kde děti pravidelně vystupují, aby potěšily seniory. Na oplátku seniorský
taneční kroužek vystupuje v mateřské škole.
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Škola navštěvuje výstavy v knihovně, v muzeu i v galerii. Rodiče
připravili pro děti pěkné odpoledne u policie ČR a na záchrance.
Odloučené pracoviště Benešova pokračuje v příhraniční spolupráci
s mateřskou školou v Německu. Děti a učitelky se vzájemně navštěvují a
pořádají společná vystoupení pro rodiče.
Velice pěkná spolupráce se rozvinula s baseballovým týmem. Již pátým
rokem probíhá mezi jednotlivými školkami turnaj v dětském baseballu. Vítězné
družstvo obdrží putovní pohár a všechny děti dostávají medaile. V tomto roce
se do turnaje zapojila i mateřská škola při ZŠ Msgre B. Staška, bylo tedy
6 družstev. Všechna družstva se na turnaj pečlivě připravují a chodí trénovat do
tělocvičny při TJ Jiskra nebo do tělocvičny v ZŠ. Některé děti i po odchodu
z mateřské školy v baseballu pokračují a dokonce pro hru získaly i své rodiče.
Nadstandardem jsou pravidelné návštěvy bazénu a sauny a pravidelné
návštěvy solné jeskyně.
Další aktivity si každá škola pořádá sama (školní výlety, akce pro rodiče,
dny otevřených dveří, pracovní dílny, vystoupení dětí a podobné).
Prostředí všech školek se vedení i učitelky snaží stále zvelebovat. Podle
finančních prostředků modernizují vnitřní zařízení a vybavení tříd. V tomto roce
byly dovybaveny ložnice v mateřské škole Poděbradova a kompletně zařízena
jídelna tamtéž. Prostředí školních kuchyní se vybavuje postupně podle
hygienických kontrol.
(pro kroniku zpracovala Anna Bauerová)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOMAŽLICE, KOMENSKÉHO 17
Ředitel školy Mgr. Ivan Rybár
Zřizovatel: město Domažlice

z toho odešlo

Školní rok 2011/2012
Počet žáků: 797
Počet tříd: 32
Počet zaměstnanců (z toho pedagogických):
93(62)
Počet dětí u zápisu
126
Počet žáků vycházejících z 9. tříd: 77
do gymnázia:
14
do SOŠ a SOU s maturitou:
45
do SOU:
16
do U:
2

Počet žáků, odcházejících na víceletá gymnázia: 17
V nižších než 9. ročnících ukončili školu 4 žáci
Prospěch žáků:
prospělo s vyznamenáním: 482
prospělo: 301
neprospělo: 14
Škola udělila celkem 63/97 pochval, 110/118 napomenutí třídního učitele,
55/64 důtek třídního učitele, 20/18 důtek ředitele školy, 5/3 žákům byl snížen
stupeň chování na druhý, 1/3 žákům na třetí stupeň. (vysvětlení: I.pololetí/II.
pololetí)
Žáci zmeškali celkem 60 230 hodin, z nich 73 neomluvených.
Počet žáků ve školní družině: 179
Počet oddělení družiny:
6
Počet strávníků ve školní jídelně: 1277 dětských, 159 dospělých strávníků
Rada školy pro období 2012/2014:
zástupci rodičů žáků: Milada Píšová, Miroslav Pazdera
zástupci zřizovatele: Ing. Dagmar Murinová, Mgr. Jana Terelová
zástupci školy: Mgr. Dagmar Vančurová, Mgr. Eva Tomanová
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Ve škole pracují tři zájmové kroužky: odbíjené, chovatelský a sborový
zpěv (školní pěvecký sbor). Jsou pořádány různé školní sportovní turnaje,
koncerty, pěvecké soutěže, návštěvy divadel, besedy. Všechny své akce
prezentuje škola již několik let na školních internetových stránkách
(www.zskom17.cz) v rubrice Aktuality. K organizačně nejnáročnějším patří
každoroční lyžařský výcvik v Krkonoších a zahraniční zájezdy do Anglie (pro žáky
studující anglický jazyk) a do Berlína (pro žáky, studující němčinu). Školní
pěvecký sbor Perníček Zpěvníček se pravidelně prezentuje v rámci města i
celého regionu. Plánovitě, podle věku žáků, navštěvuje škola divadla plzeňská i
pražská, muzea a výstavy. Bohatými aktivitami se snaží o smysluplné využití
času žáků jako nejlepšího způsobu prevence před škodlivými vlivy a drogami.
Škola

aktivně

spolupracuje

s mnoha

domažlickými

institucemi:

s programovým oddělením MKS, s Domem dětí a mládeže, s Městskou
knihovnou B. Němcové, Galerií bratří Špillarů, Muzeem Chodska, Základní
uměleckou školou, s odbory životního prostředí a sociálním městského úřadu,
s okresním soudem, úřadem práce, Pedagogicko-psychologickou poradnou
Policií ČR, tělovýchovnými jednotami a s dalšími.
V tomto školním roce pokračovala setkání žáků 2. stupně školy se žáky
z partnerské Hauptschule ve Furth im Waldu a také mezi žáky 1. stupně školy a
jim věkově odpovídajícími žáky z Grundschule ve Furthu. Uskutečnilo se několik
společných akcí u nás i v Německu, vždy tematicky zaměřených.
V oblasti výuky se škole stále daří držet vysoký stupeň odborné
způsobilosti. Žáci mají rovněž dobré podmínky pro práci s informacemi,
internetem. Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy s rodiči i se
zřizovatelem.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti ZŠ Domažlice, Komenského 17 za školní rok 2011/2012,
zpracované ředitelem školy Mgr. Ivanem Rybárem. Kompletní zpráva je přílohou tohoto
kronikářského zápisu.)

59

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE, MSGRE B.
STAŠKA 232
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitel školy:
statutární zástupkyně
ředitele Mgr. Ivana Váchalová

Školní rok 2011/2012
Počet žáků základní školy: 447 (kapacita školy 850 žáků)
Počet tříd: 20
Počet žáků mateřské školy: 75 – od září 2012 95 žáků
Počet tříd: 3 - od září 2012 4 třídy
Počet učitelů a vychovatelů: 31 učitelů, 4 vychovatelky školní družiny, 7 učitelek
mateřské školy.
Počet žáků 1. tříd:
54
Počet žáků vycházejících z 9. tříd:
38
z toho odešlo
do gymnázia:
6
střední školy
19
učební obory s maturitou s maturitou: 2
učební obory s výučním listem
14
5 žáků školy ukončilo školní docházku v osmé třídě
Na šestileté gymnázium odešlo 8 žáků
na osmileté
7 žáků
Prospěch žáků:
průměrný prospěch 1,58
prospělo s vyznamenáním: 220
Počet žáků ve školní družině: 115 žáků ve 4 odděleních
Všichni žáci (mimo 5. tříd) se učí podle školního vzdělávacího programu
„Chceme vědět, znát a umět“. Kromě povinných předmětů si žáci od 6. třídy
volí povinně volitelný předmět.
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Ve školním roce 2011/12 pokračovala realizace projektu EU-Peníze
školám. Učitelé vytvářeli digitální učební materiály, které ověřovali přímo při
výuce. V rámci tohoto projektu i nadále docházelo k dělení hodin českého
jazyka ve čtyřech třídách I. stupně.
Ve školním roce 2011/2012 se žáci zapojili do řady soutěží. Vítězové
školních kol postoupili do okresních kol. Nejlepšího umístění dosáhli žáci
v soutěži v anglickém jazyce, kde vybojovali 1. a 4. místo.
V květnu se pět žáků školy účastnilo soutěže Malý záchranář, kterou
pořádal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Družstvo školy vyhrálo a
postoupilo do krajského kola. Ve stejném měsíci se konalo okresní kolo Hlídek
mladých zdravotníků. I v něm žáci školy vyhráli a postoupili do krajského kola.
Žáci se pravidelně zúčastňují i celé řady sportovních soutěží.
O prázdninách škola částečně renovovala školní jídelnu a dokončila
rekonstrukci hřiště.
(podle zprávy Mgr. Ivany Váchalové, statutární zástupkyně ředitele školy)

MATEŘSKÁ ŠKOLA MSGRE B. STAŠKA 232
vedoucí učitelka Jana Gramanová
Počet dětí: 99
Počet tříd: 4
červená třída - Berušky, zelená třída - Žabičky, žlutá třída - Včeličky, modrá třída
- Rybičky
Počet pedagogů: 8
Počet provozních zaměstnanců: 4
Výchovně vzdělávací činnost byla v tomto roce zaměřena na všestranný
rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho schopnosti a možnosti.
Děti pravidelně navštěvují dům dětí a mládeže, především jeho
keramickou dílnu, městskou knihovnu, dětská představení v MKS a v kině.
Zpestřením pro ně bylo určitě cirkusové představení, které se ve školce konalo.
Učitelky s dětmi navštěvují plavecký bazén, solnou jeskyni, sportovní
klub Rodeo. Připravily i několik třídních výletů a vycházek a řadu dalších
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zajímavých aktivit jako například "pasování školáků", maškarní bál, opékání
vuřtů na školní zahradě, Mikulášskou nadílku, vánoční besídku a další.
(podle podkladů školy)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232
Ředitel Mgr. Martin Tomaier
Počet žáků: 66
Počet pedagogických pracovníků: 9
Počet provozních zaměstnanců: 4
Počet dětí v prvním ročníku: 8
Počet vycházejících žáků: 11
Vycházející žáci odešli ze školy do SOU Horšovský Týn, SOU Plzeň a SOU
Domažlice
Škola hospodařila s provozními prostředky ve výši 500 tisíc Kč.
V tomto kalendářním roce oslavila škola již 10 let velmi úspěšného
partnerství se školou SFZ Cham. Podrobnosti o tomto projektu je možné najít
na www. sambalila.com
(kronice poskytl M. Tomaier)

"SAMBALILA
skupina

v

je

perkusní

rámci

projektu

"partner". S ní začala tato
spolupráce škol. Také dnes je
nejdůležitější

součástí

partnerství a už si v regionu
udělala dobré jméno, díky
svým častým vystupováním.
Pod vedením Anne Biermann a
Martina Tomaiera se každý týden schází muzikantky a muzikanti ke společným
zkouškám. Ale skupina už absolvovala i několikadenní soustředění, aby
zdokonalila repertoár. (členy skupiny jsou žáci obou škol - poznámka
kronikářky)
( převzato z webových stránek Sambalila)
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GYMNÁZIUM J. Š. BAARA (GJŠB), PIVOVARSKÁ 323
Ředitelka Mgr. Jana Štenglová
Zástupce ředitele Mgr. Václav Kozina
Administrativa:
sekretářka: Radka Nebehajová
účetní: Jarmila Kupilíková
ekonomka: Anna Mikešová
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Základní údaje:
Počet studentů
Počet učitelů:
Počet žáků: prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
Průměrný prospěch studentů gymnázia:

515
48
128
386
1
1,895

Ve třech maturitních ročnících
odmaturovalo celkem studentů:
84
z nich bylo přijato na vysoké školy
81
nepřijato
1
na VOŠ
2
nepřijato
0
Pokud se týká zaměření vysokých škol, u maturantů čtyřletého studia je zájem
přesně vyrovnaný (údaje v procentech) 50:50, u maturantů šestiletého studia
převažují technické obory v poměru 20,69:79,31, u maturantů osmiletého
studia převažují humanitní obory v poměru 69,70:30,30.
Na gymnáziu se vyučuje celkem
povinných předmětů
volitelných předmětů
nepovinných předmětů

18
10
1

Úspěchy školy:
Beze zbytku úspěšná byla i v hodnoceném školním roce sportovní reprezentace


opakovaně skvělého výsledku dosáhli mladí basketbalisté, kterým se
zavřela cesta k ovládnutí republikového prvenství až v samém závěru,
kdy skončili druzí v TOP 12 Západ
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za vynikající výsledek lze rovněž považovat postup mladších atletů do
republikového finále Atletického čtyřboje, kde skončili devátí
(s minimálním odstupem od družstev před nimi a s výrazným zlepšením
výkonů jednotlivců)
Po několika létech uspěli na republikové úrovni němčináři - A. Kalis na 3.

místě olympiády v němčině, kategorie rodilých mluvčích, do republikového kola
se probojoval i L. Kůs v zeměpisné olympiádě (skončil na 9. místě).
(vypsáno z podkladů GJŠB)

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Ředitelka Mgr. Věra Prantlová
Zřizovatel: Plzeňský kraj

Základní údaje
Počet učitelů, přepočteno na plné úvazky
Počet žáků celkem
Obor OA (klasická obchodní akademie)
Obor ZA (zdravotnický asistent)
Obor IVE (informatika v ekonomice)

34,6
487
102
83
113

Počty studentů v 1. ročníku:
OA
28
IT
29
ZA
23
Počty maturantů:
OA
31
IE
29
ZA
16
K dalšímu studiu na vysokých školách se z oboru OA rozhodlo 16 studentů
(51,6%), z oboru IVE 17 studentů (58,6%) a z oboru ZA nikdo.
Průměrný prospěch ve škole za školní rok 2011/2012: 2,416
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Žáci školy se pravidelně účastní soutěží znalostí v odborných
dovednostech (olympiády, konverzační soutěže, soutěž v psaní na klávesnici a
další) i sportovních soutěží. K největším letošním úspěchům školy patří účast na
celostátní soutěži I. ročníků v psaní na klávesnici v Jihlavě, kde její žáci obsadili
2. a 4. místo. V tomto školním roce škola pořádala lyžařský výcvikový kurz
v Železné Rudě a sportovně turistický kurz v Itálii a po Chodsku.
Škola i letos seznamovala veřejnost se svojí činností a s náplní
jednotlivých studijních oborů na akcích „Od vzdělání k zaměstnání“ – 20. října
ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou (OHK) Domažlice, 9. listopadu
ve spolupráci s OHK Klatovy a 3. listopadu ve spolupráci s Úřadem práce
Tachov.
Koncem roku 2007 navázala škola partnerství se Staatlilche Realschule
Furth im Wald. Školy spolupracují na projektu Tvorba společných webových
stránek. Cílem projektu je prohlubování jazykových znalostí českých i
německých studentů a poznávání kultur obou zemí. V rámci partnerství jezdí
učitelka domažlické školy Veronika Němcová vyučovat na Realschule český
jazyk pro výběrovou skupinu žáků. Žáci obou partnerských škol navštívili
24. října plzeňskou ZOO a výstavu Techmania Plzeň. K dalším společným akcím
patřila například návštěva divadelního představení v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
Škola spolupracuje s úřady práce, s okresními hospodářskými komorami
a s poskytovateli sociálních služeb v okresech Domažlice, Klatovy a Tachov,
s městským úřadem v Domažlicích, s Českým červeným křížem, s Diecézní
charitou Plzeň.
Již několik let se její žáci podílejí na charitativních akcích Bílá pastelka,
projekt Šance, den boje proti AIDS, Světluška.
(ze Zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr. Kristiny Bendové, plná zpráva je
přílohou tohoto zápisu)
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE (SOU), PROKOPA
VELIKÉHO 640
Ředitelka Mgr. Zdeňka Buršíková
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Podle rozhodnutí zřizovatele, Plzeňského
kraje, se s účinností od 1. 9. 2012 sloučily
Integrovaná střední škola Stod se Středním
odborným učilištěm Domažlice. Nově vzniklý
subjekt nese název Střední odborné učiliště Domažlice.
Základní údaje:
Počet pracovníků učiliště celkem:
Počet pedagogických pracovníků:

100
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Domažlické učiliště v 17 oborech vyučovalo ve školním roce 2011/2012 celkem
448 žáků.
Obory:
mechanik - seřizovač, obchodník, kosmetička, kosmetické služby, gastronomie,
strojní mechanik, obráběč kovů, truhlář, kuchař–číšník, kadeřník, podnikání,
mechanik-elektrotechnik, mechanik-elektronik
Pro všechny obory platí denní forma vzdělávání s výjimkou oboru podnikání,
kde je možná i forma dálková (pouze ve Stodě).
Prospěch žáků (Domažlice)
žáci k 31. 8. 2012 celkem
448
prospěli s vyznamenáním
13
prospěli
401
neprospěli
34
Chování žáků (Domažlice)
2. stupeň
35
3. stupeň
22
Žáci se zúčastňují celé řady soutěží v odborných dovednostech, na
kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Úspěšní jsou rovněž v řadě
sportovních soutěží.
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Výsledky své práce prezentuje SOU Domažlice na nejrůznějších
prezentačních akcích. Jde vesměs o zajištění občerstvení, přípravu rautů,
ukázky kosmetických a kadeřnických služeb.
V rámci výuky se konala řada odborných exkurzí do firem, hotelů,
restaurací, výroben, kadeřnických a kosmetických salónů, obchodních center
v ČR, ale i v Německu. Ve dnech 8.-17. června se uskutečnila i týdenní
poznávací exkurze do Francie pro obory kosmetička a gastronomie (kuchařčíšník).
Ve škole pracuje několik zájmových kroužků: thajský box, taneční
kroužek AVANTI, barmanský kroužek, práce s knihou, a další.
15. května podepsaly na Čerchově ředitelky Středního odborného
učiliště Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková a Berufsschule Cham Elisabeth FäthMarxreiter Smlouvu o vzájemné spolupráci a oboustranném partnerství.
(Vybráno z Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2010/2011, zpracované Mgr.
Zdeňkou Buršíkovou – rozsáhlá šestnáctistránková zpráva je součástí příloh Kroniky 2012)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) DOMAŽLICE
Adresa: B. Němcové 119, 344 11 Domažlice
Odloučené pracoviště: Klenčí pod Čechovem 330, 345 34 Klenčí pod Čechovem
Zřizovatel: Město Domažlice
Ředitelka Mgr. Jiřina Holoubková
od 1. 8. ředitel Josef Kuneš
Zástupce ředitele Domažlice Vlastimil Konrády,
Zástupce ředitele Klenčí pod Čerchovem Jaroslav
Lucák,
Stav žáků ve školním roce 20011/2012:
žáků celkem/dívek:
cizinci EU:
hudební obor:
taneční obor:
výtvarný obor:
literárně dramatický obor:
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750/515
2/1
449/272
79/77
188/142
34/24

počet absolventů/dívek:

55/42

Žáci přijatí na střední školy uměleckého zaměření:
Pedagogické lyceum Beroun: Veronika Hodková (vyučující J. Šlechtová, výtvarná
výchova), I. Havrusevičová, housle
Grafická škola Plzeň: Anna Stichenwirthová (vyučující J. Šlechtová, výtvarná
výchova)
SPŠ Zámeček Plzeň: Klára Vojtová (vyučující J. Šlechtová, výtvarná výchova)
Architektura Praha: Eliška Morysková, Jana Kašová (vyučující I. Šlechta,
výtvarná výchova)
Vyšší odborná škola sklářská Nový Bor: Zuzana Oríšková (vyučující I. Šlechta,
výtvarná výchova)
Konzervatoř Plzeň: Jakub Kukol (vyučující K. Jindřich, bicí nástroje)
Konzervatoř J. Ježka Praha: Petr Blahut (vyuč. K. Jindřich, bicí nástroje)
Na škole v Domažlicích i na detašovaném pracovišti v Klenčí bylo celkem
42 zaměstnanců. Vyučovalo 38 pedagogů a působili zde 4 nepedagogičtí
pracovníci. Na mateřské dovolené byly V. Brettschneiderová a M. Tumpachová.
Kromě běžných provozních výdajů byly zakoupeny hudební nástroje pro
výuku žáků: B trubka Yamaha, bicí souprava Mapex, basklarinet Buffet
Crampon (v celkové hodnotě 296 000,- Kč, sponzorský dar) a projektor BENQ
MX 660p pro výuku hudební nauky.
V červnu proběhlo výběrové řízení na místo ředitele ZUŠ Domažlice.
Vítězný kandidát, Josef Kuneš, byl jmenován 26. června 2012 a do funkce
nastoupil 1. srpna 2012.
Tři dětské sbory, dechový orchestr, čtyři dudácké muziky a folklorní
soubory, sólisté, výtvarné, taneční a literárně dramatické oddělení pod záštitou
školy uspořádaly celkem 87 veřejných akcí pro asi 12 000 lidí, zúčastnilo se na
nich kolem 900 žáků a učitelů. Ve školním roce 2011/12 škola uspořádala dva
koncerty v MKS Domažlice, množství interních besídek, dva společné koncerty
s „Konrad Max Kunst Musikakademie Schwandorf“ ve Schwandorfu a
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v Domažlicích, kterých se účastnilo asi 180 účinkujících. Mimo to vystupovali
žáci hudebního oboru na náměstí, v penzionech v domažlickém okrese, ale i
v zahraničí. Škola uspořádala také výchovné koncerty pro žáky základních škol,
několik výstav výtvarného oboru v Domažlicích a v Klenčí pod Čerchovem,
Taneční akademii a Večery při svíčkách s literárně dramatickým oborem.
Žáci a jejich učitelé se zúčastnili i různých soutěží.
Umístění žáků v krajských a národních kolech a jejich vyučující:
L. Bínová zpěv:
krajské kolo

soutěž ZUŠ v sól. a kom.
zpěvu
Plzeň

krajské kolo

Soutěž lid. písní Rokycany

krajské kolo

Karlovarský skřivánek

národní kolo

soutěž ZUŠ v sól. a kom.
zpěvu
Turnov
soutěž lid. písní
Velké Losiny

národní kolo

národní kolo

P. Hradecký 1. místo
s postupem do nár. kola
H. Hradecký 1. místo s
postupem
J. Ošmera 2. místo
L. Staňková 2. místo
T. Beňušíková 2. místo
K. Sokolová 3. místo
T. Jurníková 1. místo
s postupem do nár. kola
P. Hradecký 1. místo
s postupem do nár. kola
H. Hradecký 1. místo
A. Černá 2. místo
H. Hradecký 1. místo
s postupem do nár. kola
P. Hradecký 2. místo
s postupem do nár. kola
H. Hradecký 1. místo
P. Hradecký účast
P. Hradecký 2. místo
T. Jurníková účast

soutěž lid. písní

P. Hradecký 2. místo

Velké Losiny

T. Jurníková účast
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K. Jindřich bicí nástroje:
krajské kolo

národní kolo

Vl. Konrády
dudy, dudácká muzika:
krajské kolo

národní kolo
J. Kuneš
klarinet, dudy, dudácká
muzika:
krajské kolo

národní kolo

soutěž ZUŠ ve hře na bicí
nástr.
Domažlice

K. Kuneš 1. místo
P. Blahut 1. místo
s postupem
A. Knížek 2. místo
P. Šerlovský 3. místo

soutěž ZUŠ ve hře na bicí
nástroje
Kladno

P. Blahut 2. místo

soutěž ZUŠ ve hře na lid.
nástroje
Plzeň

J. Ošmera 1. místo
s postupem
A. Černá 2. místo
Chasnická dudácká muzika
2. místo
J. Ošmera 1. místo

soutěž ZUŠ ve hře na lidové
nástroje Mikulov

soutěž ZUŠ ve hře na lidové
nástroje Plzeň

soutěž ZUŠ ve hře na
dechové nástroje (klarinet)
Plzeň
soutěž ZUŠ ve hře na lid.
nástroje, Mikulov

K. Hemala 1. místo
s postupem
J. Morysek 1. místo
s postupem
M. Šlajs 2. místo
D. Seidlová 2. místo
Malá selcká muzika 1. místo
s postupem
Študácká dudácká muzika
2. místo
B. Beroušková 2. místo
K. Hemala 1. místo
J. Morysek 1. místo
Malá selcká muzika 1. místo

M. Schubertová
housle:
národní kolo
J. Svobodová
pěvecký sbor:
krajské kolo

Plzenecké housličky
St. Plzenec

K. Švecová čestné uznání

Krajská přehlídka pěv. sborů

pěv. sbor „Duha“

Rokycany

zlaté pásmo
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I. Šlechta:
výtvarný obor:
národní kolo
D. Žáková
literárně dramatický
obor:
krajské kolo

národní kolo

Podmořský svět očima dětí
PAF Tachov

K. Kořínková 3. místo
A. Kreysová 3. místo

Přehlídka dětských
recitátorů
Plzeň

K. Machová 1. místo s
postupem
N. Kadlecová účast
M. Mach účast
K. Machová účast

Přehlídka dětských
recitátorů
Svitavy

(Sestavil: Vlastimil Konrády)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DOMINO, HRADSKÁ 94
Ředitelka Mgr. Ivana Kubová
od 1. 7. 2012 Bc. Kamila Bendová
Základní údaje:
Sídlo: Hradská ulice 94
Zřizovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Personální obsazení: 3 pedagogičtí pracovníci kategorie pedagog volného času
(včetně ředitele zařízení), 1 ekonomka, 1 uklízečka, 12 externích pedagogických
pracovníků
Cíl: účelné využití volného času žáků a studentů, ale i dospělých a předškoláků
 Pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby
42 zájmových útvarů/521 účastníků zájmového vzdělávání
V tomto typu zájmové činnosti převládá oblast estetická a
společenskovědní. Od září se počet kroužků rozšířil o mažoretky,
zumbu, hip hop a tenis.
 Příležitostné akce zájmového vzdělávání
156 akcí/10 835 účastníků
Jde o zábavné akce, soutěže, výchovně vzdělávací programy, keramické
dílny, zájezdy, výlety, koncerty, divadelní představení a jiné.
 Okresní kola soutěží, vyhlašovaných MŠMT (ministerstvo školství) a
přehlídek
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21 okresních kol s 520 účastníky, z toho 489 účastníků do 15 let, 31
účastníků nad 15 let
 Tábory a prázdninová činnost
4 tábory, 110 účastníků a 9 dospělých
jeden pobytový tábor v Postřekově, tří příměstské tematicky zaměřené
tábory
 Akce o vedlejších prázdninách
9 akcí, 181 účastníků
Dům dětí a mládeže spolupracuje se všemi domažlickými školami,
s kulturními zařízeními a se zájmovými organizacemi jako je například TJ Sokol a
další.
(podle podkladů Bc. Kamily Bendové)
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VI. Veřejný život
Volby
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ,
KONANÉ VE DNECH 12. - 13. ŘÍJNA 2012
Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím
č. 224/2012 Sb. ze dne 29. června 2012. Konaly se v pátek 12. října od 14 do
22 hodin a v sobotu 13. října od 8 do 14 hodin.
Občané našeho města hlasovali v 11 volebních obvodech, 12. obvodem byly
Havlovice.
V Plzeňském kraji kandidovalo do krajského zastupitelstva celkem
16 politických stran a volebních uskupení. Volební kampaň byla proti volbám do
parlamentu klidnější, nedocházelo k žádným nechutným slovním potyčkám.
Oproti posledním krajským volbám výrazně "zeštíhlily" i vydávané volební
materiály. Z těch nešly přehlédnout volební magazíny ODS, jako vždy
profesionálně zpracované a graficky nápadité. Sociální demokraté v parodii na
proslulou Kalouskovu složenku z posledních voleb rozeslali do všech rodin
složenku s částkou, kterou má každý občan ČR zaplatit údajně za církevní
restituce, s výzvou vracet tyto složenky Kalouskovi a Nečasovi. Nový volební
subjekt, Sdružení pro náš kraj, se snažil upoutat voliče docela originálně heslem "Máme toho plné zuby .... a co vy?" a fotografií koně se vztekle
vyceněnými zuby. O zajímavé nápady na volebních tiscích tedy nouze nebyla.
Horší to bylo s jejich obsahem. Všechny volební strany hovořily ve svých
programech o problematice hospodaření kraje a o jeho dalším rozvoji,
o problematice dopravy, zdravotnictví, sociální péče, životního prostředí,
jenomže to vše v příliš obecné rovině. Jak chtějí svých programových cílů
dosáhnout konkrétně, to se volič z jejich materiálů dozvěděl jen stěží.

73

Volebních mítinků se v našem městě konala tentokrát víc než desítka.
Téměř všechny se uskutečnily na náměstí. Vedla Občanská demokratická
strana, jejíž akce vždy doprovázela hudební skupina SEMTEX. V pondělí 29. září
přijelo na náměstí ozvučené auto ODS s doprovodem. V pondělí 8. října se od
15 hodin konal na náměstí mítink ODS za přítomnosti Jiřího Pospíšila, Vladislava
Vilímce, mítinku se zúčastnil i kandidát na senátora Rudolf Salvetr. Ve čtvrtek
4. října a ve čtvrtek 11. října přijela na náměstí opět ozvučená auta ODS.
18. září v 17 hodin se na náměstí konal mítink ČSSD. Přítomni byli mimo
jiné Milan Chovanec, kandidát ČSSDS na hejtmana a další osobnosti
z kandidátky, které přijel podpořit Martin Starec, místopředseda ČSSD.
Na mítink TOP 09 dorazil v úterý 2. října odpoledne na domažlické
náměstí ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger.
Mítink Suverenity podpořila v sobotu 22. září odpoledne před
domažlickou radnicí Jana Bobošíková.
Národní socialisté přijeli na setkání s občany našeho města v pondělí
17. září v 13.15 hodin, setkání se také konalo na náměstí.
Mítinků a setkání bylo ještě více, o dalších kronika nezískala doklady, a
proto se o nich zápis nezmiňuje. Všemi se jako červená nit táhne jeden
jednotící prvek - totiž slabý zájem nebo až absolutní nezájem občanů. To ale
nebyl jen problém našeho města. ODS například zažila krutý šok v Horšovském
Týně, když na její setkání s občany před státním zámkem nepřišel vůbec nikdo.
Občané z Domažlic na volebních kandidátkách jednotlivých stran:
(strany jsou řazeny podle vylosovaných čísel, číslo před příjmením kandidáta je
číslem pořadí na kandidátce)
Sdružení nestraníků (3)
4.
Václav Benda, 64 let, malíř, bez politické příslušnosti
16.
Josef Sladký, 57 let, obchodník a prodejce dětských hraček, bez politické
příslušnosti
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (8)
14.
Ing. Jan Látka, 36 let, manažer, bez politické příslušnosti
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Sdružení pro náš kraj - SNK (10)
23.
JUDr. Zdeněk Novák, 60 let, advokát, bez politické příslušnosti
Národní socialisté - levice 21. století (22)
3.
Jiřina Eretová, 60 let, učitelka, bez politické příslušnosti
Balbínova poetická strana (37)
8.
Lenka Štarmanová, 32 let, zpěvačka, bez politické příslušnosti
Komunistická strana Čech a Moravy (43)
10.
Ing. Věstislav Křenek, 61 let, podnikatel, člen KSČM
36.
Vlastimil Sladký, 59 let, technolog, člen KSČM
Suverenita - Strana zdravého rozumu (57)
10.
Zdeňka Podskalská, 58 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti
13.
Jan Sladký, 58 let, podnikatel, člen DSZ
49.
Roman Kastl, 47 let, řidič, člen DSZ
Česká strana sociálně demokratická (60)
2.
Jaroslav Bauer, 59 let, náměstek hejtmana Plzeňského kraje, člen ČSSD
12.
Jan Látka, 58 let, poslanec PČR, člen ČSSD
35.
Ing. Jitka Heřmanová, 50 let, OSVČ, členka ČSSD
48.
Ing. Vítězslav Brody, 39 let, podnikatel, člen ČSSD
TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj 61)
7.
Ing. Miroslav Mach, 46 let, starosta Domažlic, bez politické příslušnosti
Koalice pro Plzeňský kraj (73)
2.
Bc. Stanislav Antoš, 45 let, vedoucí informačního centra, člen KDU-ČSL
29.
MUDr. Ivo Kadlec, 57 let, praktický zubní lékař, člen KDU-ČSL
Vlastní volby v našem městě:
Volební účast: 3 499 osob, což představuje 40,07% oprávněných voličů
(celokrajská účast 38,21% oprávněných voličů)
Pořadí volebních stran na prvních pěti místech podle počtu odevzdaných hlasů:
1. ČSSD
28,97%
2. ODS
25,36%
3. KSČM
19,82%
4. Koalice pro Plzeňský kraj
7,05%
5. TOP a Starostové pro Plzeňský kraj
4,92%
V kraji zvítězila ODS (26,48%) následovaná ČSSD (24,89%) a KSČM (20,93%),
Čtvrtou stranou, která se ještě dostala do krajského zastupitelstva, byli TOP 09
a Starostové pro Plzeňský kraj (5,50%).
Ve 45 členném krajském zastupitelstvu zasedli tito občané Domažlic:
Jaroslav Bauer a Jan Látka za ČSSD, Věstislav Křenek za KSČM a posléze
Miroslav Mach, který postupem z kandidátky TOP + STAN nahradil původně
zvoleného PhDr. Marka Ženíška.
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V zastupitelstvu Plzeňského kraje mají ČSSD a ODS po 15 zastupitelích, KSČM 12
zastupitelů a TOP+starostové 3 zastupitele. Vítěz voleb, co do absolutního
počtu hlasů, ODS, zůstal v opozici, krajskou radu sestavila ČSSD s podporou
KSČM. Domažlický Jaroslav Bauer zůstává i v tomto volebním období členem
rady kraje a náměstkem hejtmana pro dopravu.
(Badatele, kteří by o jednotlivých volebních programech nebo o volebních novinách a
dalších tiskovinách chtěli získat více informací, odkazuji na přílohy tohoto
kronikářského zápisu, kde jsou shromážděny všechny dostupné materiály, včetně
statistik)

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE
DNECH 12. - 13. ŘÍJNA 2012 - 1. KOLO
19. - 20 ŘÍJNA 2012 - 2. KOLO
Letos se opět po dvou létech obměňovala třetina senátu. Vypršelo také
šestileté volební období dosavadní senátorky za senátní volební obvod č. 11
Domažlice-Klatovy (větší část okresu Klatovy), bývalé starostky Sušice, JUDr.
Jiřiny Rippelové. Jiřina Rippelová, zvolená v roce 2006 za ČSSD, mínila mandát
obhajovat i v letošních volbách. ČSSD však s její kandidaturou nesouhlasila.
Příčinou, jak zaznělo na okresní konferenci této strany v Domažlicích, prý byl
fakt, že Jiřina Rippelová v Senátu neobhajovala dostatečně důrazně politiku a
cíle ČSSD a její postoje se více blížily stanoviskům ODS. Vítězem "senátorského
klání" se na nominační konferenci ČSSD stal druhý uchazeč o kandidaturu,
bývalý domažlický starosta a současný poslanec Parlamentu ČR Jan Látka. Jiřina
Rippelová však boj o Senát nevzdala, využila nabídky Strany práv občanů Zemanovci, přestoupila z ČSSD do této strany a stala se její kandidátkou na
funkci senátorky. Tím ale rozzlobila řadu svých příznivců, kteří její rychlý
přestup odmítali a Jiřině Rippelové vyčítali, že jí jde jen o výhody, které sebou
senátorský post přináší. Argument, že podporuje spíše ODS, než ČSSD prý
potvrdila tím, že ve druhém kole senátních voleb na propagačním materiálu
ODS otevřeně podpořila kandidáta ODS, starostu Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra.
Ten byl už v předvolební kampani považován za favorita letošních senátních
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voleb pro volební obvod č. 11. Po druhé se o zvolení senátorem ucházel
současný poslanec parlamentu MUDr. Michal Janek, tentokrát za TOP 09. Jeho
nesporné lékařské renomé mu však ani tentokrát ke zvolení nestačilo.
Všichni kandidáti přijeli i do Domažlic. Protože souběžně probíhaly i
volby do krajských zastupitelstev, většina z nich se voličům představila na
společných mítincích s kandidáty do krajského zastupitelstva. Zájem voličů, jak
prokázala účast na těchto mítincích, však byl minimální.
Volební účast v senátních volbách byla v našem městě v prvním kole
39,74% oprávněných voličů, ve druhém kole 28,50% voličů. Celookresně přišlo
k volebním urnám v 1. kole 37,11% a ve 2. kole 22,73% voličů.
Domažličtí občané hlasovali ve 12 volebních obvodech.
Výsledky voleb v Domažlicích:
Kandidát:
1. Salvetr Rudolf Mgr.
2. Rippelová Jiřina JUDr.
3. Látka Jan
4. Rejfek Jan RSDr.
5. Šterzl Ivan prof. MUDr. CSc.
6. Janek Michal MUDr.

strana:
ODS
SPOZ
ČSSD
KSČM
NÁR.SOC.
TOP+STAN

počet hlasů:
563
427
1307
447
86
284

%
18,07
13,71
41,97
14,35
2,78
9,12

Do druhého kola senátních voleb postoupili Jan Látka a Rudolf Salvetr.
Jan Látka, poslanec PČR, 58 let, získal ve druhém kole hlasy 12 128 voličů, což
bylo 51,56% všech odevzdaných hlasů.
Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy, 48 let, získal ve druhém kole hlasy 11
391 voličů, což bylo 48,43% všech odevzdaných hlasů.
Senátorem za volební obvod č. 11 Domažlice-Klatovy byl na příští šestileté
volební období zvolen Jan Látka.
(Podrobnější informace o jednotlivých kandidátech viz příloha tohoto zápisu)
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Politické strany a hnutí
V Domažlicích v tomto roce měly svoje místní organizace tyto politické
strany a hnutí (abecední řazení):
strany: Česká strana sociálně demokratická, KDU-ČSL, KSČM, ODS, TOP 09, Věci
veřejné,
hnutí: Sdružení nezávislých kandidátů 2010, Sdružení pro město Domažlice
Po každoročních problémech se získáváním podkladů o působení
jednotlivých politických stran a hnutí ve městě souhlasilo městské
zastupitelstvo s návrhem člena rady města JUDr. Nováka, předneseným při
schvalování kronikářského zápisu za rok 2011 v listopadu 2012, aby pro příště
se zápis o politických stranách a hnutích omezil jen na výčtovou metodu, totiž
na výčet, které strany a hnutí ve městě působí, bez dalších údajů. Tento způsob
zápisu už používá řada městských kronik, které se vesměs potýkaly se stejnými
problémy při shromažďování potřebných podkladů pro zápis o politických
stranách jako naše kronika.

Občanská sdružení a spolky
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU (ČSBS)
Předseda Vladimír Ledvina
Český svaz bojovníků za svobodu měl k 31. prosinci v Domažlicích
7 členů, všechny ve věku od 85 do 95 let.
Předmětem činnosti Svazu je hájení myšlenek a tradic boje za svobodu,
spolupráce s regionálními orgány při zřizování a údržbě pamětních desek,
případně pamětních míst, a také osobní kontakt se členy organizace, neboť pro
svůj vysoký věk nejsou schopni docházet na okresní výbor, který sídlí
v Domažlicích v Havlíčkově ulici. Při tom je důležité, aby byli informováni
o výsledcích pravidelných zasedání ústředního výboru Českého svazu bojovníků
za svobodu v Praze. Předseda okresní organizace Vladimír Ledvina je členem
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ústředního výboru ČSBS. Pokud jim to zdravotní stav dovolí, zúčastňují se
členové pietních aktů k výročí osvobození, výročí vzniku republiky, Dne
veteránů.
V roce 2012 poskytlo městské zastupitelstvo ČSBS finanční grant ve výši
7000 Kč.

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE DOMAŽLICE
(OS ČČK)
Fügnerova 647
Občanské sdružení
Ředitelka oblastního spolku: Jana Hořeňovská
Výkonná rada a Úřad OS ČČK Domažlice v roce 2012:
předsedkyně: Jiřina Vaverová
místopředseda: MUDr. Jiří Skočdopole
ředitelka Úřadu OS ČCK: Jana Hořeňovská
členové:
Marie Kestová
PhDr. Anna Kuželková
Marie Hronková
Hana Jindřichová
Vojtěch Dvořák
Lucie Kohelová
dozorčí rada: Mgr. Jarmila Kahlerová
Růžena Krčmová
Lidmila Kynčlová
Spolek má v Domažlicích dvě místní skupiny: MS ČČK Domažlice,
23 členů, předsedkyně paní Krčmová a MS ČČK Vodní záchranná služba,
49 členů, předseda pan Wimmer.
Spolek v tomto roce naplňoval cíle hnutí Českého červeného kříže,
aktivně pracoval s mládeží, prováděl školení první pomoci všech věkových
skupin. Zdravotnické hlídky zajišťovaly zdravotnické dozory při kulturních a
sportovních akcích. Velice dobrých výsledků dosahoval ČČK v bezpříspěvkovém
dárcovství krve, měl i hodně nových prvodárců.
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16. května se členové spolku zúčastnili veřejné sbírky Český den proti
rakovině 2012, při níž prodali 172 kytiček a vybrali 3 655 Kč.
22. května proběhlo oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků s účastí
92 soutěžících (52 -I. stupeň a 40 - II. stupeň).
6. a 7. června proběhla humanitární akce - sbírka použitého ošacení
Broumov.
12. září se spolek zúčastnil projektu "Světluška", který je dlouhodobě
stěžejním projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu, založeným na
solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. V rámci
tohoto projektu bylo vybráno 3 725 Kč
O letních prázdninách pořádal ČČK jako každoročně letní tábory pro děti
na Rudolfově pile (nedaleko Pece pod Čerchovem). Od 14. do 28. července to
byl rehabilitační sportovní tábor a od 11. do 24. srpna - ŠMD, Škola mladých
doktorů.
Ošacovací středisko Červeného kříže poskytovalo po celý rok bezplatný
odběr obnošeného oblečení slabším sociálním vrstvám.
(podklady Jana Hořeňovská)

FREUNDESKREIS/KRUH PŘÁTEL FURTH IM WALD - DOMAŽLICE e. V.
Předseda Hermann Plötz
Tento spolek bude slavit příští rok své desetileté jubileum. Také v roce
2012 se jeho členové sešli na několika společných akcích. Současně bude
využito 25. výročí pádu železné opony k dalším aktivitám ve městech Domažlice
a Furth im Wald.
V hostinci Fellner ve Furth im Wald se členové na jaře 2012 sešli, aby
vyslechli zajímavou přednášku o politickém vývoji v letech 1918 – 1938.
Přednášejícím byl pražský historik Jaroslav Šebek, který už přednášel ve Furth
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im Wald i v roce 2011. Závěrečná živá diskuze ukázala, že existuje několik
různých pohledů na politiku této doby.
Druhou akcí, která se rovněž setkala s velkým zájmem, bylo putování
v oblasti

Bystřice/Fichtenbachu

s domažlickým

historikem

Zdeňkem

Procházkou. Od něj se účastníci dozvěděli zajímavosti o této, kdysi tak
rozvinuté, sklářské oblasti.
Nemohlo se bohužel uskutečnit plánované představení domažlického
loutkového divadla ve Furth im Wald.
Členové spolku také diskutovali o ožehavém tématu „drogy“,
v kooperaci s policisty a celníky.
Na výroční schůzi spolku byl oceněn za snahu o dobré partnerství mezi
národy Franz Leitner.
Všichni občané, jimž leží dobré sousedské vztahy na srdci, jsou ve spolku
vítáni.
(Za spolek Hermann Plötz a Vlastimil Konrády)

JUNÁK, SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,
STŘEDISKO JIŘINY PAROUBKOVÉ,
DOMAŽLICE (org. č. 321.01)
Členská základna střediska Jiřiny Paroubkové v Domažlicích:
vedoucí střediska Ing. Hana Bílková
o 1. oddíl Ještěrky, vedoucí ing. Hana Bílková, počet členů 39
o 2. oddíl Bazilišci, vedoucí oddílu Hana Märzová, počet členů 44
o kmen oldskautů, vedoucí kmene Mgr. Vlasta Fenclová, počet členů 17
Celkový počet registrovaných skautů v roce 2012 byl 100 osob.
Celý rok 2012 se nesl v duchu oslav 100 let založení skautingu u nás. Přinesl
řadu významných akcí.
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 "Skautský den století" proběhl v areálu skautských kluboven ve dnech
28. a 29. dubna. První den byl určen veřejnosti. Zájemci se mimo jiné
mohli zúčastnit moderované diskuse o historii skautingu na Domažlicku
a pohovořit s pamětníky - skauty.
 Hana Märzová, vedoucí oddílu Bazilišci, ve svých 22 létech vzdala hold
stému výročí skautingu tím, že obešla Českou republiku po jejích
hranicích. Jejím plánem bylo ujít za zhruba tři měsíce 2 121 km, tedy
přibližně tolik, kolik je v Česku skautských oddílů. Vyrazila 16. června
z Čerchova a na místo dorazila 21. září. Nakonec ušla 2 290 kilometrů.
 stejně jako jiné roky členové obou oddílů pomáhali při Tříkrálové sbírce
pořádané Farní charitou v Domažlicích.
 28. ledna se domažlické centrum dostalo do rukou mafie. O nic
dramatického se však nejednalo. Šlo o 2. ročník akční hry ve městě,
které se zúčastnili skauti z celého okresu Domažlice a hrstka dětí neskautů. Hlavními organizátory této oblíbené akce jsou Břéťa Krejsa a
Martin Špeierl, oba členové oddílu Bazilišci.
 I letos se skauti z oddílu Bazilišci zapojili do celostátního projektu
"Velikonoční skautské kuřátko" a v pátek 6. dubna se snažili získat
finanční prostředky pro sbírkový projekt "Pomozte dětem". V ulicích
města bylo možné potkat skupinky skautů a skautek, které u sebe měly
úřadem zapečetěné kasičky, do kterých mohl každý kolemjdoucí občan
přispět jakoukoli finanční částkou. Za odměnu obdržel dětmi
vlastnoručně vyrobené kuřátko.
 14. dubna se v hale základní školy Komenského 17 uskutečnil již
20. ročník Velikonočního turnaje. Zúčastnili se skauti z okresu, soutěžilo
se ve vybíjené, přehazované a ve volejbale. Všechny poháry zůstaly
v Domažlicích v oddíle Bazilišků.
 Oba domažlické oddíly byly úspěšné i v závodě vlčat a světlušek.
Vítězstvím v okresním kole se probojovaly do krajského kola ve Švihově.
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 Letní tábory:
1. oddíl Ještěrky - tábor pod Ovčím vrchem u Folmavy (15 dní)
2. oddíl Bazilišci - tábor na Bystřici u Folmavy (21 dní)
3. Tábor rodičů s dětmi - tábořiště Ještěrek pod Ovčím vrchem
(7 dní). Tento tábor byl prvním táborem rodičů s dětmi.
Přijeli na něj bývalí i současní členové domažlických
skautských oddílů se svými dětmi.
 V sobotu 24. listopadu se sešli v klubovně členové obou oddílů
střediska, aby předvedli svá hudební vystoupení v rámci 2. ročníku
soutěže Podzimní trylkování. Tato soutěž vznikla v loňském roce na
památku sestry Jany Doubkové - skautky a učitelky hudby.
 Mikulášskou nadílku pro děti v domažlických jeslích opět připravily
družina Modrých ještěrek a družina Agamy z oddílu Ještěrek.
 I letos zásluhou oddílu Ještěrky doputovalo Betlémské světlo z Plzně do
Domažlic. Na Štědrý den je předávali skauti a skautky domažlickým
občanům v kostele Narození Panny Marie.
Černým dnem pro všechny domažlické skauty byl 14. listopad, kdy nás navždy
opustila sestra Jiřina Paroubková, nositelka Pamětní medaile města Domažlice,
skautského Řádu čestné lilie v trojlístku zlatého stupně a mnoha dalších
vyznamenání, jejíž jméno nese od roku 2000 domažlické skautské středisko. Je
na domažlických skautech, skautkách, světluškách a vlčatech dělat tomuto
jménu a památce Jiřiny Paroubkové čest.
(vybráno ze zprávy Hany Bílkové, celá zpráva je přílohou kronikářského zápisu)

PIONÝRSKÁ SKUPINA MÍR DOMAŽLICE
Komenského 17, 344 31 Domažlice
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Vedoucí pionýrské skupiny
Hospodář

Mgr. Zdeňka Kozová
Jana Antošová
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Členové vedení pionýrské skupiny
REVIZOR PIONÝRSKÉ SKUPINY
DELEGÁT DO KRAJSKÉ RADY PIONÝRA

Dagmar Čechová, Vladimír Čech,
Miloslav Antoš, Klára Krutinová
Martina Čížková
Lucie Hronková

POČET ČLENŮ K 1. 1. 2013

99 členů

Pionýrská skupina má dva oddíly a jeden klub:
oddíl PEGAS je rozdělen do dvou družin. Jsou v něm mladší školáci - do 4. třídy
oddíl DRACI pro školáky od 4. do 9. třídy
Klub BUBÁCI je určen členům skupiny starším 15 let, kteří ještě chtějí být dětmi.
Pro mládež i dospělé pořádá zážitkové akce, sportovní nebo kulturní akce,
večery deskových her, výpravy do přírody.
Skupina se schází v klubovně DŘEVÁK, o kterou se dělí s pionýrskou
skupinou Čtyřlístek. DŘEVÁK je v majetku města, které se o něj vzorně stará.
V tomto roce uspořádali pionýři řadu akcí pro své členy i pro veřejnost.
V lednu rukodělnou dílnu, únoru už tradiční maškarní karneval, během prvního
pololetí roku několik víkendovek, v červenci letní tábor v Újezdě, v září tři
víkendovky, v říjnu Slavnost světel.
Skupina pravidelně přispívá občanskému sdružení Život dětem. Letos
mu pionýři zaslali částku 2 030 Kč.
(vybráno z rozsáhlejšího materiálu, který je přílohou tohoto zápisu)

Tělovýchovná jednota SOKOL
Pro Sokol byl tento rok významným rokem - byl to rok 150. výročí
založení Sokola a rok pořádání XV. všesokolského sletu v Praze (slety se konají
jednou za šest roků).
Jednota Sokola Domažlice měla v závěru roku 400 členů. Členové jsou
rozděleni do sportovních oddílů + taneční skupina Hanka a seniorský klub a dále
členové přispívající. Členské příspěvky činí ročně 300 Kč, pro děti a členy nad 65
let věku 100 Kč.
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Oddíl sportovní gymnastiky: má 29 členů, vedoucí trenérka je Jana Gibfriedová.
Oddíl je pod jejím vedením velmi úspěšný. Dívky trénují čtyřikrát týdně, účastní
se mnoha závodů po celé republice, například na mistrovství ČR v Brně
vybojovaly z 19 družstev 4. místo. V březnu natáčela jejich trénink v sokolovně
televize. Oddíl pořádá každoročně - letos již 21. ročník - závod o Cenu Chodska,
kterého se zúčastňují všechny význačnější gymnastické oddíly republiky.
Oddíl šachový: má 22 členů, je to též úspěšný oddíl. Vedoucími jsou Jaroslav
Chloupek a Martin Vašíček. Oddíl mládeže hraje dokonce v I. lize, dospělí ve II.
lize.
Oddíl kulturistiky a silového trojboje: má 41 členů. Vedoucím oddílu je Josef
Váchal. Účastní se mnoha závodů, nejlepší výsledky, vesměs medailové má Jana
Schmiegelová v silovém trojboji. Na Mistrovství ČR vybojoval dorostenec Jan
Javorský 1. místo ve své váhové kategorii, Bedřich Řechka rovněž 1. místo
v kategorii seniorů. Bedřich Řechka pěstuje jako veterán i atletiku, na
mistrovství Evropy v srpnu vybojoval 3. místo ve vrhu koulí. V Čejkovicích (účast
ČR, Rakousko, Slovinsko) v hodu diskem, koulí a 50kamenem získal shodně
stříbrné medaile. Oddíl pořádá každoročně v rámci Babylonského léta siláckou
soutěž ve zvedání kamene, letos již 14. ročník, za velké účasti německých
závodníků, kteří již tradičně získávají prvenství. Z našich zde získali J.
Schmiegelová 3. místo, P. Špaček 4. místo a veterán B. Řechka 3. místo.
Oddíl stolního tenisu: má 24 členů. Vedoucím oddílu je Libor Hadrava. Oddíl má
3 závodní družstva. Družstvo A bojuje v krajské soutěži, družstvo B v okresním
přeboru, družstvo C v okresní soutěži. Oddíl pořádá každoročně setkání Sokol open, letos v září již 5. ročník. Účastnilo se jej 33 hráčů i jeden z Německa Uli
Hess, který se stal i vítězem celé soutěže.
Oddíly všestrannosti: 52 žen cvičí ve dvou oddílech, vedoucí Jarmila Kahlerová,
Libuše Matějková, Jaroslava Kaucká. Ženy cvičí jednou týdně. Cvičení žákyň
navštěvuje 29 cvičenek, cvičitelkami jsou Marie Halíková, Eliška Nová, Hana
Kolářová. Cvičí dvakrát týdně. Oddíly rodiče a děti cvičí pod vedením Hany
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Hradecké jednou týdně ve třech oddílech podle věku dětí. I. oddíl děti ve věku
do dvou let, II. oddíl děti do čtyř let, III. oddíl předškoláci. Účinkují při všech
pořádaných akcích, 18 předškolních dětí se již zúčastnilo i župních závodů
v atletice v Klatovech - běh na 40 m, hod míčkem, skok do dálky. Přivezly si
medaile i diplomy. Nejvytíženější byl letos oddíl žákyň. S nacvičenou sletovou
skladbou DÁVEJ - BER cvičily na župních sletech ve Spáleném Poříčí,
v Klatovech, v Plzni a na XV. všesokolském sletu v Praze. Vzhledem k velké
finanční zátěži (oděvy, náčiní, doprava, ubytování, strava) se musely účasti na
sletu vzdát ženy. Dále se žákyně účastnily všech župních závodů v Klatovech plavání, gymnastika, atletika - vždy medailová umístění, například z plaveckých
závodů přivezly 15 medailí. Na všech závodech všestrannosti pořádaných ČOS
(Sokolem) reprezentují župu šumavskou.
Taneční skupina HANKA: má 11 členek a 1 člena. Nacvičila 18 tanců, z toho
v tomto roce 8 nových. Skupina letos vystupovala jedenadvacetkrát, z toho
osmkrát mimo Domažlice. Vedoucí skupiny je Jaroslava Kaucká.
Seniorský klub: má 13 členek, vedoucí je Jaroslava Kaucká. Ženy se scházejí
v klubovně sokolovny, věnují se ručním a výtvarným pracím pod vedením Anny
Smejkalové. Jednou týdně cvičí, hrají různé deskové stolní hry, soutěže na
cvičení paměti, mají na starosti sokolskou knihovnu. Uspořádaly si jedno
taneční odpoledne, dva výlety autobusem, jeden česko-německým pohraničím
pod vedením turistického průvodce pana Bílka, druhý na Sušicko. Dvakrát
ročně, na Velikonoce a na Vánoce pořádají prodejní výstavu svých ručních
prací.
Vedení sokolské jednoty se sešlo na 18 výborových schůzích, připravilo
jednu členskou valnou hromadu.
V tomto roce uspořádal Sokol v březnu Šibřinky s tombolou a
občerstvením, dětský den, předvánoční tělocvičnou akademii s vánoční
nadílkou. Pro členy organizoval autobusové zájezdy na všechny župní slety i na
slet do Prahy, na podzim autobusový výlet do Sušice s výstupem na Sedlo.
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Největší investicí tohoto roku bylo odvodnění hřiště, které jednotu zcela
finančně vyčerpalo a zadlužilo.
(zpracovala Al. Vaňková - upraveno)

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Komenského 68
Dobrovolné, nepolitické občanské sdružení.
Předseda JUDr. Josef Fidrant
místopředseda Květoslav Kardinál
jednatel Josef Výchart
hospodářka Anežka Karolyiová
předseda revizní komise Josef Podestát
členové výboru: Jindřich Kitzberger, František Michálek a Marie Plzenská
Základní organizace, pod kterou spadá i zahrádkářská osada
"Draženovská" měla v roce 2012 107 domažlických členů. Během roku zemřelo
pět členů, přátelé Fictum, Procházka a Kostohryz a přítelkyně Johánková a
Paroubková. Tři členové ukončili členství. Věkové složení členů organizace je
značně vysoké, skoro 50 % členů je starších 70 let a z tohoto počtu přes 20 % je
starších 80 let. Do 60 let má organizace pouze necelých 16 % členů, nové mladé
členy se nedaří získat.
Zahrádkáři mají vlastní prodejnu, kde je jedna zaměstnankyně, zajišťující
prodej zahradnických přebytků členů. V měsíci květnu provedli zahrádkáři
vlastními silami a na vlastní náklady nátěr fasády na objektu hlavní budovy,
garáže a moštárny. Opravili také prostor za hlavní budovou směrem ke
Steidlovu parku.
Počátkem loňského roku požádala organizace krajský úřad o poskytnutí
dotace na rekonstrukci sociálního zařízení, přívodu vody do objektu a opravu
komína, včetně vyvložkování. V říjnu 2012 poskytl krajský úřad z dotačního
titulu "Dotace na havarijní stav a naléhavé potřeby" účelovou dotaci na
investiční akci Rekonstrukce objektu č. p. 68 v Komenského ulici částku
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100 000 Kč. Celkové náklady na uvedené práce činily 124 409 Kč, rozdíl
doplatila organizace z vlastních finančních prostředků.
Od 8. září do 17. listopadu moštovali zahrádkáři ve své moštárně ovoce
pro své členy i další zájemce. Moštovali celkem jedenáctkrát, vždy v sobotu. Za
tu dobu zpracovala moštárna 20 728 kg ovoce.
Deset členek organizace kolem paní Navrátilové každým rokem peče
perníčky na Velikonoce a také pro město Domažlice u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu na náměstí, které dostávají děti. V tomto roce napekly ženy
1100 perníčků.
Pro své členy zajišťuje organizace v rámci členských schůzí odborné
přednášky na různá témata. Přednášky jsou určeny i dalším zájemcům nečlenům organizace.
(podle podkladů Josefa Fidranta)

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST (ČNS)
je

výběrovou

kulturní zájmovou organizací

sdružující

zájemce

o numismatiku, tj. o vědu zabývající se studiem platidel a jim příbuzných
předmětů a jejich funkcí v dějinách lidstva.
Domažlická pobočka ČNS patří k mladším pobočkám Společnosti.
V Domažlicích působil před jejím založením kroužek numismatiků při městském
kulturním středisku. Počátkem října 1972 se stávajících 22 členů tohoto
zájmového sdružení rozhodlo pro vstup do řad ČNS. Po dohodě s Ústředním
výborem Společnosti byl ustaven přípravný výbor pobočky a zvolen termín
ustavující schůze na 25. listopad 1972. Od té doby v Domažlicích funguje
pobočka ČNS. Za léta své existence pořádala pobočka řadu akcí, ať už výstav,
zaměřených na vývoj platidel na našem území, drobných i velkých aukcí
numismatického materiálu, či vydání pamětní medaile. V současnosti registruje
domažlická pobočka na 37 řádných členů, má obsáhlou klubovou knihovnu
čítající na 103 svazků. Pravidelně pořádá pro své členy odborné přednášky a
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sezení. K 40. výročí založení pobočky v Domažlicích nechali numismatici razit
pamětní medaili. Autorem návrhu je domažlický výtvarník Jaroslav Kočí, žák
akademického malíře Františka Michla a sochaře Karla Kuneše. Na rubu mince
zobrazil radnici s kašnou, na lícové straně znak města s daty 1972 - 2012 a
s nápisem 40. výročí české numismatické společnosti v Domažlicích. Medaile
razila firma Halen s.r.o. ve Zlatých Horách - 40 z patinované mosazi, 40 z alpaky
a 20 ze stříbra.
Numismatici se v Domažlicích scházejí každý lichý čtvrtek v restauraci
U Jiřího v Procházkově ulici.
(převzato z webových stránek společnosti)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE 1 DOMAŽLICE 299
Sportovní střelnice Jirklovka
Počet členů 34, ve městě pracují základní kynologická organizace 1 a 2.
Výbor: Ing. Hana Slachová, předsedkyně, Jiří Feil, místopředseda, Aneta
Vondrovicová, pokladník, Radim Prokop, hospodář
Předmětem činnosti je výcvik sportovní kynologie, výcvik agility a výcvik psů
pro veřejnost.
Větší akce roku:
1. ledna - společná vycházka
6. března - výroční členská schůze
13.-14. března - 10. závody agility O Kozinův čakan v Horšovském Týně
25. dubna - zkoušky KJ Brno
5. července - letní dvojzkoušky agility
7. července - závody poslušnosti podle řádu KJ ČR Brno
8. října - členská schůze
15. října - podzimní závody agility
17. listopadu - 3. ročník závodů poslušnosti podle NZŘ
(pro kroniku zpracovala Hana Slachová)

89

Atletic Club Domažlice
Občanské sdružení, zabývající se atletickou činností
Předseda klubu: Ing. Zdeněk Forster
Klub má 214 členů
Výkonný výbor klubu:
sekretář: Petr Konop
pokladník: Ing. Radek Bílý
Předmět činnosti: sportování - atletika a organizační činnost v této oblasti,
pořádání sportovních, především atletických akcí.

SPORTOVNÍ KLUB ROKYTA
předmět činnosti: sportovní činnost, turistika, ubytovací služby
předseda klubu Ing. Zdeněk Tesař, sekretář Martina Krejčová, hospodářka
Helena Duffková
Klub má pouze dva domažlické členy.

MÍLAŘI DOMAŽLICE, oddíl atletiky
Vrchlického 656
Předseda oddílu Jiří Královec
Počet členů oddílu z Domažlic 32
Předmět činnost: atletika jako sportovní odvětví, příprava a účast v soutěžích v
kategoriích žactva od šesti let věku, mládeže a dospělých
Pořádané akce:
Hvězdné házení na Chodsku a memoriál Jana Mazance v běhu na 400 metrů.
(Jan Mazanec byl talentovaný atlet, reprezentant ČR od mládežnických
kategorií, který v Domažlicích vyrůstal.) Jedná se o mezinárodní atletický mítink
za účasti reprezentantů ČR i ze zahraničí. Rovněž jsou vždy zvány osobnosti
českého sportu, jako trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman v hodu
oštěpem Jan Železný. Za pozornost jistě stojí, že 1. ročníku v roce 2008 se
zúčastnila a tento mítink ozdobila čerstvá olympijská vítězka v hodu oštěpem
Barbora Špotáková. Nedílnou součástí akce jsou atraktivní a oblíbené soutěže
pro žactvo a mládež, ale i pro diváky.
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Každoročně jsou nejlepší členové oddílu nominováni do reprezentačních
družstev naší republiky. V tomto roce reprezentovali Robin Knopf - žáci starší,
Martin Chlada - junioři, Jiří Voják - dospělí.
(pro kroniku zpracoval Jiří Královec)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT), ODBOR DOMAŽLICE
Předseda Mgr. Petr Matějka
Jednatelka Marie Janutková
Domažlický odbor Klubu českých turistů měl k 31. prosinci 164 členů.
V průběhu roku vstoupilo 9 nových členů, 8 žen a jeden muž. V listopadu
zemřela nejstarší členka odboru, paní Jiřina Paroubková.
Klub řídil jedenáctičlenný výbor, který se pravidelně scházel vždy jednou
měsíčně, jednou se sešel mimořádně.
Turistický klub stále patří k nejaktivnějším občanským sdružením
v našem městě. Každoročně pořádá několik desítek akcí pro svoje členy i pro
veřejnost. V tomto roce uspořádal 32 turistických vycházek, kterých se
zúčastnilo 369 turistů. Ušli 328 km. Připravil i celodenní výlety a pobyty: Toulky
po Šumavě k pramenu Vltavy, okolí Železné Rudy a Vchynicko-tetovského
plavebního kanálu.
Během roku vyjeli turisté i na dva autobusové zájezdy 19. května na
zájezd do Šumavského podlesí a 6. října na zájezd za turistickými zajímavostmi
severního Plzeňska. V zimním období připravili jednu zajímavou turistickou
besedu: "Uzbekistán a Tádžikistán očima politika a objektivem cestovatele".
Přednášeli JUDr. Jiřina Rippelová a dr. Jan Duchek, oba ze Sušice.
O největších akcích turistů se podrobněji zmiňuje Kalendárium.
Velkou pozornost věnují turisté propagaci Chodska a samozřejmě
hlavně Čerchova. Celostránkovou reklamu Čerchova umístili do publikace
"Špalíček výletů pro jeden každý den", vydavatelství Soukup a David.
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Turisté nezapomínají ani na své zasloužilé členy z minulosti. Do síně
slávy KČT Plzeňského kraje, kde už jsou z Domažlic Max Duffek a RNDr. Ladislav
Kresl, přihlásili letos také Karla Holuba, bývalého předsedu odboru a okresního
výboru Svazu turistiky.
Na Čerchově proběhla letos už 12. sezóna. Za tento rok navštívilo
rozhlednu 9 821 turistů, což je o 2 371 více než v loňském roce. Je to patrně
výsledek zavedení autobusové linky na Čerchov. Rozhledna na Čerchově slouží
od tohoto roku nejen turistům, ale i Záchranné službě Plzeňského kraje a
Krajskému ředitelství policie ČR. Z významnějších letošních akcí na Čerchově lze
jmenovat slavnostní uzavření partnerství mezi Středním odborným učilištěm
v Domažliccích a odbornou školou z Chamu. Slavnost se konala 15. května.
Průběžně probíhají opravy Kurzovy věže. Turisté na ně získávají finanční
prostředky pomocí dotací, veřejné sbírky, mnoho práce vykonávají vlastními
silami. Opravy rozhledny a chaty by měly definitivně skončit v příštím roce.
Turisté se ovšem nestarají jen o Čerchov, pečují i o turistická zařízení na
dalších místech. Pod Hrádkem očistili a částečně narovnali pamětní kámen
Jiráskovy cesty. Na Baldově obnovili už zkorodované panorama, menší opravu
zajistili i u desky na Vavřinci, kterou rovněž nahlodala koroze. Pečují též
o přístupovou cestu na Baldov, kterou prořezali a udržují ji průchodnou. Tato
cesta je poslední dobou hojně využívána.
Značkaři KČT (aktivních je 25 evidovaných značkařů) pečují o 619 km
turistických tras. Každoročně musí přeznačit okolo 200 km tras.
(podle výroční zprávy o činnosti KČT, zpracované Mgr. Petrem Matějkou - celá zpráva je
přílohou tohoto zápisu)
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VII. PRŮMYSL – OBCHOD - SLUŽBY
Nová průmyslová zóna stále čeká na investory, kteří se do města zrovna
nehrnou. V současné krizi ani není divu. Přes to se zdá, že se přece jen blýská na
lepší časy. O pozemky v zóně mají zájem dvě solidní firmy, a i když moc
pracovních míst asi nepřinesou, pár jich přece jen přibude.
O nabídkách služeb a řemeslných prací podává vcelku slušný přehled
měsíčník Domažlický servis, který vydává Ing. Jaroslav Kohel a který měsíc co
měsíc dostávají do svých poštovních schránek všechny domažlické domácnosti.
Pozorný čtenář tohoto inzertního periodika si může všimnout, že v posledních
měsících výrazně ubylo inzerátů stavebních firem. Stavebnictví se zkrátka
v dobách krize nedaří. Naopak přibylo drobných inzerátů s nabídkami všech
možných řemeslnických služeb, kde je skutečně pestrá možnost výběru
řemeslníků po celém Domažlicku.
Stále trvá nabídka práce v Německu, dokonce se rozšiřuje, jak pro
vysokoškolsky vzdělané odborníky, tak pro dělnické profese. Také z našeho
města dojíždí za prací do sousedního Bavorska několik desítek lidí, hromadný
exodus, ze kterého měli naši sousedé v Německu nejdříve strach, se ale
nekoná.
Síť obchodů v Domažlicích se mění tak rychle, že postihnout všechny
změny během roku ve městě je téměř nemožné. Potěšitelné je, že v historické
části města postupně z různých průjezdů a mázhauzů mizí vietnamské prodejny
textilu a všeho možného, kterých zde ještě před pár léty byla přemíra. Nicméně
některých obchodů je v centru města více, než by bylo žádoucí, jiné scházejí.
Tak ve Staškově ulici se na místě obchodu s potřebami pro chovatele, který tu
vydržel necelé dva roky, objevilo 1. října květinářství. Jak dlouho zde vydrží
květinářství je ale dost otázka, když mimo tří větších květinářství na náměstí a
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v přilehlých ulicích (Vodolenka, Květinka, Klouček) prodávají hrnkové i řezané
květiny v hojném výběru i všechna zelinářství a řada delších prodejen. Zato
chybí například prodejna galanterie, ta jediná, která byla v Husově ulici,
ukončila letos prodej. Stále citelně chybí prodejna kvalitní dámské a pánské
konfekce, která by se ve městě určitě uživila. Nejrůznější butiky, zaměřené
převážně na mladé lidi, ji nahradit nemohou, vezmeme-li v potaz věkový
průměr obyvatel města.
V patře prodejny SPAR (Houdek) na náměstí otevřeli novou prodejnu
„chic fashion“ s novým i použitým zbožím.
V létě začal v jednom ze stánků v Alejích nabízet služby ISTANBUL
KEBAB. Zájem byl zpočátku značný, po turistické sezóně viditelně opadl.
V ulici 28. října otevřela tamní veterinářka MVDr. Linda Birnerová
E SHOP pro chovatele. Domácích mazlíčků je v této části města dostatek, a tak
se shopu možná povede. Zájemci si v něm mohou koupit kvalitní krmiva,
pamlsky, vitamíny, přípravky pro péči o srst, nabídka je sestavena hlavně
z českých značek.
Prodejna dárků, květin a dekorací na náměstí v čísle 122 rozšířila od
července podstatně svůj sortiment. Dají se zde najít zajímavé věci.
V sousedství v čísle 124 působí od 27. ledna tohoto roku partnerská
prodejna Vodafone.
Do celé řady bývalých prodejen různého zboží v městské památkové
rezervaci se stěhují pojišťovny a podobné kanceláře. Česká pojišťovna otevřela
svoji pobočku i na poště, přímo v jedné z přepážek (č. 8), přes to, že relativně
nedaleko, v Sadové ulici, má vlastní dům, ve kterém pro změnu pronajímá
prostory jiným zájemcům.
Prý žádná rodina se dnes neobejde bez internetu. Mezi jeho zdejšími
zprostředkovateli vzplála doslova bitva o zákazníky. A tak jsou domažlické
domácnosti zahrnovány tu nabídkami České sítě, tu T Mobilu, tu Aitexu, tu o2.
A aby toho nebylo dost, vstoupila do hry i kabelová televize UPC.
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LEDEN
TŘIKRÁT NOVÝ ROK
domažlických turistů

Novoroční setkání na Vavřinečku
První akcí Klubu českých turistů v roce 2012 bylo, jak už je ustáleným
zvykem v první půlhodině nastupujícího roku, 39. Novoroční setkání turistů na
Vavřinci. Vavřinecký kopec vyšlapalo 30 osob, o 17 méně než loni. Že by tato
kdysi tak populární turistická akce už nelákala?

Novoroční výstup na Čerchov
V 10 hodin dopoledne 1. ledna vyrazili turisté na 14. ročník Novoročního
výstupu na Čerchov. Tentokráte se ho zúčastnilo 150 milovníků zimních výšlapů,
mezi nimi starosta Domažlic Ing. Miroslav Mach, ředitel městských lesů Ing. Jan
Benda, starosta Waldmünchenu Markus Ackermann, doprovázený Franzem
Prifflingem v historickém kroji ponocného, starosta Furth im Wald(u) Sandro
Bauer, 3. místostarosta Furthu Franz Former, předseda Trenck-Festspiele
Waldmünchen Alois Frank. Na Čerchově proběhla novoroční turistická sbírka ve
prospěch handicapovaných turistů, tak zvaný Novoroční čtyřlístek, která vynesla
2 540 korun.

Novoroční turistická vycházka
Třetí novoroční akcí domažlických turistů byla Novoroční vycházka na
Díly, na kterou vykročilo 16 osob. I tady účast proti loňsku poklesla (o 7 turistů).
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Novoroční ohňostroj
Letošní bujaré silvestrovské veselí rozsvítilo
Domažlice už o silvestrovské půlnoci. Na nebi
zářily desítky mini i větších světel z všelijakých
"rachejtlí",

bouchání

dělbuchů

a

jiných

zvukových efektů nebralo konce. Pravda,
o Silvestru se leccos promine, ale čeho je moc,
toho je příliš, praví jedna lidová moudrost. A
toho rámusení o půlnoci tedy až příliš bylo.
Tradiční novoroční ohňostroj odpálil v 18 hodin
na domažlickém náměstí profesionální ohňostrůjce David Nový, který pro město
Domažlice připravuje novoroční ohňostroje už od roku 1999. Ten letošní stál
35 000 korun a trval necelých 15 minut
foto Ladislav Vogeltanz; převzato z Domažlického deníku

Změny v sociálním systému
S prvními lednovým dnem vstoupily do života významné změny
v sociálním systému, které přijala vláda České republiky. Tyto změny měly vést
k zjednodušení sociálního systému, k větší adresnosti vyplácení sociálních dávek
a k pružnějšímu pracovnímu trhu. Novinkou byla i tak zvaná Karta sociálních
systémů, zavedená k výplatě sociálních dávek. Všechny tyto novinky, které měly
lidem život zjednodušit, však, jak se ukázalo v průběhu roku, většině příjemců
sociálních dávek život spíše ztížily. I v našem městě jsme mohli slyšet časté
stížnosti na komplikace při výplatě jednotlivých dávek (například dávky se proti
pravidelným termínům v minulých létech začaly zpožďovat), na neúnosné
snížení některých dávek (invalidita, příspěvek na péči o seniory), na zmatky na
Úřadě práce, kam výplata sociálních dávek přešla. Stačilo postát ve frontě na
domažlické poště, kde se, díky dalšímu opatření ministerstva práce, totiž
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povinnému hlášení nezaměstnaných každý týden na poště, stávají půlhodinové i
delší fronty na využití běžných poštovních služeb běžným standardem, a
přítomní si často k čekání mohli vyslechnout i projevy nespokojenosti některých
spoluobčanů. Karty dávek, tak zvané sKarty, se do konce roku díky všem
možným problémům povinně zavést nepodařilo.
Dlužno ale dodat, že někteří občané, a nejen ti, které označujeme
metonymií „nepřizpůsobiví“, velice rychle pochopili, jak dávek zneužít ve svůj
prospěch a velice čile tak činí. Změna jak ve výši dávek a jejich určení, tak
v systému jejich výplaty je asi nutná, jen to vše začalo z poněkud nesprávného
konce.

První miminko v domažlické porodnici
Prvním miminkem, které se letos narodilo v domažlické porodnici, byl
chlapeček Patrik Chuchel ze Semošic. Na svět přišel 2. ledna v 9.17 hodin.

Nejstarší občanka Domažlic
Nejstarší občankou našeho města je paní Františka Havlovicová, která se
v pátek 6. ledna dožila už 101 let. Jubilantce, stále ještě vitální paní, přišel do
městského domova pro seniory popřát starosta města Ing. Miroslav Mach.
Spolu s ním předali paní Havlovicové přání dalších spokojených let zástupci
Sboru pro občanské záležitosti a ředitelka domova pro seniory Mgr. Venuše
Klimentová se zaměstnankyněmi domova. Nechyběli samozřejmě ani zástupci
regionálního tisku.

Příplatky v nemocnici
V balíku změn, které občanům přinesl počátek tohoto roku je i možnost
připlatit si za vybraného lékaře u operace. Autoři příslušného ustanovení
očekávali značný zájem pacientů. Podle zprávy z domažlické nemocnice však
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v prvním měsíci roku neprojevil o tuto službu zájem žádný pacient.

Vodné a stočné ve městě
Ceny vodného a stočného neustále rostou. Vzrostly i letos. V Domažlicích
naštěstí jen mírně, takže jsme se dostali dost výrazně pod celostátní průměr.
Kolik nás tedy letos jeden krychlový metr vody stál?
bez DPH v Kč:
32,30
26,29

vodné:
stočné:
celková cena s DPH:
ČR
Domažlice

s DPH v Kč:
36,82
29,87

rok 2011
66,06
62,29

rok 2012
73,58
66,69

Výstava v Galerii bratří Špillarů
První výstavou roku v domažlické galerii byla výstava půvabných
obrázků, kterou její autorka, výtvarnice Slávka Štrbová, nazvala jednoduše PRO
DĚTI. Slávka Štrbová, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze,
ateliér knižní ilustrace Jiřího Šalamouna, je pracovnicí Muzea Chodska. Výstava
byla přehlídkou jejích kreseb pro dětské časopisy a představila i ilustrace ke
knížce Ivo Stehlíka Dřevorubecké pohádky. Vernisáž se konala 4. ledna v 17
hodin. Přítomným zahrála na flétnu dcera výtvarnice, Annamarie Štrbová.

Viktor Viktora sedmdesátníkem
V pátek 20. ledna se dožil 70 let profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc.,
vedoucí katedry českého jazyka a literatury pedagogické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni, literární historik, divadelní kritik, vysokoškolský pedagog.
Gymnázium v Domažlicích bylo prvním působištěm profesora Viktory po
ukončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a když pak
odešel přednášet na vysokou školu do Plzně, rád se k nám vracel. Je neúnavným
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propagátorem literární minulosti Domažlic a Chodska, tomuto tématu věnoval
několik studií a desítky přednášek. Přednáší často i v našem městě a jeho
přednášky přitahují rovným dílem starší i mladé posluchače.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Letošní přednáškový rok v Galerii bratří Špillarů zahájil ve čtvrtek
19. ledna v 17 hodin ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl přednáškou
Sardinie - sluneční ostrov svátků.

13. mezinárodní lyžařský přejezd Capartice-Gibacht
Letošní už 13. turistický přejezd Capartice-Gibacht se konal o poslední
lednové sobotě, 28. ledna. Délka trasy, na kterou vyjely přes dvě stovky lyžařů,
Čechů i Němců, měřila 15 kilometrů. Organizátory přejezdu jsou domažličtí
Sněhaři (M. Janovec).

Odchyt volně pobíhajících psů
Čas od času, a v poslední době prý čím dál častěji, dostává městská
policie od občanů hlášení, že tam a tam ve městě pobíhá pes, ke kterému se
nikdo nehlásí. Za loňský rok (2011) odchytli strážníci městské policie takových
psů šedesát šest. V lepším případě šlo o tuláky, kteří se jednoduše vydali na
procházku bez pána. Takových bylo osmatřicet a všichni se ke svým majitelům
šťastně vrátili. Zbylých dvacet osm psů byli pejskové nechtění, které
nezodpovědní lidé jednoduše vyhodili. Ti skončili v městském psím útulku na
Valše. Dvaadvacet z nich už našlo nový domov a v nové lidské smečce snad
prožijí spokojený život.
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Neslavné prvenství
Podle policejních statistik, zveřejněných, v lednu 2012, patřil okres
Domažlice v roce 2011 k devíti okresům republiky s největším nárůstem
kriminality (zhruba o 10 – 20 %). Faktem je, že růst drobné kriminality
pociťujeme i v našem městě. Patří k nim krádeže peněženek, mobilů i celých
tašek při nákupech v domažlickém Albertu (ten je tím zvlášť proslulý), Kauflandu
i jinde, nebo při středečních trzích na náměstí. A ne vždy si za to mohou
okradení svojí neopatrností sami. Zloději jsou často organizovaní v gangu a
znají celou řadu triků, jak oslabit pozornost oběti. Ve městě došlo v loňském
roce i k několika přepadením chodců, či spíše chodkyň na ulici. V několika
případech bylo hlášeno vykradení sklepů a chodeb na sídlištích a další případy
nejrůznějších krádeží (měděné okapové svody, ozdobné předměty ze zahrádek,
krádeže na hřbitově a podobně).

Krádež bankovních dat
S předchozí zprávou souvisí i případ pokusu o krádež dat z bankomatu.
Kterýsi podvodník umístil na bankomat GE Money Bank na domažlickém
náměstí čtečku, která dokázala kopírovat údaje z platebních karet zákazníků.
Naštěstí se na "vylepšení" bankomatu, díky pozornému klientovi banky, který si
u bankomatu vybíral peníze, brzy přišlo. Případ není ojedinělý, podobných
pokusů jsou ze všech koutů republiky hlášeny desítky.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 19. ledna
bonusový koncert Kruhu přátel hudby
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
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na kterém se představili Václav Buršík, Eliška Fojtová, Petra Popelková, Josef
Štefan - zpěv, Tadeáš Forberger, Michaela Svobodová, Barbora Veitová - klavír,
Štěpán Holoubek - bicí, Josef Jarábek - klarinet
čtvrtek 23. ledna
Divadelní představení v rámci předplatného
Emil Artur Longen: DEZERTÉR Z VOLŠAN
staropražská fraška

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 22. ledna a neděle 29. ledna vždy ve 14 a v 16 hodin
ČERVENÁ KARKULKA
loutková pohádka

Klubová scéna
sobota 21. ledna
CHRISTMASS BRASS BAND
Náhradní termín za představení odvolané v prosinci 2011 pro státní smutek
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ÚNOR
Nový primář
Chirurgické oddělení Domažlické nemocnice má od 1. února nového
primáře. Je jím dvaačtyřicetiletý chirurg Michal Kravec, který do Domažlic přišel
z Fakultní nemocnice Plzeň.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
V Galerii bratří Špillarů se ve čtvrtek 2. února v 17 hodin uskutečnila
druhá literární přednáška roku. O sporech v české literatuře na přelomu 19. a
20. století přednášel profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc. z Plzně.

Dětský karneval
V sobotu 4. února pořádaly domažlický dům dětí a městské kulturní
středisko od 14 hodin v sále MKS dětský KLAUNSKÝ KARNEVAL. Zábavným
odpolednem, v režii Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu, provedli děti dva
klauni: ráda cvičící, tančící a s dětmi si hrající klaunka Yfča a pomalejší a
pohodlnější klaun Pepča. Celé odpoledne bylo poskládáno ze soutěží, tanečního
reje a her.

Personální projekt na radnici
Na 103 klesl počet zaměstnanců domažlické radnice z původních 118.
K přirozenému zeštíhlení úřadu přispěly zejména odchody do důchodu.
Nastavení personálních pozic a jejich počet hodnotil probíhající projekt
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Optimalizace řízení lidských zdrojů, na který radnice získala dotaci
z ministerstva vnitra.
Projekt zkoumá nastavení procesů, které na radnici probíhají. Zjišťoval
pracovní postupy zaměstnanců, zda neprovádějí zbytečné kroky, či naopak jestli
něco v jejich pracovní činnosti nechybí. Posuzuje i odbornou a manažerskou
způsobilost vedoucích pracovníků radnice k vedení týmu spolupracovníků. To se
týkalo jedenácti vedoucích odborů, jedenácti jejich zástupců a tří personalistů,
kteří absolvovali odborná školení, workshopy a semináře.
Personální projekt stál 4 113 549 korun. Minulé zastupitelstvo schválilo
v srpnu 2010 příjem dotace z ministerstva vnitra, která pokryla 85% nákladů.
Necelých 726 tisíc korun muselo doplatit město ze svého rozpočtu.
Realizace projektu byla zahájena před rokem, 1. února 2011, a jeho
ukončení je stanoveno na 31. leden 2013.

Důsledky vzrůstu DPH
Český statistický úřad zveřejnil koncem února čísla o vývoji
spotřebitelských cen a inflaci za leden 2012, po zvýšení DPH (daň z přidané
hodnoty) z 10 na 14 %. Protože tato situace se týká i všech občanů našeho
města, uvádím základní fakta tak, jak je zveřejnili statistici (všechny uváděné
údaje pocházejí z veřejné databáze ČSÚ). Ačkoli předseda vlády Petr Nečas
ujišťoval veřejnost, že zvýšení DPH se v cenách základních životních potřeb
projeví jen minimálně - buď vůbec ne, nebo zůstane pod jedním procentním
bodem - je skutečností pravý opak. Meziroční míra inflace v Česku v lednu
zrychlila růst na 3,5 procenta po prosincových 2,4 procentech. Ve srovnání
s prosincem spotřebitelské ceny stouply o 1,8 procenta. Inflace je nyní nejvyšší
za poslední tři roky. V lednu podražily zejména základní potraviny, které se
kupují každodenně, jídlo zdražilo o sedm procent. Z potravin byly vyšší ceny
chleba o 16,2 procenta, běžného pečiva o 18,9 procenta, masa o 7,3 procenta,
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vajec o 26,3 procenta, cukru o 32,7 procenta, kakaa o 17,9 procenta a kávy
o 33,6 procenta. Mezi potraviny, které podražily nejvýrazněji, patří zelenina a
ovoce. Cena paprik například vzrostla o 28,42 %, banánů o 25,93 %, brambor
o 13,14 %. Vzrostly ceny nealkoholických nápojů, léků nebo elektřiny a plynu.
Kvůli dražší ropě a slabší koruně pak vyskočily i ceny pohonných hmot. Zlevnily
věci svým způsobem zbytné, například oděvy, obuv, přístroje a spotřebiče pro
domácnost a elektronika. Reálné mzdy podle dat, uváděných ČSÚ, u většiny
domácností stagnují nebo dokonce klesají, což vede k nižší kupní síle. Reformy,
pro které se vžil ironický název "škrtformy", tak daly za pravdu spíše
škarohlídům než optimistům.

Vysvětlení ke grafu: údaje z ledna až prosince 2011 + leden 2012

K tomu ceny některých základních potravin v Domažlicích, v prodejně COOP
v Kozinově ulici (za měsíc únor podle nákupních paragonů):
chléb konzumní 1 kg 26,90 Kč, chléb sušický 90 dkg 24,90 Kč, cukr krupice 1 kg
27,90 Kč, cukr krystal 1 kg 27,90 Kč, vejce balená 10 ks 34,90 Kč (cena ze
začátku měsíce a hned druhý týden poté ve stejné prodejně vejce od stejného
dodavatele balená 10 ks 35,80 Kč), rohlík 1 ks 1,90 Kč, fleky babiččiny 500 g
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38,40 Kč, jihočeské máslo Madeta 250 g 41,60 Kč (toto máslo vyšlo jako
nejkvalitnější z testu másel na našem trhu), paprika bílá 1 kg 76,90 Kč.
Co se vajec týká, uvádí ČSÚ v sedmém týdnu tohoto roku průměrnou
cenu vejce 3,06 koruny (zatímco ve 45. týdnu loňského roku činila podle zjištění
Českého statistického úřadu 2,52 koruny). Domažlická cena 3,58 korun
dokazuje, že realita v obchodech je od celostátních průměrů někdy dost jiná.

Ocenění práce
Za svoje působení v oblasti rozvoje česko-německých vztahů obdržel
domažlický nakladatel a amatérský historik Zdeněk Procházka diplom Kruhu
přátel Domažlice - Furth im Wald.

Maškarní karneval skupiny Mír
Pionýrská skupina Mír uspořádala v sobotu 18. února odpoledne ve
velkém sále městského kulturního střediska svůj tradiční maškarní karneval
s tombolou, slosováním vstupenek a s oceněním nejlepších masek.

První kandidát na funkci senátora
V letošním roce vyprší dosavadní senátorce za volební obvod č. 11
Domažlice - Klatovy JUDr. Jiřině Rippelové (ČSSD) šestileté volební období.
Dosavadní senátorka se ucházela o kandidaturu i pro další šestileté období,
nominační konference ČSSD, která se sešla v neděli 19. února, dala ale přednost
bývalému domažlickému starostovi a současnému poslanci Parlamentu ČR Janu
Látkovi, který tak bude na podzim obhajovat křeslo senátora pro sociální
demokracii.
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Renovace kříže na hřbitově
Litinový kříž, který je dominantou původní části domažlického hřbitova,
už volal po renovaci několik let. Protože kříž je prohlášenou památkou, požádalo
město v loňském roce ministerstvo kultury o příspěvek na jeho opravu z fondu
Obnova kulturních památek. Ministerstvo žádosti města vyhovělo a z potřebné
částky 384 249 Kč uhradilo 345 000 Kč. Opravou byl pověřen licencovaný
restaurátor kovu pan Jindřich Kovařík, který si v tomto měsíci kříž odvezl do své
dílny v Kralovicích. V létě už zrenovovaný kříž stál zase na svém místě.

Jubileum Jiřiny Paroubkové
V úterý 21. února se dožila 95 let paní Jiřina Paroubková, známá
osobnost domažlického veřejného života, učitelka, dlouholetá činovnice
domažlického skautingu. Mezi četnými gratulanty byl i domažlický starosta Ing.
Miroslav Mach.

Propad pod bránou
Ve čtvrtek 23. února se propadla dlažba na domažlickém Náměstí Míru,
přímo pod dolejší bránou. Příčinu se zjistit nepodařilo, propad byl označen za
zcela nečekaný. Je ovšem skutečností, že už v roce 1968, po ukončení
zpevňování

sklepů

na

domažlickém

náměstí,

upozorňovali

odborníci

dodavatelské firmy, Geoindustrie Praha, na možná rizika, související
s nepevností podloží náměstí a doporučovali omezit na náměstí průjezd těžší
automobilové dopravy. Po téměř půlstoletí projíždí po náměstí denně x krát více
těžké nákladní dopravy než ve vzpomínaném roce 1968. To, že se sem tam cosi
propadne, není tedy nic nečekaného. Spíš je nečekané, že se toho dosud "na
rynku" (rynk, rynek - starý domažlický název pro náměstí) už nepropadlo víc.
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Domažlický starosta Ing. Mach si prohlíží havárii pod bránou.
Foto Stanislav Šebek, Domažlický deník

Klub seniorek
Klub seniorek Sokola Domažlice také letos zajišťuje pro svoje členky i
další zájemkyně volnočasové aktivity pro posílení fyzické kondice i odpočinek.
Každé pondělí od 9 do 10 hodin a od 17 do 18 hodin se koná cvičení seniorek. Ve
středu od 9 do 12 hodin se seniorky scházejí u ručních prací a her, od 13 do 15
hodin je jim k disposici sokolská knihovna. Oblíbený je i taneční kroužek
seniorek. Klub má sídlo v sokolovně, kde také pořádá všechny své akce.

Srovnání hladiny nájemného
Protože nájemné v městských bytech se případ od případu liší, rozhodla
radnice v průběhu příštích šesti let srovnat jeho výši tak, aby dosahovala stejné
ceny, a to 64, 65 Kč za metr čtvereční plochy.
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Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 14. února
I. abonentní koncert
ARTE MISS TRIO – vítěz „Premio Carlo E. Soliva 2004“ v Itálii
Adéla Štajnochrová – housle
Alžběta Vlčková – violoncello
Jana Holmanová – klavír
Klavírní trio ArteMiss se právem řadí k nejrenomovanějším českým komorním
souborům.
čtvrtek 16. února
Divadelní představení v rámci předplatného
umělecká agentura Jaroslava Svobodová
Noelle Chatelet:
ŽENA VLČÍ MÁK
V hlavní roli: Hana Maciuchová
Překlad a režie: Jaromír Janeček
Česká premiéra monodramatu francouzské autorky Noelle Chateletové.
pondělí 27. února
Koncert LUCIE BÍLÉ s klavírním doprovodem PETRA MALÁSKA
Koncert byl beznadějně vyprodán už dlouho před datem konání. Zpěvačka se
proto uvolila uspořádat ještě jeden koncert od 17 hodin.

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 26. února ve 14 a v 16 hodin
KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM
loutková pohádka
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BŘEZEN
Výstava v Galerii bratří Špillarů
Ve čtvrtek 1. března měla v Galerii bratří Špillarů vernisáž výstava
fotografií Vratislava Bednáře a Karla Ihy. Výstavu uvedl vedoucí galerie Václav
Sika.

Návštěva ministra Pospíšila
V úterý 6. března zavítal do našeho města ministr spravedlnosti ČR
JUDr. Jiří Pospíšil. Dopoledne navštívil okresní státní zastupitelství, společnosti
Gali Optik, Kovobel a ProHeq. Po obědě besedoval se studenty zdejšího
gymnázia a od 16 hodin se v Dubině setkal s občany města.

Nový týdeník
Ve čtvrtek 8. března ráno ještě za tmy vyrazil na domažlické náměstí tým
lidí, kteří expedovali první číslo nového týdeníku „5 + 2 dny“. Jedná se
o periodikum, které pod stejným názvem vychází ve všech krajích republiky,
vždy s obsahem, věnovaným tomu kterému konkrétnímu kraji, s lokální částí
podle jednotlivých okresů kraje. Nechybí ani televizní program na celý týden a
sportovní zpravodajství. Týdeník vychází ve čtvrtek, a bude k dostání zdarma na
stojanech, rozmístěných po městě a v některých prodejnách. Jeho vydavatelem
je akciová společnost AGF Media (spojovaná se jménem Andreje Babiše),
regionální redakce sídlí v Plzni, vedoucí lokální redakce pro Domažlicko je
Kristina Bublová.
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Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Tentokráte se ve čtvrtek 8. března od 17 hodin konalo v galerii autorské čtení
autorů Milana Čechury a Lubomíra Mikiska.

Opět Smolovský rybník
Spory o vlastnictví Smolovského rybníka mezi městem a rybářstvím
Klatovy se táhnou už řadu let. Všechny archivní dokumenty při tom hovoří jasně
ve prospěch města. Snad bylo chybou, že město zpočátku ke svým žádostem
nemělo dostatečně průkazné archivní materiály, ty si nechalo dohledat až
později. Na počátku devadesátých let, kdy spor začal, žilo ještě i dostatek
pamětníků, jejichž svědectví o budování smolovské hráze se také dalo využít.
Podle záznamů, které lze dohledat v archivu města, myšlenka vybudovat
smolovský rybník, přesněji řečeno hráz na tamním potoce, vznikla
bezprostředně po válce, když město řešilo nedostatek pitné vody. Původně
vznikl návrh, svést vodu z Čerchova. To se však ukázalo jako nerealizovatelné, a
tak jako druhá varianta nastoupil Smolov a začala smolovská stavba. Teprve po
jejím dokončení se zjistilo, že smolovská voda pitnou vodou být nemůže, a tak se
začaly hledat další možnosti. Smolovský rybník měl sloužit nejprve jako
koupaliště, a teprve později alespoň k chovu ryb a jako požární nádrž. Toto vše
město v první fázi "boje o rybník" buď nevědělo, nebo nedokázalo uplatnit.
Teprve v posledních létech začalo své právo na rybník uplatňovat energicky, ale
to už bylo zjevně pozdě, protože ani ústavní stížnost nepomohla zvrátit rozsudek
ve prospěch klatovských rybářů. Město proto rozhodlo obrátit se na Evropský
soud pro lidská práva ve Štrasburku a zadalo zpracování stížnosti. Stížnost byla
odeslána 2. října tohoto roku, 13. prosince dostalo město odpověď, že se jedná
o nepřijatelnou stížnost. Smolovský rybník, na jehož zbudování vynaložilo město
dost prostředků i úsilí, je tedy pro ně definitivně ztracen. Útěchou může
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Domažlicím být pouze to, že případů, podobných tomu smolovskému, jsou ve
státě stovky, ne-li tisíce. Jak se zdá, dnes hojně ražené heslo "Co bylo ukradeno,
musí být vráceno" by mělo mít dovětek "ale jak kdy a jak komu".

Spory kolem výstavby Kauflandu nekončí
"Kaufland v Domažlicích je černá stavba. Byl postaven, zkolaudován a
už tři roky funguje jako největší obchodní centrum ve městě, to vše ale na
základě neplatného, soudem zrušeného stavebního povolení." O tento fakt se
opírá občanské sdružení TUSTA, které v tomto měsíci vydalo ke "Kauze
Kaufland" dosti ostré stanovisko (plné znění stanoviska TUSTY viz přílohy tohoto
kronikářského zápisu). Podnětem mu bylo probíhající řízení o odstranění stavby,
které vyplynulo z rozhodnutí krajského soudu k tomuto případu a které probíhá
už čtvrtý měsíc, ačkoli lhůta k rozhodnutí je 30 dní.
Sdružení TUSTA má nesporně pravdu v tom, že Kaufland byl černou
stavbou od počátku, vlastně od chvíle, kdy v areálu bývalého domažlického
pivovaru začaly bez demoličního výměru, bez stanovisek příslušných orgánů,
demoliční práce. Například pivovarský komín byl chráněnou památkou,
developerská společnost InterCora ho nechala zbourat bez vyjádření orgánů
památkové péče, nutného ze zákona, a teprve po opakovaných protestech
památkářů zažádala dodatečně o demoliční výměr, který jí městský stavební
úřad beze všeho dodatečně vydal. A tak tomu bylo s celou stavbou, jedno
porušení příslušných zákonů a předpisů za druhým. To ostatně společnosti
TUSTA potvrdil i krajský soud, ke kterému se odvolala. Co ale teď s tím?
Kaufland stojí, funguje, bourat ho je už prakticky nemyslitelné a bylo by to i
zbytečné. Druhá věc je, že by z celé kauzy měla být vyvozena osobní
odpovědnost všech, kdo připustili, aby se se zákony a předpisy České republiky
zaházelo jako s cárem odpadového papíru. Kauza Kaufland ovšem není
ojedinělá. Podobných jsou po republice desítky. A občané proti nim protestují
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většinou marně. Dokud ale budeme podobné případy trpět, dotud se v republice
pořádek neudělá. V tom má sdružení TUSTA, které jedni považují za bojovníka
za právo a spravedlnost, druzí za spolek kverulantů, samozřejmě pravdu.

Benzinka ne, KIK a DM ano
Městská rada už po druhé zamítla podnikatelský záměr postavit na
parkovišti u Komerční banky benzinovou čerpací stanici. Rozhodnutí je to
moudré, v okolí náměstí by tak zmizel další, byť miniaturní kousek zeleně,
nehledě k tomu, že stavět benzinku na rušné křižovatce, kde je minimum místa,
je vůbec nesmyslné. Naopak zelenou dostala, vystavením stavebního povolení,
dostavba volného prostoru na místě bývalé Kaubovic továrny, kde mají ještě do
konce roku vyrůst prodejny KIK a DM drogerie

Cizinci ve městě
V poslední době poukazují občané města na sílící příliv slovenských a
rumunských Romů a cizích státních příslušníků obecně do Domažlic, a na
problémy, které to přináší - hluk, obtěžování chodců, nepořádek kolem
ubytoven, nárůst drobné kriminality. Této problematice se několikrát věnoval i
Domažlický deník. K největšímu nárůstu počtu cizinců ve městě došlo už
v loňském roce. Město však i nadále pohyb cizinců ve městě monitoruje a
věnuje mu zvýšenou pozornost.

Pocta Jindřichu Jindřichovi
Bývaly doby, starší generace Domažličanů je ještě pamatují, kdy bylo
v Domažlicích tak trochu "přejindřichováno". Nebylo roku, aby se nevzpomínalo
nějakého výročí hudebníka a národopisce Jindřicha Jindřicha. Jednou to byly
narozeniny uctívaného Mistra, jindy výročí vydání toho či onoho Jindřichova
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díla, či významného vystoupení, příležitost se pravidelně našla při koncertech
Čerchovanu. V posledních létech naopak stihl Jindřicha Jindřicha osud i mnoha
jiných významných regionálních osobností - upadly tak trochu v zapomnění.
Vzpomínat na vlastní, byť nedávnou minulost, zdá se býti v těchto hektických
dobách něčím zastaralým, nemoderním. A tak je jistě záslužné, že se Muzeum
Chodska a městské kulturní středisko rozhodly vzpomenout 45. výročí
Jindřichova úmrtí (zemřel 23. října 1967) komponovaným pořadem nazvaným
BULAČINA. Účinkovali v něm pěvecký sbor Canzonetta, Jan Fraus, Josef Štefan,
Martina Vachovcová, Milada Nejdlová, Martina Morysková. Hostem pořadu byl
ředitel Městského kulturního střediska v Domažlicích, Jindřichův prasynovec,
Mgr. Kamil Jindřich. Pořadem provázeli profesor PhDr. Viktor Viktora CSc. a
ředitel Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl. Režie Marie Hanáčíková a Jan
Holoubek. Večer se konal v úterý 13. března v 19.30 ve velkém sále městského
kulturního střediska.

Slepice na balkónech?
Ceny vajec nadále rostou. Leckde už překročily hranici čtyř korun za kus
a blíží se k magické pětikoruně. "Vaječné šílenství" posledních týdnů má jeden
nečekaný dopad. Nejen na vesnicích, ale i ve městech roste poptávka po
mladých slepičkách. Jejich chovatelé potvrdili, že mají řadu zájemců i
z Domažlic. A protože zájemců je opravdu hodně, stojí se na slípky leckde
(například v Kolovči) i fronty. Ohrady a kurníky se budují na zahrádkách i na
dvorcích rodinných domů ve městě. Dokonce se vyskytl případ, že kdosi měl
slepice v lodžii panelového domu. Doufejme jen, že tento způsob chovu kura
domácího je přece jen výstřelkem, který se nestane obecně rozšířeným jevem.
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Přestavba pivovaru se stává realitou
Město Domažlice vyhlásilo architektonickou soutěž na přestavbu areálu
bývalého pivovaru, totiž toho, co z něj zbylo v majetku města, nejstarší
pivovarské budovy, na multifunkční centrum. Do této soutěže se přihlásilo
23 architektů a ateliérů nejen od nás, ale i z Německa a z Francie.

Výstava ručních prací
Klub seniorů Tělovýchovné jednoty Sokol Domažlice pořádal ve dnech
26. do 28. března (pondělí-středa) v přízemí sokolovny Velikonoční výstavku
ručních prací klubu.

Nová propagační skládanka
Městské kulturní středisko a jeho městské informační centrum vydaly
novou informační skládanku. Skládanka Historie a pamětihodnosti města,
provází návštěvníka Domažlic krok za krokem kolem nejvýznamnějších
městských památek, upozorňuje i na pamětní desky a busty na domažlickém
náměstí. Vyznačuje se pěknou, nevtíravou grafickou úpravou (Grafické studio
Mirec a tiskárna MKS Domažlice) a bude jistě dobrou základní rukovětí pro ty,
kdo se zajímají o stavební historii města. MKS ji vydalo v české, anglické a
německé verzi.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
středa 7. března v 19 hodin
ALJAŠKA-DIVOČINA ZLATÉHO SEVERU
Diashow cestovatele a fotografa Martina Loeva
sobota 10. března ve 20 hodin
14. CHODSKÝ BÁL
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Závěr plesové sezóny už tradičně patřil Chodskému bálu. K tanci i k poslechu
hrála dechová hudba HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka.
čtvrtek 15. března
II. abonentní koncert
JIŘÍ PAZOUR klavír
Večer klavírní improvizace věnovaný Jindřichu Jindřichovi.

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 4. března ve 14 a v 16 hodin
KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM
loutková pohádka
neděle 25. března ve 14 a v 16 hodin
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
loutková pohádka

Klubová scéna
čtvrtek 29. března

IVAN HLAS TRIO
Večer Hlasových písní.
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DUBEN
Skautské výročí
Stovku let existence skautingu v Čechách si v dubnu připomněli
domažličtí skauti.

Navrácená krása
Zastupitelstvo obce Mutěnín věnovalo Muzeu Chodska zajímavý
exponát. Je jím nádherně zdobený pohřební kočár z přelomu 19. a 20. století.
Mutěnínské zastupitelstvo vzácnou, ovšem mírně zdevastovanou památku
věnovalo muzeu s tím, že muzeum nechá kočár zrestaurovat a vystaví jej ve své
exposici. Muzejníci s podmínkami zastupitelstva souhlasili. Renovování kočáru
se ujali muzejní restaurátoři a dílo se jim skutečně povedlo. Veřejnosti
představili muzejníci kočár na výstavě NAVRÁCENÁ KRÁSA aneb CO SE SKRÝVÁ
V DEPOZITÁŘI. Vernisáž výstavy se konala ve čtvrtek 5. dubna za přítomnosti
starosty a některých zastupitelů obce Mutěnín, zástupce zřizovatele muzea,
vedoucí odboru kultury plzeňského krajského úřadu Aleny Svobodové a dalších
hostí. V kulturním programu vystoupil Jaroslav Lucák, housle, za klavírního
doprovodu Jiřiny Eretové. Slavnostní chvíle natáčela Česká televize.

Přepadení v Baldovské ulici
Třiaosmdesátiletou paní přepadli v tomto měsíci za bílého dne
v Baldovské ulici dva mladíci, kteří jí chtěli ukrást kabelku.
„Šla jsem v neděli z kostela a v Baldovské ulici vedle penzionu mě potkali
dva mladí muži. Mohlo jim být mezi dvaceti a třiceti lety. Šli několik kroků za
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sebou. Ten první mě pozdravil a mě to celkem překvapilo, protože jsem ho
neznala. Nicméně díky tomu jsem si ho prohlédla. Druhý mladík se bez jediného
slova sápal po mé kabelce, kterou jsem měla na rameni.“ (popis převzat
z Domažlického deníku).
Statečná paní se ale jen tak nedala. Kabelku svírala tak pevně, a pokus
o krádež komentovala tak hlasitě, že mladíci se nakonec svého úmyslu vzdali a
raději utekli. Podobná dvojice mladíků "operovala" v loňském roce na Kavkaze,
kde rovněž kradli kabelky a nákupní tašky. Možná to byl totožný pár, který jen
změnil působiště.

Odemykání České studánky
V sobotu 14. dubna odemykali domažličtí turisté v podčerchovských
lesích Českou studánku. Tradiční akce se zúčastnilo 500 turistů, což je číslo
vskutku úctyhodné. Na jejím úspěchu se podílely i Domažlické městské lesy,
které se postaraly o občerstvení u Zelené chýše. Milými hosty tohoto
turistického setkání byli starostové Domažlic a Furthu Miroslav Mach a Sandro
Bauer, ředitel městských lesů Jan Benda a předseda furthských turistů Walter
Spiess. Studánku odemykali předsedové turistů z Domažlic a Furthu, Petr
Matějka a Walter Spiess, na novou sezónu si vodou ze studánky připili oba
starostové. Kromě už tradičního vystoupení klenečského mužského souboru
Haltravan, zahráli tentokráte u studánky i trubači domažlických a bavorských
myslivců.

Miroslav Mach a Sandro Bauer si připíjejí na novou sezónu
Foto Domažlický deník, Stanislav Šebek
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Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
V Galerii bratří Špillarů tentokráte přednášel ve středu 18. dubna ředitel
Muzea Chodska Mgr. Josef Nejdl. Přítomné na své přednášce, nazvané Cestou
Manky Římanky (Marie Bílkové z Mrákova), seznámil s jednou z rázovitých
postav Chodska a s jejím putováním do Říma.

Zase ta "áčka".
Kvůli mobilním reklamám, tak zvaným "áčkům", bylo už ve městě
mrzutostí až dost. Podloubí se jimi hemžilo natolik, že městská rada musela
přistoupit k jejich omezení na jedno "áčko" pro jednu prodejnu. I tak je jich ale
stále hodně a letos jich zase, zdá se, přibylo. Na radnici nyní došly protesty
nevidomých, kterým "áčka" pohyb v podloubí značně ztěžují. Radnice tedy bude
muset řešit další problém. Navrhuje se, aby "áčka" směla stát jen na jedné
straně podloubí. To ale sotva co vyřeší. Podloubí je úzké a stížností na mobilní
tabule ani po jejich omezení neubývá. Stěžují si totiž i maminky s kočárky a
zejména vozíčkáři, pro které projet některými částmi náměstí je vůbec problém v podloubí "áčka", na chodnících před podloubím předzahrádky, pod chodníkem
parkující auta a středem náměstí jedno auto za druhým. Vozíčkáři zkrátka mají
smůlu.

Ceny pohonných hmot
se letos pohybují nahoru dolů jako na houpačce. Benzín se v dubnu
u některých čerpacích stanic vyhoupl přes 38 korun za litr. Koncem dubna, díky
nižším cenám ropy, zlevnil, ale odborníci varují, že ceny mohou opět vzrůst.
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Lenochod
Tradiční turistický pochod LENOCHOD, pořádaný každoročně gymnáziem
a Klubem českých turistů, se letos konal v sobotu 21. dubna.

Město bude zřizovatelem Domu dětí a mládeže DOMINO
Plzeňský kraj hodlá převést některé zřizovatelské kompetence z kraje na
města. Město Domažlice požádal o převzetí zřizovatelství zdejšího Domu dětí a
mládeže DOMINO. Zastupitelstvo souhlasilo, a město tedy po ukončení školního
roku zřizování domu dětí převezme

Výstup na domažlickou věž
IX. ročník hasičského závodu
I v devátém ročníku hasičského výstupu na věž zvítězil ve své kategorii
Antonín Rendl z Horní Kamenice. Z tohoto závodu si odnesl palmu vítězství už
osmkrát. Zúčastnit se chce ještě 10. ročníku v roce 2013 a poté závodění
ukončit.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
pondělí 2. dubna
VĚRA MARTINOVÁ se svou skupinou
Agentura Country DJ Aleš Trdla
úterý 10. dubna
III. abonentní koncert
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
sobota 14. dubna ve 20 hodin
koncert skupiny

TŘI SESTRY
Předkapela MZH.
neděle 15. dubna
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Divadelní představení v rámci předplatného
Peter Quilter: OPONA NAHORU! (NÁHRADNÍ TERMÍN)
úterý 17. dubna
KAREL ŠÍP A JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ - VŠECHNOPARTIČKA
Improvizovaná show volně navazuje na styl televizní Všechnopárty, která je
nejsledovanějším pořadem České televize.
sobota 21. dubna
Martin Volf: KATKA A BUDE Z NÍ MATKA
Divadelní představení mimo předplatné
úterý 24. dubna od 8.15 a 10 hodin
Divadlo KRAPET
VELRYBA LÍZINKA aneb dobrodružství v českých řekách
divadelní představení pro mateřské a základní školy
pátek 27. dubna
Ochotnický spolek DĚS (divadelní experimentální studio) KAREL
O MUŽI, JEHOŽ ŽENA PRODÁVALA KVĚTINY NAPROTI PEKAŘSTVÍ VÁCLAVA
MARHOULA
divadelní představení mimo předplatné – derniéra komorní jednoaktovky Emila
Hofmana

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 1. dubna ve 14 a v 16 hodin
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutková pohádka
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KVĚTEN
Májová vycházka rodičů s dětmi
Jestliže na novoročních turistických akcích byla letos účast slabší, pak při
májové vycházce s dětmi tomu bylo naopak. Čtyřkilometrovou trasu pod
Vavřincem prošlo 150 účastníků, o plných 60 více než loni, z toho 81 dětí. Akci
opět finančně podpořilo Město Domažlice, připravil ji domažlický Klub českých
turistů ve spolupráci s Junákem.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V Galerii bratří Špillarů vystavuje od 3. května do 30. června svoje obrazy
Václav Malina. Výstavu, kterou autor nazval ÚTĚKY DO KRAJINY, uvedl na
vernisáži, konané ve čtvrtek 3. května, vedoucí domažlické galerie Václav Sika

Oslavy osvobození
Letošní oslavy osvobození a konce 2. světové války, u nás už tradičně
konané vždy v den osvobození Domažlic vojáky generála Pattona, 5. Května na
domažlickém náměstí, zahájil v 10 hodin dopoledne koncert dechové hudby
základní umělecké školy (ZUŠ) LIDUŠKA. Po ní se na pódiu před radnicí vystřídali
dudáci ZUŠ a COMBO ZUŠ Domažlice. V 11.20 hodin přijel na náměstí konvoj
historických vozidel Military car clubu z Plzně. Ve 12 hodin začala oficiální část
oslav. Promluvili na ní starosta města Miroslav Mach, poslanec Vladislav
Vilímec, předseda military clubu Rudolf Bayer a zástupce amerického
velvyslanectví podplukovník Brian Denny. Pietní slavnost ukončilo položení
květin a věnců k pamětní desce americké armády na radnici. Přítomní si pak
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ještě měli možnost vyslechnout koncert kapely 35. plzeňského pěšího pluku
POLIGNO.
Už dopoledne navštívili představitelé města a zástupci občanů památná
místa obětí nacismu - Hrob V dáli na městském hřbitově, památník na
židovském hřbitově a pomník obětem nacismu na Chodském náměstí - a položili
k nim květiny. Ve 14 hodin odpoledne položili květiny i k pomníku obětem válek
v Havlovicích.
O dva dny později, 7. května, navštívil Domažlice jeden z vojáků, kteří
Domažlice v květnu 1945 osvobozovali, Robert Gilbert. Vzácného hosta přijal na
radnici starosta města Ing. Miroslav Mach.

Vítání ptačího zpěvu
Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor
životního prostředí pozvali všechny milovníky ptáků na už 21. ročník „Vítání
ptačího zpěvu“. Akce, která probíhá po celém světě, má za cíl seznámit
veřejnost se světem ptactva a s ptačím zpěvem Letošním ptákem roku je tetřevhlušec, kdysi hojně rozšířený i na Čerchově. O obnovu jeho populace na
čerchovských svazích usilují už řadu let Domažlické městské lesy. Letošní vítání
se uskutečnilo v neděli 6. května v 5.30 hodin ráno v Hanově parku.

Zemřel Karel Hruška
V pondělí 7. května zemřel ve věku 82 let Karel Hruška z Milaveč.
V Domažlicích byl znám dlouholetou a velice pečlivou dokumentací obětí a
následků II. světové války na Domažlicku i v našem městě. Jeho archiv, který po
létech bádání shromáždil, je nejucelenější sbírkou dokumentů o obětech
nacismu z Domažlicka a obsahuje mnohdy unikátní materiály a údaje. Karel
Hruška spolupracoval s Muzeem Chodska i s domažlickou knihovnou. Výsledky
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svého bádání ochotně poskytoval badatelům, studentům a všem zájemcům
o válečnou problematiku.

Taneční akademie
V pátek 11. května se ve velkém sále MKS Domažlice konala od 15.30 a
od 17.30 hodin TANEČNÍ AKADEMIE VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ. Pořádali ji
Městské kulturní středisko a Základní umělecká škola v Domažlicích

Závod horských kol
V neděli 20. května se v lesoparku Škarman konal již 4. ročník závodu
horských kol, určeného široké veřejnosti. Soutěžilo se v několika věkových
kategoriích, včetně kategorie předškoláků.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Květnová přednáška v galerii se konala tentokráte až na sklonku měsíce,
24. května. Do Domažlic zavítala lektorka Matice České Věra Kubová, která
posluchačům přiblížila osobnost Boženy Němcové a některé nejasnosti kolem
jejího života v přednášce nazvané Božena Němcová bez tajností.

Nová městská vyhláška
Na

základě

opakovaných

stížností

občanů

na

situaci

kolem

potravinářských prodejen ve městě a v městských parcích, kde postávají a
posedávají bezdomovci, konzumují alkohol a obtěžují kolemjdoucí občany,
o nepořádku nemluvě, přijalo zastupitelstva města vyhlášku, kterou zakazuje
konzumaci alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejnosti
v městské památkové rezervaci, v městských parcích a v padesátimetrovém
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okruhu kolem škol. Zákaz platí i pro okolí prodejen COOP, Albert, Kaufland a
Penny. Vyhláška by měla pomoci vyřešit problém, který občany dlouhodobě
sužuje.

Další kniha nakladatelství Český les
Nakladatelství Český les vydalo knihu Židovské památky Domažlicka a
Horšovskotýnska autorů Jiřího Fiedlera a Václava Freda Chvátala. Text knihy,
v českém a německém jazyce, uvádí i základní údaje o židovské obci
v Domažlicích.

Vlak - legenda
Při výletní cestě z Prahy do Paříže projel Domažlicemi Orient – Express,
legendární vlak, známý i z četných literárních děl (např. Agathy Christie).

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 3. května
divadelní představení v rámci předplatného
DRAHÉ TETY A JÁ
v podání herců Divadla METRO
čtvrtek 24. května
IV. abonentní koncert
MARTINA BAČOVÁ - HOUSLE, ALEXANDR STARÝ - KLAVÍRNÍ DOPROVOD

Klubová scéna
čtvrtek 17. května ve 20 hodin
TOXIQUE
koncert v rámci turné Tips for Grown up Kids
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ČERVEN
Začátek sezóny v letním kině
V pátek 1. června zahájilo filmem Líbáš jako Ďábel letošní sezónu letní
kino.

Město dětem
Stalo už se tradicí, že na Mezinárodní den dětí připravuje Město
Domažlice ve spolupráci s domem dětí, sportovci a dalšími partnery pro děti
v letním kině zábavné odpoledne. Letos se na jeho organizaci podílely dům dětí,
sdružení Pionýr, Baseballový klub Wolfs Domažlice, Charita ve spolupráci
s římskokatolickou farností, Český svaz ochránců přírody Libosváry a
Enviromentální informační centrum Domažlice. Pro děti připravily bohatý
program, jehož vyvrcholením byla od 15 do 17 hodin diskotéka.

Kulturní léto 2012
Brožurka Kulturní léto 2012 vydávaná každoročně městským kulturním
střediskem přináší i letos informace o všech kulturních pořadech, konaných
v Domažlicích od 1. června do 31. srpna. Je to široká, pestrá a kvalitní nabídka,
ze které si jistě vybere každý, junior, senior i generace let středních. Domažlice
se v posledních létech díky podpoře vedení města a snaze především městského
kulturního střediska stávají na tři letní měsíce městem kultury. Bohatá a
zajímavá je ostatně i kulturní náplň ostatních měsíců roku. Dá se říci, že kultura
a sport mají v Domažlicích zelenou, i když se někdy spolu přou, koho město
podporuje víc. Samotná brožurka je jako vždy nápaditě uspořádána a dokáže
zaujmout. Snad jediným jejím nedostatkem je malé písmo programů Chodských
slavností, které její uživatelé kritizují každý rok.
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Autobus na Čerchov
V sobotu 2. června vyjel letos poprvé autobus na Čerchov. Až do 30. září
bude jezdit každou sobotu a neděli a o státních svátcích po trase Domažlice,
Klenčí, Čerchov, Waldmünchen, Furth im Wald. Autobus využívají zejména starší
a hůře pohybliví lidé, a také rodiny s malými dětmi, kteří by se jinak na Čerchov
neměli možnost dostat. Projekt je společným dílem české a bavorské strany a
podílejí se na něm Svazek obcí Domažlicko spolu s obcemi Babylon, Domažlice a
Klenčí pod Čerchovem na české straně a Waldmünchenem a Furthem
u sousedů. Finančně na tuto akci přispívá i Plzeňský kraj.

Koncert Michala Davida
V pátek 8. června se od 20 hodin konal v letním kině koncert Michala
Davida. Pořadatelem koncertu byl oddíl kopané Tělovýchovné jednoty Jiskra
Domažlice.

Děti dětem
Ve středu 13. června odpoledne se na domažlickém náměstí uskutečnil
II. ročník charitativní akce Děti dětem. Na pódiu na náměstí vystoupily Dětský
kroužek při ZŠ Msgre B. Staška, Perníček zpěvníček z Komenského 17 a dětské
sbory ze ZUŠ Domažlice. Dobrovolný příspěvek, který děti vybíraly, byl určen
dětskému oddělení domažlické nemocnice na nákup hraček a vybavení
interiéru. Děti za odpoledne vybraly 3 645 korun a 5,75 Euro. Akci zorganizovalo
Město Domažlice.

Jazzová mše
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Pěvecký sbor Čerchovan ve spolupráci s městským kulturním střediskem
uvedl v neděli 24. června od 19.30 hodin v arciděkanském kostele pod
taktovkou Marka Vorlíčka jazzovou mši Celebration Jazz Mass od Karla Růžičky.
Účinkovali: Michaela Šrůmová, soprán, Karel Růžička, klavír a Celebration Jazz
Mass Orchestra.

Dubina ve staronovém kabátě
V neděli 10. června odhalil herec a architekt David Vávra společně
s dcerami architekta Stanislava Sudy v budově restaurace Dubina pamětní
desku autorům, kteří v roce 1966 vyprojektovali její původní podobu, Ing. arch.
Stanislavu Sudovi, Ing. arch.
Zdeňkovi Vávrovi a Ing. arch.
Václavu Zoubkovi. Dubina byla
postavena v létech 1967 - 1969
podle projektu zmiňovaných tří
autorů, který vyšel vítězně z
vypsané architektonické soutěže.
Dnes si už jen málokdo ve městě
vzpomene, že projekt vzbudil u domažlické veřejnosti, zejména mezi
starousedlíky, značné rozhořčení a Domažličané se s budovou, která zcela
změnila ráz horního konce náměstí, dlouho nedokázali smířit. Časem si ale
přece jen zvykli, a když už se Dubina stala organickou součástí města, přišel rok
1990 a s ním další změna. Budovu koupila německá společnost HASSO, která ji
nejprve zamýšlela od základu přestavět. David Vávra, syn jednoho z autorů
projektu výstavby Dubiny Zdeňka Vávry, několikrát na veřejnosti hovořil,
naposledy právě při odhalení pamětní desky, o nepochopitelné roli památkářů v
přestavbě z devadesátých let a o snaze odstranit "architekturu socialismu" jako
úpadkovou.
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Poznámka kronikářky: Protože jsem v oněch létech byla šéfkou
kritizovaných památkářů, dovolím si pro budoucnost uvést několik podstatných
skutečností. Za přestavbou Dubiny totiž nestály ani ideologické důvody, ani
neschopnost památkářů, ale, jak už to tak bývá, peníze, obchodní zájmy HASSA
a jisté stavební společnosti z Karlových Varů. Kdyby David Vávra jen nahlédl do
dokumentace, uložené ke "kauze Dubina" na městském úřadě, bylo by mu asi
leccos jasnější. Domažličtí památkáři několikrát odmítli dát firmě HASSO kladné
stanovisko k úplné přestavbě Dubiny. Při tom byli pod obrovským tlakem jak
právníků firmy HASSO, tak městského úřadu, přesněji řečeno jednoho
významného představitele radnice. Ten dokonce vedoucí referátu kultury
okresního úřadu, kam památková péče spadala, zcela nepokrytě vyhrožoval, že
nezmění-li stanovisko a nepodepíše předložený projekt, bude to pro ni mít velice
nepříjemné následky. Vedoucí referátu jednání onoho komunálního politika
odmítla a označila je za nepřípustné vydírání. Zmíněný politik se poté dožadoval
u přednosty okresního úřadu jejího odvolání, ale neuspěl. To, co nakonec
vzniklo, byl kompromis, který navrhl mladý karlovarský architekt na základě
mnoha jednání, a který už památkáři nemohli odmítnout, tím spíše, že je město
nepodpořilo. Ostatně rozhodující slovo ani tenkrát nebylo na památkářích, ale
na městském stavebním úřadě, který na přestavbu, kdyby proti ní měl námitky,
nemusel vydat stavební povolení. Památkáři se tak stali obětními beránky za
činy jiných. Teprve po několika létech se v rámci informací památkové obce
náhodně dozvěděli o obchodním propojení HASSA a dotyčné stavební firmy,
která patrně chtěla v Domažlicích udat materiály, které nakoupila a které jinde
nechtěli, i o roli, kterou v příběhu přestavby Dubiny sehráli dva domažličtí
občané, jeden komunální politik a druhý architekt.
Další, a doufejme, že už poslední přestavbou prošla Dubina v loňském
roce, kdy jí její nový majitel, společnost Top Tank, vrátil původní vzhled ze
šedesátých let.
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Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Už celou řadu let zachycuje různé významné události, které se odehrávají
v našem městě a především jeho kulturního život dokumentarista Jan Novák. Se
svojí regionální dokumentární tvorbou seznámil domažlickou veřejnost už na
jednom podvečeru v galerii v loňském roce. Ve čtvrtek 14. června v 17 hodin
předvede veřejnosti další ukázky svých filmů na přednášce, kterou nazval
Zpětohledy II. aneb Pohledy na novodobou historii.

Úspěch mladých filatelistů
Členové filatelistického kroužku při základní škole Komenského 17 Petr
Hrebenár a Daniel Motyčák, se zúčastnili národního kola filatelistické
olympiády v České Skalici. Oba byli úspěšní, Daniel Motyčák ze 3. třídy nejmladší
účastník finále, předstihl většinu starších soutěžících kategorie Z, a vybojoval si
2. místo, Petr Hrebenár z 5. třídy, obsadil s velkým bodovým náskokem
v kategorii mladších filatelistů A 1. místo.

Nové vedení domu dětí
Rada Plzeňského kraje jmenovala na základě konkurzního řízení
s platností od 1. července novou ředitelkou Domu dětí a mládeže Domino
Kamilu Bendovou.

Hudba v klášteře
pondělí 4. června v 19.30 hodin, v refektáři
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE
Pořadatelé: ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
Domažlice
neděle 17. června ve 20 hodin v rajské zahradě
JAPONSKÝ VEČER
koncert japonských umělců
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Hudba na náměstí
neděle 3. června od 18 do 20 hodin u kašny
PROMENÁDNÍ KONCERT
dechové hudby VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce

Hudba pod hradem
pátek 22. června ve 20 hodin, zahrada pod Chodským hradem
VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
PETR SPÁLENÝ a Apollo Band
Host: Miluška Voborníková

Letní kino
pátek 29. června od 14 hodin
PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncerty regionálních rockových kapel:
14.00 – AFÉRA
15.00 – RELAXIS
16.00 – DIAGNOZA EXITUS
17.00 – TRAMBUS
17.45 – KILL THE PAIN
18.30 – MILLION DOLLARS
19.15 – BONA VIA
20.00 – LOUTKY
20.30 – MAREK ZTRACENÝ S KAPELOU
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ČERVENEC
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM TUSTA VITREA
Na červencové domažlické sympozium se tentokráte už po třetí vrátili
skláři. Sympozium mělo jako téma "Kulturní průhled přes hranici - od historie
k současnosti" a jeho zadáním byla i výroba dvou tematických vitrážových oken
pro budovy bývalých pivovarů v Domažlicích a v Schönsee. Odborným garantem
a poradcem sympozia byl Petr Šámal.
Hlavní prezentace sklářských technologií - ruční výroba skla foukáním,
rytí a broušení skla, malování skla, výroba vinutých perlí, výroba vitráží probíhala před hradem každý den od 10 do 17 hodin
Doprovodný program sympozia:
úterý 3. července:
17 hodin - slavnostní zahájení před Chodským hradem
středa 4. července: 17 hodin - vernisáž sklářské expozice v Galerii bratří
Špillarů
20 hodin - Ohnivá sklářská noc
čtvrtek 5. července 17 hodin - přednáška akademických malířek Jaroslavy
Votrubové a Vladimíry Tesařové v refektáři kláštera
pátek 6. července:
17 hodin - zakončení sympozia

Výstava v galerii
V rámci sklářského sympozia se ve středu 4. července v Galerii bratří
Špillarů uskutečnila vernisáž výstavy skleněných objektů Zdeňka Kunce. Výstavu
uvedla PhDr. Ilona Jindrová. Křehká, nadýchaná krása skla i neobvyklé tvary
zaujaly všechny přítomné. Pořadateli výstavy nazvané prostě SKLENĚNÉ
OBJEKTY, tentokrát byly nejen Muzeum Chodska a galerie, ale i Město
Domažlice a Městské kulturní středisko v Domažlicích.

133

Sklářům, aby jim šla práce lépe od ruky, zazpíval i známý domažlický dudák
a nově ředitel domažlické ZUŠ Josef Kuneš

Ohnivá sklářská noc

foto Domažlický deník
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Konkurzy na místa ředitelů škol
Tento rok uplynulo šestileté funkční období tří ředitelů domažlických
škol: základní školy praktické, základní umělecké školy a mateřské školy. Město
Domažlice jako jejich zřizovatel proto podle ustanovení příslušného zákona
vyhlásilo na místa ředitelů konkurz. Na základě výsledků konkurzu byli
v ředitelské funkci potvrzeni Martin Tomaier, ředitel praktické školy a Anna
Bauerová, ředitelka mateřské školy. Mírným překvapením byl výsledek konkurzu
na místo ředitele - ředitelky základní umělecké školy. Do konkurzu se přihlásili
dva zájemci - stávající ředitelka Jiřina Holoubková a učitel školy Josef Kuneš.
Konkurzní komise doporučila radě města jmenovat ředitelem Josefa Kuneše. Do
nového školního roku bude tedy "hudebka" vstupovat také s novým ředitelem,
Josefem Kunešem.

Tragedie v nemocnici
K tragické události došlo v domažlické nemocnici, kde třiaosmdesátiletá
žena vyskočila z okna nemocničního pokoje. Pád nepřežila.

Změna správce koupaliště na Babyloně.
Až dotud spravoval babylonské koupaliště domažlický plavecký bazén.
Od 1. července převzala správu koupaliště společnost Vinička. Vstup na
koupaliště bude ale bezplatný, protože odbahnění rybníka a všechny úpravy
hradilo město z prostředků Evropské unie a ty obdrželo s podmínkou, že na
koupališti nebudou provozovány žádné výdělečné aktivity.

Trest za napadení
K šesti létům vězení, zaplacení dvěstětisícového odškodného a ke čtyřem
létům zákazu řízení motorových vozidel odsoudil domažlický okresní soud
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Reného Chalupníka, který v loňském roce napadl na autobusovém nádraží
dvaašedesátiletého domažlického řidiče autobusu Josefa Císlera a způsobil mu
těžké zranění (viz kronikářský zápis za rok 2011, strana 170). Předseda senátu
při vynášení rozsudku zdůraznil, že šlo o brutální, předem promyšlený útok.
René Chalupník se proti rozsudku na místě odvolal.

Koncert s překážkam
Rychle zasahovat museli pracovníci městského kulturního střediska a
členové kapely Domažličanka, když se při jejich koncertu u kašny na náměstí
v neděli 1. července spustil prudký liják. Pracovníci kulturního střediska museli
stáhnout zastřešení pódia, protože se očekával silný vítr. Muzikanti ale zvládli
nečekanou situaci s přehledem a dokonce s humorem. I se svými nástroji se
rychle přesunuli do podloubí a koncert pokračoval dál.

Den otevřených dveří na Valše
V záchytné stanici pro opuštěné psy Města Domažlic na Valše se v neděli
22. července odpoledne konal den otevřených dveří. Návštěvníků přišlo hodně,
sešly se i dárky - pamlsky, krmení, hračky. Největším dárkem pro všechny
opuštěné psí obyvatele stanice je ale nový domov s plnou miskou a lidskou
láskou a přátelstvím. Díky snaze lidí, kteří se o stanici starají, se pro většinu
jejích obyvatel daří takový domov dříve či později najít. Za to jim jistě patří
poděkování a nejen to psí.

Z návštěvního dne na Valše
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Hudba na náměstí
neděle 1. července 18 - 20 hodin
promenádní koncert dechové hudby
DOMAŽLIČANKA
pod vedením Jana Mlezivy

Hudba pod hradem
prázdninový multižánrový HUDEBNÍ FESTIVALv rámci sklářského sympozia
TUSTA VITREA
čtvrtek 5. července: JANANAS; VLADIMÍR MIKŠÍK & ETC; JAN HRUBÝ & KUKLÍN
pátek 6. července: POITÍN; JAN SPÁLENÝ & ASPM; MICHAL PAVLÍČEK
Unplugged Tour 2012, Srdeční záležitosti
Moderoval Zdeněk Lahoda

BOHEMIA JAZZFEST
sobota 14. července od 17 hodin na náměstí

Největší jazzový festival v ČR
PANTOUM (GER), ARTVARK (NED), THE BAKER SUITE (AUS), MACIEJ SIKALA
TRIO (POL)

Hudba v klášteře
sobota 21. července 2012 od 20 hodin v rajské zahradě
ZAHAJOVACÍ KONCERT Letních hudebních kurzů
Jana Nováková Vonášková - housle, Václav Vonášek - fagot, Petr Novák - klavír
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SRPEN

Domažlice 10. – 12. srpna 2012
Město Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice
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Praha zažila Minichodské slavnosti

Mrákovští na pražské Kampě.

Foto: Stanislav Antoš

V pátek 3. srpna se na pražské Kampě v tříhodinovém programu
představily Národopisný soubor Mrákov a Domažlická dudácká muzika.
Vystoupení, které sledovaly desítky Pražanů i zahraničních turistů, bylo zároveň
pozvánkou na Chodské slavnosti 2012. V turistickém informačním centru na
Staroměstském náměstí byla současně zahájena několikatýdenní výstava
fotoklubu domažlického městského kulturního střediska, která návštěvníkům
nabídla fotografie z Chodských slavností i fotografie města Domažlic. Při
příležitosti výstavy se konala tisková konference, na které dotazy novinářů
zodpovídali zástupci města, městského kulturního střediska i vystupujících
souborů. Akci, nazvanou „Malostranské Chodské slavnosti na Kampě“, pořádalo
město Domažlice ve spolupráci s radnicí Prahy 1. Uskutečnila se v rámci
Zelených trhů na Kampě.
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CHODSKÉ SLAVNOSTI
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Starosta města Miroslav Mach a ředitel městského kulturního střediska
Kamil Jindřich zahájili v pátek v 17 hodin před domažlickou radnicí Chodské
slavnosti.

 Hlavním hostem slavností byl letos folklórní Vojenský umělecký soubor
Ondráš.
 Při zahájení Chodských slavností v pátek vpodvečer představila Ludmila
Flieglová knihu vzpomínek Antonína Konrádyho.
 Letošní Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť uvítaly v Domažlicích opět
několik tisícovek návštěvníků. Program, rozšířený už podruhé o akci pro
mladé, Chodrockfest, přinesl pestrou žánrovou "směsku", která dokázala
oslovit všechny věkové skupiny. Návštěvníci si pochvalovali skutečnost,
že všechny programy slavností jsou zdarma, bez vstupného. Nejvíce
připomínek - v tom se opakoval loňský rok - bylo k cenám občerstvení
u stánků na náměstí.
 Z výrobků lidových řemesel již jednoznačně převažuje keramika.
Návštěvníci slavností letos nakupovali především keramiku vysloveně
užitkovou - zapékací mísy, hliněné krajáče a pekáče a podobné.
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O všelijak zdobené hrníčky, podšálky, misky či ozdobné keramické
předměty byl prý letos zájem menší.
 Mše svaté na Vavřinečku sloužili: v sobotu ředitel Radia Proglas Mons.
Martin Holík, v neděli Mons. ThDr. Michael Slavík, generální vikář
pražské arcidiecéze. Zdá se, že počty návštěvníků slavností, kteří se
v sobotu nebo v neděli vyberou na Vavřinec, se rok od roku zvyšují.
 Tohoročními

Chodskými

slavnostmi

ukončila

své

působení

v domažlickém městském kulturním středisku jeho programová
pracovnice a zástupkyně ředitele paní Marta Gabrielová, která dlouhá
léta program slavností připravovala a byla jednou z jejich hlavních
organizátorek. Paní Gabrielová odešla na zasloužený odpočinek. V MKS
pracovala více než tři desetiletí.
 Klasické trhy přinesly letos jednu drobnou, ale vítanou změnu. Vzrostl
počet stánků s řemeslnickými výrobky a naopak poněkud se snížil počet
stánků se vším možným, vesměs nepříliš kvalitním, pouťovým tovarem.
 Trhy každoročně pečlivě sleduje i Česká obchodní inspekce. Letos její
inspektoři uložili na místě šest sankcí v celkové částce šest tisíc korun a
dvě blokové pokuty po 1500 Kč. Jeden případ se bude dále řešit ve
správním řízení s provozovatelem.
 V prodejně Kačaba v Dukelské ulici mohli návštěvníci slavností shlédnout
výstavu historických plachetnic.
 Chodský veletrh v hale TJ Jiskra, opět mohutně propagovaný veletržními
novinami a letáčky, které pošta doručila do každé domažlické rodiny,
nepřinesl proti loňsku celkem nic nového a hodně jeho návštěvníků
odcházelo zklamáno.
 Domažlický deník vydal k pouti komerční přílohu Chodské slavnosti VAVŘINECKÁ POUŤ. Přináší v ní několik rozhovorů, program slavností,
typy na výlety po Chodsku a další materiály. Čtení je to rozhodně
zajímavé.
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 Všechny pořady na slavnostech byly přístupné zdarma, což je
u podobných akcí dost neobvyklé. Městské kulturní středisko na úhradu
nákladů se slavnostmi získává granty, sponzory, značnou částkou
přispívá ze svého rozpočtu i Město Domažlice.
 Těsně před slavnostmi, 8. a 9. srpna se konala v hudební škole
dvoudenní Chodská dudácká dílna. Zúčastnilo se jí 21 zájemců, lektory
byli Vlastimil Konrády a Josef Kuneš. Pracovalo se ve dvou skupinách začátečníci a pokročilí.

Knížka vzpomínek Antonína Konrádyho
Ludmila Flieglová, autorka úspěšné vzpomínkové knížky o životě své
babičky paní Marie Navrátilové sepsala další knihu vzpomínek. Tentokrát
zachytila vyprávění známého domažlického dudáka, zakladatele Konrádyho
dudácké muziky, která od roku 1956 podnes šíří věhlas chodské muziky a
písničky doma i leckde v zahraničí. Knížka s názvem "Hdyž pukl zabečí, hned
srdce poskočí aneb Jak jsem začal pukla mačkat..." čtenáře provází Konrádyho
životem a hlavně celou jeho "muzikantskou
kariérou", nejen tou dudáckou. Na pultech
zdejších knihkupectví se objevila týden před
letošními Chodskými slavnostmi a hned vzbudila
mimořádný

zájem Domažličanů

chodského národopisu odjinud.

i milovníků
"Křtiny" měla

o Chodských slavnostech v sobotu 11. srpna
v zahradě Chodského hradu ve večerním autorském pořadu Antonína
Konrádyho, který připravil se svým synem Vlastimilem, rovněž hudebníkem.
Autoři dali pořadu název „Hdyž si náš děreček babičku bral, babička plakála,
děrek se smál“ a kromě křtin knížky při něm pokřtili i nové cédéčko zpěváka
Konrádyho dudácké muziky Václava Švíka.

145

Ze sobotní mše na Vavřinci
Průvod navazuje na tradici průvodů na Vavřineček z Domažlic, která zanikla na
počátku padesátých let minulého století.
Foto - fotogalerie Domažlického deníku, autorka Helena Bauerová
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Dětský rytířský turnaj
Skupina historického šermu Západní Horda a Kynologický klub
Domažlice uspořádaly v sobotu 18. srpna odpoledne na kynologickém cvičišti
Jirklovka Rytířský turnaj pro děti. Děti se mohly zúčastnit několika středověkých
turnajových soutěží, k rytířskému titulu vedlo osm splněných úkolů. Mezi ně
patřil například souboj na meče, střelba z kuše, zručnost s holemi a další.
V programu odpoledne nechyběly ani soutěž pro dospělé, lukostřelecký turnaj
o pšeničné pivo nebo medovinu. O přestávkách mezi soutěžemi proběhly ukázky
psích sportů a celé odpoledne uzavřelo vystoupení šermířů Západní Hordy

Nový kruhový objezd
Na křižovatce pod Chodským hradem byl před slavnostmi zprovozněn
nový kruhový objezd. Má vyřešit často velice nepřehlednou situaci, ke které na
této celkem frekventované křižovatce často docházelo.

Stotisící návštěvník Kurzovy věže
Stotisícím

návštěvníkem,

či

přesněji řečeno návštěvnicí Kurzovy věže
na Čerchově od jejího zpřístupnění v roce
2000 se stala ve středu 22. srpna Marcela
Boubelová

ze

Staňkova.

Předseda

domažlického Klubu českých turistů Petr
Matějka, který na stotisícího návštěvníka
na vrcholu Čerchova čekal, jí na památku
předal dvě knížky, Jak šel čas na Čerchově
a Cestovní kniha, a slíbil zaslat poštou
pamětní list.

147

Nové vlakové soupravy
České dráhy ve spolupráci s Plzeňským krajem představily tento měsíc
nové vlakové soupravy RegioShark, které budou nasazeny na trať DomažlicePlzeň. Pro občany Domažlic bude jistě přínosem, že tyto soupravy budou jezdit
až do stanice Domažlice - město, po domažlicky řečeno na zastávku.

Dvakrát veteráni
V sobotu a v neděli 11. a 12. srpna se na prostranství mezi areálem
hasičů a Penny marktem uskutečnila v rámci Chodských slavností výstava
historických vozidel. Svoje auta a motorky veterány vystavovalo 70 majitelů.
V sobotu 25. srpna se pak konala známá veteránská jízda, letos již po
osmatřicáté. Start byl na domažlickém náměstí, kde před ním byla historická
vozidla na hodinu vystavena. Na Jízdu spolehlivosti historických vozidel, která
podle

mluvčího

domažlického

Veteran

car

clubu

Jana

Peka

patří

k nejvýznamnějším akcím svého druhu v celé České republice, vyjelo 108
veteránů motorek a aut.

Hudba v klášteře
čtvrtek 2. srpna od 20 hodin v rajské zahradě

TMAVOMODRÝ SVĚT G. GERSHWINA A J. JEŽKA

Hudba na náměstí
neděle 5. srpna od 18 hodin u kašny na náměstí
Promenádní koncert dechové hudby HORALKA pod vedením Josefa Kubalíka

Filmový festival LETŇÁK 2012
Letní filmový festival LETŇÁK 2012 aneb Nestárnoucí filmy režiséra Oldřicha
Lipského - Letní kino
sobota 4. srpna

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
neděle 5. srpna.
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ŠEST MEDVĚDŮ S CIBULKOU
pondělí 6. srpna

TŘI VETERÁNI
úterý 7. srpna

JÁCHYME, HOĎ HO DO STROJE!
středa 8. srpna

TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH
čtvrtek 9. srpna

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
pátek 17. srpna od 20 hodin
Koncert kapely ČECHOMOR
pořadatelé: MKS Domažlice a VM ART PRODUCTION

6. letní mezinárodní klarinetové kurzy Ludmily Peterkové
sobota 18. srpna v 19.30 hodin velký sál MKS
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
čtvrtek 23. srpna ve 20 hodin, atrium a věž Chodského hradu
MALÉ NOCTURNO
vstup zdarma
pátek 24. srpna v 18 hodin koupaliště Babylon
VODNÍ KONCERT
Romantická novinka, hudba na lodičkách na babylonském rybníce, se všem
účastníkům velmi líbila. Vstup zdarma
sobota 25. srpna od 19 hodin, velký sál MKS

SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
6. mezinárodních klarinetových kurzů

pátek 31. srpna 16 hodin
ČESKO BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST
V programu vystoupily skupiny BONA VIA (ČR - Domažlice), EXCRETE )SRN Oberviechtach), Y? (ČR - Plzeň), SOCIAL DISEASE (SRN - Neunburg vorm Wald)
Jako zvláštní host DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Koncert, původně plánovaný na náměstí před kašnu, byl pro nepříznivé počasí
přesunut do velkého sálu MKS.
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ZÁŘÍ
Ocenění Viktoru Viktorovi

Profesor Viktor Viktora přebírá z rukou starosty města Miroslava Macha pamětní medaili

V obřadní síni městské radnice převzal ve středu 26. září na malé
odpolední slavnosti z rukou starosty města Ing. Miroslava Macha pamětní
medaili města profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc. Město mu ji udělilo jako
ocenění jeho zásluh o propagaci literární historie Domažlic a Chodska. Předání
byli přítomni učitelé z domažlického gymnázia, kde na sklonku šedesátých let
Viktor Viktora svoji pedagogickou dráhu začínal, domažlické knihovnice a další
zástupci domažlické kulturní obce. Oslavence pozdravili jeho bývalí kolegové
z domažlického gymnázia Václav Reistpies a Božena Knopová, současná
ředitelka gymnázia Mgr. Jana Štenglová a ředitelka domažlické knihovny Lenka
Schirová. Domažlická knihovna spolupracuje s doktorem Viktorou již od počátku
sedmdesátých let minulého století. A nebyla to vždy spolupráce vítaná.
V polovině sedmdesátých let tehdejší odbor kultury Okresního národního výboru
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v Domažlicích domažlickým kulturním zařízením spolupráci s doktorem Viktorou
zakázal. Prý proto, že svými regionálními přednáškami propaguje buržoasní
nacionalismus. Domažlická knihovna si ale věděla rady - když nemohl přednášet
o literatuře Chodska, pozvala dr. Viktoru na přednášku o Jiřím Wolkerovi,
kterého do literatury uvedl zdejší spisovatel Jan Vrba. A přednášku o "dělnickém
básníkovi", jak knihovna na pozvánkách zdůraznila, mohl samozřejmě těžko
někdo napadnout. Po čase přestal odbor kultury přednášky dr. Viktory
zakazovat a spolupráce nejen při přednáškách ale i při organizaci různých
literárních soutěží mohla nerušeně pokračovat.

Dvě výročí Jaromíra Horáka
6. srpna uplynulo 100 let od narození pedagoga a nejznámějšího
interpreta chodských písní, krále chodských zpěváků, jak se mu říkalo, Jaromíra
Horáka. 5. září uplynulo 30 let od jeho smrti (1912 - 1982).
Jaromír Horák se narodil v Domažlicích. Jeho rodné jméno bylo Hirschau,
po druhé světové válce si celá rodina změnila příjmení na Horák. Jaromír
vystudoval domažlické gymnázium, maturoval v roce 1931. Po maturitě
absolvoval pedagogický kurz se zaměřením na hudební teorii a zpěv na
učitelském ústavu v Plzni. Kurz úspěšně zakončil a vrátil se jako učitel do
rodných Domažlic. V březnu 1940 byl jedním ze 150 domažlických rukojmí, které
nacisté odvlekli do koncentračního tábora Flossenbürg. Po válce pracoval
Jaromír Horák na domažlickém školském úřadě, roku 1949 přešel do Plzně, kde
působil jako středoškolský profesor, později jako krajský školní inspektor odboru
školství krajského národního výboru. Současně se věnoval interpretaci lidové i
umělé písně. Zpíval s chodskými národopisnými soubory, s Konrádyho dudáckou
muzikou. Jeho podání chodských písní mu získalo popularitu po celé zemi,
zejména také díky pořadu plzeňského rozhlasu Hrají a zpívají Plzeňáci, který
patřil po desítky let k nejoblíbenějším programům plzeňské stanice. Horákova
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interpretace chodské písně zůstala dodnes nepřekonána. Jeho zvučný tenor
slýchali i návštěvníci plzeňského Divadla J. K. Tyla v tenorových partech
kantátových a oratorních skladeb. V roce 1968 se Jaromír Horák postavil na
stranu demokratizačního procesu, a to mu v období normalizace přineslo ztrátu
zaměstnání i absolutní zákaz veřejného vystupování. Ten se sice, třeba i na
Chodských slavnostech, všelijak obcházel, ale to byly příležitosti spíše
mimořádné. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se situace i pro
Jaromíra Horáka začala měnit k lepšímu, ale jeho zdraví bylo už podlomené
natolik, že uvolnění přišlo pozdě. Zemřel měsíc po svých sedmdesátých
narozeninách.

Tři pobyty Vrchlického v Domažlicích
V neděli 9. září uplynulo 100 let od chvíle, kdy ve svém bytě na
domažlickém náměstí zemřel jeden z největších a nejznámějších českých
básníků Jaroslav Vrchlický, vlastním jménem Emil Frída. O třech pobytech
Jaroslava Vrchlického v Domažlicích se už toho napsalo hodně. Přes to se kolem
nich vynořují stále nové otazníky.
První pobyt Jaroslava Vrchlického (*17. února 1853) v Domažlicích se
váže k létům 1865 - 1870, kdy se spisovatelův otec, Filip Jakub Frída rozhodl
přestěhovat se s celou rodinou do Domažlic, kde si v domě čp. 46 na náměstí
otevřel v roce 1865 kupecký krám. Emil trávil dětská léta u strýce, faráře
v Ovčárech u Kolína. Chlapec byl nadaný, strýc jej proto nechal zapsat ke studiu
na malostranské gymnázium v Praze. Emil, přes nesporné nadání, ale vzorným
studentem zrovna nebyl. Válčil s matematikou i s přísnou ústavní kázní. Proto se
jeho rodiče po přestěhování do Domažlic rozhodli chlapce převést na
gymnázium do Klatov (v Domažlicích tehdy byla pouze nižší reálka), o kterém
předpokládali, že nebude tak náročné, jako to pražské. Od školního roku
1866/67 se tak Emil stal studentem klatovského gymnázia, na kterém v roce
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1872 maturoval. Zde také navázal svoje celoživotní přátelství s profesorem
MUDr. Josefem Thomayerem z Trhanova.
Frídovým se v Domažlicích příliš nedařilo. Filip Frída byl zdatný
obchodník a brzy si získával stále větší množství zákazníků. Na náměstí v té
době ale bylo dalších 9 kupeckých krámů vesměs starousedlíků - Holý, Peroutka,
Adamovič, Duffek, Pittermann, Florian, Teringer, Hana, Kitzberger. A ti se odlivu
zákazníků začali bránit pomluvami, přesvědčovali zdejší měšťany, že přece
nemohou chodit k tomu přivandrovalci. Jejich pomluvy a útoky došly u měšťanů
sluchu, zákazníků začalo ubývat a lidé se Frídovým začali vyhýbat. Filip Frída a
zejména jeho manželka pomluvy a nepřízeň nevydrželi. Už od jara 1870
přemýšleli o stěhování, a když se naskytla možnost přestěhovat se do Moravské
Ostravy, prodali svůj zdejší majetek a 28. října 1870 z města odešli. Oficiální
životopisy Vrchlického uvádějí, že Frídovi pobývali v Domažlicích v létech 1866 1871. Jak došlo k tomuto posunu, není známo. Jisté však je, že už v roce 1865
uvádí Výkaz docházky a prospěchu IV. třídy Hlavní školy v Domažlicích jako
jednoho z žáků Bedřicha Frídu. Stěhování v říjnu 1870 potvrzují ve svých
vzpomínkách oba bratři.
O domažlickém pobytu své rodiny píše Bedřich Frída: "Tam
(v Domažlicích) se nám valně nevedlo, protože otec vedle obchodu kupeckého
měl také loterii a provozoval rozsáhlou praxi "lékařskou" a hlavně vyráběl
všelijaké masti a také "kapucínský balzám", k nerozeznání od pravého a
výborné likéry a čokoládu. Ale přílišné množství kupců a také lokální
patriotismus domažlický proti kupci cizímu mu škodily."
Emil, pozdější básník Vrchlický, který byl na bytě v Klatovech, býval
v Domažlicích jen krátce o prázdninách. Starobylé královské město si ale z celé
duše zamiloval. Učarovala mu jeho architektura, podloubí, krásně zdobené
domy i pověsti, které se o nich vyprávěly. Bedřich Frída na to vzpomíná: "Vedle
sklepa byla tak zvaná dolejší kuchyně, vlastně otcova laboratoř, kdy vyráběl
všemožné věci - inkousty, svoje pověstné mastičky, likéry všeho druhu. Když
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bratr přijel domů na prázdniny rád bloumal po sklepích, když tam někdo
z rodiny pracoval a jaké spřádal o nich historie. Co všechno v nich slyšel ba i
viděl. Za těch dob v Domažlicích skoro všude strašilo - nejen na hlavní věži a na
hřbitovech, ale o každém druhém domě se něco podivného vyprávělo. Bratr
pověsti jen hltal".
V Domažlicích Emil také získával první společenské zkušenosti. Tak 27.
12. 1869 píše z Domažlic bratrovi do Ovčár: "Byl jsem na domácí zábavě
u Martínků a považ, Bedřo! já jsem tančil. Potácel jsem se jako poleno v pytli,
tlouk jsem dámy do nohou a s jednou jsem i upadl do květinových hrnců na
podlaze nastavených. Ó Miserere! Tančil jsem proti vůli, dámy samy chodily pro
mne a nemohly se mne nasytit"
Podruhé přijel Vrchlický do Domažlic po dlouhých 38 létech. Zdejší
Literární jednota jej v roce 1908 pozvala, aby v Domažlicích přednášel o Karlu
Havlíčkovi Borovském. Vrchlický pozvání přijal. Byla to tenkrát sláva
přeobrovská. Návštěva se uskutečnila v sobotu 11. dubna 1908. Kniha zápisů ze
schůzí městské rady, schůze z 10. dubna, zápis č. 19 uvádí: "Uvítání básníka
J. Vrchlického: Po uvítání na nádraží uvítá hosta na radnici ve 4 hodiny starosta
a městská rada s Literární jednotou. Uvítací výbor radní: Augustin Wimmer,
Leopold Lichtenberg, Emanuel Holý, Jan Ludvík, Josef Kaub". Vrchlický přijel do
města odpoledne před přednáškou. Na nádraží jej uvítal předseda Literární
jednoty Jan Dvořák a starosta města Jan Ludvík, hrála hudba ostrostřelců,
básníka přivítali i zástupci dalších městských spolků. Následovalo přijetí na
radnici, pak na okresním hejtmanství. Večer před přednáškou se konala
akademie, kde zněly Vrchlického verše a písně na básníkovu poezii,
zhudebněnou Jindřichem Jindřichem. Druhý den si prohlédl město, čítárnu,
veřejnou knihovnu, okresní dům, zavítal do domu, kde v mládí pobýval a který
už v té době patřil rodině Zavadilově. Vrchlickému, unavenému hořkostí
osobního údělu, generačními spory literárními, trpícímu pocitem křivdy a
zneuznání se Domažlice představily jako oáza klidu, úcty a pochopení.
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Na třetí a poslední návštěvu, tentokráte spíše pobyt, přijel Vrchlický do
Domažlic už jako těžce fyzicky i psychicky nemocný člověk. Vrchlického
životopisci uvádějí, že to, proč se rozhodl pro Domažlice, je psychologická
záhada. Jaroslav Kvapil a Antonín Klášterský říkají, že na to působil Bedřich
Frída, snad s pomocí Thomayerovou. Vysvětlení je ale jinde.
Na jaře a v létě 1911 pobýval Vrchlický z rozhodnutí profesora
Thomayera v sanatoriu Stupčice u Tábora. Sem přijela na doporučení profesora
Pelnáře na doléčení po operaci žlučníku Anna Jindřichová, později provdaná
Hatinová, doprovázená svým bratrem Jindřichem Jindřichem. Oba Jindřichovi se
ve Stupčicích s Vrchlickým vídali každý den. Básník se těšil, že snad na zimu
pojede do Opatie, ale naříkal, že neví, kam se pak vrátí, protože do Prahy
nechce a k rodině už vůbec ne. Na jeho neustálé naříkání, možná proto, aby ho
uklidnil, mu JIndřich Jindřich nabídl, aby přijel na léto do Domažlic, že se o něj
město rádo postará. Snad to měla být jen útěcha, ale básník si jeho slova
zapamatoval, a když se pak v Opatii setkal s rodinou domažlického notáře
Ptáčníka a paní Ptáčníková mu vystrojila domažlické posvícení, bylo
rozhodnuto. 14. a 20. srpna 1911 píše Vrchlický Bedřichovi z Opatije, že chce do
Domažlic, tak aby zařídil jeden pokoj se dvěma postelemi, že mu město jistě
rádo pomůže. Současně poslal dopis i Jindřichovi. Ten ale psaní buď někam
založil, nebo nečetl, pro Vrchlického pobyt neudělal nic a v době, kdy Vrchlický
přijel ani nebyl v Domažlicích. Bedřich, který dlel na letním bytě na
Krásnohorské, přijel s manželkou do Domažlic, ale byt nesehnal. Nakonec získal
díky dr. Steidlovi, kterého náhodou potkal, pokoj v depandanci Bautzova hotelu
v č. 149, roh Fastrovy a Spálené ulice, v 1. poschodí.
7. září 1911 o 8 hodině večerní přibyl Vrchlický se svojí ošetřovatelkou
paní Dvořákovou do Domažlic. A přišlo první zklamání - při příjezdu ho na
nádraží vítal jen synovec. Nikdo jiný buď o příjezdu nevěděl, nebo neměl zájem.
Když se městští radní dozvěděli o Vrchlického příjezdu, příliš nadšení z něj nebyli.
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Chápali, že jim to přinese jen starosti. Na druhou stranu ale museli dbát na
pověst města, a tak udělali, co mohli.
31. ledna 1912 jmenovali básníka čestným měšťanem domažlickým. Na
Vrchlického neustálé nářky, že nemá odpovídající byt, mu nakonec začátkem
ledna nabídli uvolněný byt v městském pivovaře. Tím rozzlobili nejen básníka,
ale i městskou inteligenci. Básník v pivovaře! Situaci s bytem nakonec vyřešil
mladý gymnaziální profesor Václav Fikejs. Svůj byt se slunným pokojem na jih
v domě na náměstí u Prunarů nabídl básníkovi a sám se do pivovaru
přestěhoval. Byt zařizovaly dámy ze spolku Božena Němcová, které zapůjčily
z vlastních domácností nábytek i vše potřebné. 1. února přesídlil Vrchlický
z Bautzova domu k Prunarovům. Po přestěhování se mu prý, podle jeho
vlastních slov, valně ulevilo. Sedával teď na lavičce v podloubí, kam mu soused
lékárník Lichtenberg nosíval z lékárny skleničku červeného vína. Situace se ale
dále komplikovala. 23. dubna postihl Vrchlického záchvat mrtvice, první pomoc
mu poskytli dr. Halík a dr. Kovář, i jeho ošetřující lékař dr. Krahulík. Teď už se
básník nemohl samostatně pohybovat vůbec. Městská rada proto na žádost
profesora Dvořáka rozhodla zapůjčit mu vždy jednou týdně bryčku s koňmi
k vyjížďkám. V pátek 31. května jel v kočáru po prvé, po druhé v pátek 7. června,
pak vždy v neděli po poledni jezdíval do České Kubice. 8. července konstatuje
profesor Thomayer že Vrchlického stav je kritický a že už není pomoci. Básník
zemřel po dalším záchvatu 9. září 1912. Jeho úmrtí je zapsáno v domažlické
matrice.

Výstava v Galerii bratří Špillarů
V galerijních výstavních prostorách se v září a říjnu domažlické veřejnosti
představila skupina výtvarníků - účastníků rezidenčního pobytu AiC Ondřejovice.
Vernisáž se konala 4. září. Výstavu uvedl Václav Sika, vedoucí galerie, o
sympoziu promluvila Denisa Bytelová.

156

Kurz klasické jógy
K hodinám jógy, které už od roku 2003 vede v domažlické ZUŠ dvakrát
týdně Jana Konrádyová, přibyl letos další kurz klasické jógy, který se od 25. září
konal vždy v úterý od 20 hodin v tělocvičně juda ZŠ Komenského 17. Milovníkům
východních nauk se tak nabídla další možnost cvičení a relaxace.

Seniorské odpoledne
Svaz tělesně postižených uspořádal ve čtvrtek 6. záři v sále městského
kulturního střediska Seniorské odpoledne. Hlavním bodem programu bylo
vystoupení taneční skupiny seniorek z TJ Sokol Domažlice HANKA.

Nečekaná tragedie - pančovaný alkohol
Tragedie mimořádného rozsahu postihla tento měsíc severní Moravu a
po ní postupně celou republiku. V prodeji se objevily metanolem pančované
lihoviny (rum, vodka). Jejich požití přineslo postiženým lidem v rychlém sledu
slepotu a smrt. Už v prvních dnech zemřelo 19 osob, počet všech obětí
metanolové aféry dostoupil postupně až k šedesáti mrtvým. Ministr
zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil ve středu 12. září s okamžitou platností zákaz
stánkového prodeje lihovin s vyšším obsahem alkoholu než 30 %. Mimořádné
opatření vyhlášené ve středu odpoledne pak vláda v pátek 16. září opět
s okamžitou platností rozšířila na zákaz všem provozovnám i osobám
provozujícím služby v oblasti stravování prodávat a nalévat lihoviny s obsahem
alkoholu od 20 %. Zákaz platil na celém území České republiky. V Česku
nastoupila lihovinová prohibice.
Tragedie, jejíž oběti se již po pár dnech počítaly na desítky, by se podle
odborníků nemohla stát, pokud by u nás nebylo zavedeným zvykem, že na různé
služby nebo dodávky neexistují řádné daňové doklady a je tak nemožné od
konečného odběratele dojít až k výrobci zboží. Selhaly tak nejen příslušné státní
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orgány kontrolující potraviny, nýbrž i kontrola daňová. Tisíce policistů,
nasazených na vypátrání zdrojů zabijáckého alkoholu, mrtvým a těžce
postiženým život a zdraví nevrátí. O tom, že se naše republika opět nechvalně
prezentovala ve světě, není třeba pochybovat. Po několika týdnech, v říjnu, byl
zákaz prodeje lihovin odvolán. Policie mezitím zajistila stovky litrů závadného
alkoholu a rozkryla síť jeho překupníků a výrobců. Jestli se jí ale podařilo
zlikvidovat všechno, lze jen těžko soudit.
"Metanolová chobotnice", jak nazval řetěz prodejců a distributorů
pančovaného alkoholu tisk, dosáhla i k nám. Policisté zajistili u čtyř osob 20 litrů
pančovaného alkoholu (rum, vodka, peprmitka). Tito lidé zakoupili závadnou
kořalku od muže z Domažlicka, který ji ve velkém nakupoval v plastových
kanistrech od prodejce z Kroměřížska. Kontroly ve vietnamských prodejnách a
stáncích objevily desítky lahví alkoholu sice nepančovaného, ale nekolkovaného
nebo alkohol s falešnými kolky či falešné kolky samotné.
Pozdvižení mezi občany bylo veliké. Pančovaný alkohol byl v mnoha
případech nabízen v lahvích, imitujících svým tvarem a nálepkami lahve
zavedených firem. Některé firmy, například likérka Božkov, proto zveřejnily
návod, jak bezpečně poznat jejich
originální

výrobky

od

těch

zfalšovaných. Ani to však veřejnost
příliš neuklidnilo. Mnozí lidé v panice
vylévali jakýkoli tvrdý alkohol, který
doma měli; na jistém domažlickém
sídlišti po zprávě, že se závadné pití
objevilo i u nás, jedna rodina vylila dokonce celý demižon vína (vína se prohibice
samozřejmě netýkala), který si předtím přivezla z Moravy, právě prý proto, že
šlo o víno moravské a tam problém vznikl.
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Ke spíše úsměvným momentům tohoto jinak veskrze tragického příběhu
patří počínání jednoho zdejšího bezdomovce. Ten ve dnech prohibice procházel
po náměstí s transparentem a výkřiky "Vraťte nám rum".

Nová příležitost pro mentálně postižené spoluobčany
V pátek 31. srpna předalo město Domažlice zástupcům Diecézní charity
Plzeň do užívání obnovený dům v areálu starých Tereziánských kasáren (proti
letnímu kinu). Město dům rekonstruovala za částku, přesahující 10 milionů
korun. V domě charita umístila sociálně terapeutickou dílnu. Klientům slouží od
3. září, slavnostní otevření se uskutečnilo 12. října za přítomnosti plzeňského
biskupa Mons. Františka Radkovského, který dílně požehnal. V objektu je
hrnčířský kruh, pec pro vypalování keramiky, tkalcovský stav a jiná zařízení pro
výtvarné výrobní aktivity. Dílna získala od města i část přilehlé bývalé školní
zahrady s klubovnou. Do domažlické dílny se přihlásilo 17 klientů, osm z nich
sem dochází denně. Zařízení dostalo název Sociálně terapeutické dílny svatého
Josefa. Až do konce letošního roku hradí jeho provoz ze svých prostředků Město
Domažlice. Patří mu dík za to, že pomáhá lidem, kteří by jinak byli odkázáni jen
na pobývání doma, žít plnohodnotný život.

Revitalizace zeleně na hřbitově
Město Domažlice vyhlásilo anketu, ve které zjišťovalo názory občanů na
projekt Revitalizace zeleně Městského hřbitova v Domažlicích. Cíle projektu:
revitalizace zeleně, úprava stávající zeleně, zabezpečení pomníků před
mechanickým poškozením vegetací, informační tabule s vyznačením zajímavé
hřbitovní architektury a míst posledního odpočinku osobností, spojených
s naším krajem, označení botanicky hodnotné vegetace, umístění laviček
k posezení na pietním místě. Většina dotazovaných občanů s projektem
samozřejmě souhlasila, domažlický hřbitov již úpravy, především úpravy zeleně,
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skutečně nutně potřebuje. Trochu problematický byl pouze záměr umístit po
hřbitově informační cedule, něco na způsob naučné stezky. Někteří občané
poukazovali na to, že na hřbitov se taková zařízení nehodí. Asi mají pravdu,
hřbitov je místo pietní a jedna souhrnná tabule u vchodu by byla určitě lepší a
zcela postačující.
Anketa vznikla ve spolupráci s agenturou MAS Český les, o.s. jako
podklad k žádosti o získání dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova.

Domažlický kulturovar
V pátek 14. září od 18 hodin se konal v budově bývalého pivovaru
Domažlický Kulturovar, III. ročník multižánrového festivalu, oslava piva, jedna
z posledních akcí před zahájením rekonstrukce pivovaru. Při této příležitosti
představil městský úřad veřejnosti návrhy rekonstrukce, přihlášené do
architektonické soutěže o budoucí podobu pivovaru. Kulturovar tentokráte
pořádalo Městské kulturní středisko v Domažlicích s přátelskou podporou Karla
Šmirkla. Součástí programu byl slavnostní křest basklarinetu zn. Buffet Crampon
zakoupeného pro ZUŠ Domažlice. Kmotrem nástroje byl Petr Valášek.
Program Kulturovaru:
18.00 hodin Adam Tvrdý Trio (Adam Tvrdý – kytara, Jan Linhart – bicí, Rasťo
Uhrík - kontrabas)
19.30
CLARINET FACTORY a Alan Vitouš
20.40
Představení návrhů z architektonické soutěže
21.00
PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
23.00
Cirkus Cermaque
Vstupné: 100,- Kč
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Vzpomínková pěší pouť
V sobotu 15. září odpoledne vykročili domažličtí turisté spolu se svými
přáteli z turistického spolku ve Furth im Wald už po dvacáté na Vzpomínkovou
pěší pouť z Klenčí do Furthu. Pouť se koná vždy s mottem "Společně pro dobré
sousedství" a podle jejích pořadatelů jsou na ní vítáni "všichni sousedé dobré
vůle na obou stranách hranice". I tuto akci finančně podpořilo Město
Domažlice. Hlavním pořadatelem pouti je Kruh přátel česko-německého
porozumění, sekce Furth im Wald.

Havlovický akvadukt otevřen
V sobotu 22. září po poledni vyjel z Domažlic po cyklostezce směrem na
Hadrovec peleton cyklistů. Občané a zástupci města, včetně starosty
Ing. Macha, jeli na slavnostní otevření obnoveného akvaduktu na Hadrovci. Ten
propojil cyklostezku Domažlice - Ovčí vrch - Furth im Wald, postavenou z peněz
Evropské unie a vyloučil z ní úsek, který museli cyklisté u Hadrovce přejíždět po
frekventované silnici. Akvadukt postavilo Město Domažlice z vlastních
prostředků. Podle slov starosty města Miroslava Macha stál nový most čtyři
miliony korun a je o 64 cm vyšší než byl most starý. Slavnostního odpoledne se

mimo Domažlických zúčastnili zástupci Svazku Domažlicko, obcí Klenčí a
Luženice a zástupce ministerstva pro místní rozvoj. Dřevěná novostavba je
jedinou svého druhu v ČR, nikde jinde prý totiž neteče voda nad železniční tratí,
jak také zaznělo na slavnostním otevření mostu.
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Pochod Kozinovo krajem
Jednota Orla a místní organizace strany lidové pořádaly v sobotu 22. září
18. ročník Pochodu Kozinovo krajem. Pro nepříznivé, větrné a deštivé počasí na
něj vyrazilo pouhých pětadvacet pochodníků.

Toulky zlatem podzimu
22. září pořádal domažlický Klub českých turistů tradiční, již 24. ročník
Toulek zlatem podzimu. Zúčastnilo se jej 56 osob, z toho 35 dětí. S organizací
jako vždy pomáhali domažličtí skauti.

Ocenění Marii Majtánové

Laureátky ceny Významná česká žena ve světě 2012" při přijetí
na ministerstvu zahraničí. (Marie Majtánová čtvrtá zprava, vedle J. Schneidera)

V úterý 25. září 2012 přijal první náměstek ministra zahraničních věcí ČR
Jiří Schneider v Černínském paláci letošní laureátky ceny ministerstva zahraničí
"Významná česká žena ve světě". Cenu uděluje Mezinárodní koordinační výbor
zahraničních Čechů ženám českého nebo československého původu, které ve
svých oborech dosáhly významných úspěchů. Slavnostní předání ceny, existující
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už pět let, se uskutečnilo pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana
Štěcha a prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla
Schwarzenberga v budově Senátu Parlamentu ČR. Mezi pěti letošními
laureátkami ceny ministerstva zahraničí byla i vědecká a pedagogická
pracovnice v oboru české a slovenské jazykovědy a současně autorka řady
literárních děl čerpajících z české a slovenské historie, plzeňská rodačka, známá
u nás řadou svých knížek, s náměty z Chodska nebo přímo z Domažlic,
profesorka Marie Majtánová. Marie Korandová - Majtánová má rodinné kořeny
nejen v Plzni, ale i na Chodsku, ve Stráži a v České Kubici a přes to, že žije a
působí už půl století v Bratislavě, na náš kout Čech nezapomíná a věnovala mu
většinu své literární tvorby. Je také nositelkou pamětní medaile Města
Domažlic.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Ve čtvrtek 27. září v 17 hodin přednášel v galerii odborný pracovník
muzea v Tachově a spoluautor letos knihy Židovské památky Domažlicka a
Horšovskotýnska Václav Fred Chvátal o židovských památkách Domažlicka.

Stoleté jubileum Sněhařů
Celé století své existence si v tomto měsíci připomínali domažličtí
Sněhaři. Součástí oslav byla obnovená recesistická akce Chodská létobabí lýže.

Vietnamská slavnost
V pátek 28. září večer pořádala vietnamská komunita Domažlicka
v domažlické sportovní hale oslavu vietnamského dne dětí Tet Trung Thu. Na
Domažlice poněkud exotické slavnosti, kterou přesně v duchu orientální tradice
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zahájil průvod draka, se zúčastnilo na 500 hostí, z toho 240 dětí. V programu
večera vystoupili domažličtí tanečníci z klubu Avanti i Dance teamu Venduly
Brettschneiderové. Ukázku svých cvičení předvedly domažlické gymnastky a pro
dobrou náladu zazpívali a zahráli i chodští muzikanti bratři Hradečtí a Jakub
Ošmera. Oslavu pořádal Svaz Vietnamců v ČR.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
neděle 16. září
divadelní představení v rámci předplatného
John Patrick: POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN
Duchařská komedie v podání herců agentury AP PROSPER Praha

pátek 21. září
Agentura AURA-PONT uvedla
nový zábavný pořad populárního baviče ZDEŇKA IZERA
„TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ“
Partnerkou Zdeňka Izera v novém programu byla zpěvačka a finalistka prvé
řady Superstar Šárka Vaňková.
čtvrtek 27. září
V. abonentní koncert
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
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ŘÍJEN
Ocenění Antonínovi Konrádymu
Ve středu 10. října převzal známý domažlický muzikant Antonín Konrády
na Veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX v Plzni cenu
Okresní hospodářské komory Plzeňsko. Cenu, která mu byla udělena za jeho
přínos pro oblast kultury Plzeňského kraje, mu předal bývalý premiér Jan
Fischer.

30 let pečovatelské služby
V pátek 19. října uvítala obřadní síň domažlické radnice ve svých zdech
domažlické pečovatelky, které se staraly nebo dosud starají o staré nebo
handicapované občany města. Setkání, vůbec první v historii domažlické
pečovatelské služby, se uskutečnilo při příležitosti třiceti let jejího trvání.
Radnice na ně pozvala 24 pečovatelek a dva muže - řidiče. Přítomné na radnici
uvítal starosta města Miroslav Mach, který ocenil jejich obětavou a nelehkou
práci a popřál jim pěkný život v našem městě. Za obětavou práci poděkoval
pečovatelkám i místostarosta Vítězslav Brody. Závěrem slavnostní části
obdržela každá z přítomných žen růži, pamětní list a hrníček s emblémem
Domažlic. Starosta Mach dostal na oplátku dort s růžičkami a nápisem 30 let
pečovatelství v Domažlicích, o který se s pečovatelkami na místě rozdělil při
malém občerstvení, které následovalo po slavnostní části setkání.
Oceněné pečovatelky a pečovatelé:
Zdeňka Blahníková, Zdeňka Bohmannová, Luboš Botlo, Ivana Botlová,
Marie Břicháčková, Marie Černá, Věra Čížková, Lenka Čížová, Miroslava
Fotrová, Hana Havlovicová, Milada Jungová, Venuše Klimentová, Jiřina
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Kozáková, Ilsa Leitlová, Renata Lommerová, Renata Mosťáková, Jiřina
Neméthová, Andrea Pelnářová, Jaroslava Pokšteflová, Blanka Schröpferová,
Milan Svoboda, Lucie Škardová, Hana Šlaisová, Věra Vančurová

Na Čerchov vyjelo víc lidí než loni
Provozovatel sezónní autobusové linky, která jezdila do konce září na
Čerchov, uvedl, že letos prodal 2404 jízdenek, včetně rodinných a skupinových.
Vloni za stejné období to bylo 1266 jízdenek.

Kavkaz - riziková zóna?
Sídliště Kavkaz se zdá být městskou "rizikovou zónou". Nejprve zde řádili
dva mladí zloději, kteří přepadali za bílého dne osamělé ženy a snažili se jim
vyrvat kabelky nebo nákupní kabely (mladíky se chytit zatím nepodařilo), letos
v létě přepadl se stejným cílem starší paní jeden muž, podle zjištění přivolané
policie známá firma, ten naštěstí po incidentu, kdy napadené paní přispěchaly
na pomoc dvě další ženy, i se svými kumpány z města utekl. V tomto měsíci
přepadl zloděj prodavačku v tamní prodejně potravin. Násilím si na ní vynutil
hotovost z pokladny. Toho policisté dopadli ještě týž den.

Křest knihy Veroniky Němcové
Město Domažlice, Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská
knihovna Boženy Němcové uspořádaly ve středu 17. října v galerii křest třetí
knihy zdejší autorky, učitelky vyšší odborné školy Veroniky Němcové Myšlenky
Vodnářky
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Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Ve čtvrtek 18. října se v galerii uskutečnila další z pravidelných měsíčních
přednášek. Tentokrát přednášela pedagožka Jaroslava Wollerová o další ze
svých poznávacích cest. Přednáška měla název Lakadah a posluchače zavedla
do severní Indie.

Nový městský pivovar
Obnovený městský pivovar, jehož
přestavba by měla začít do dvou let, by
měl podle starosty města Miroslava
Macha

vyrábět

tradičním

postupem

kvalitní pivo, ležák, z kvalitních surovin, až
3000 hektolitrů ročně. Město má ovšem
s pivovarem ambicióznější plány než je jen vaření piva. Pivovar by se měl stát
lákadlem pro turisty. Plány města tak podle slov starosty počítají s řadou dalších
aktivit - patří k nim vybudování multifunkčního areálu se sálem, kde by
vystupovali známí umělci, naučný okruh, popisující historii i technologii vaření
piva v Domažlicích. Nápadů je více, například expozice o dějinách husitství
(zrovna tato myšlenka vzbuzuje u historiků shovívavý úsměv, protože Domažlice
v dějinách husitství nehrály žádnou významnější roli, až na známou bitvu, která
se ovšem odehrála ne v Domažlicích ale u Domažlic). Na to, co se v historické
budově bude mimo vaření piva nakonec realizovat, si musíme ještě nějakou
dobu počkat.
Pokud se týká vlastní přestavby historické budovy, vyhlásilo Město
Domažlice jednokolovou Veřejnou architektonickou soutěž o řešení přestavby
bývalého pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum.
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Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu řešení revitalizace
památkově chráněného objektu bývalého pivovaru v Domažlicích na kulturní
centrum, zahrnující tyto aktivity:
a)
b)
c)
d)
e)

muzeum pivovarnictví a sklářství
výstavní prostor a klubovou scénu
městskou knihovnu se zázemím
malou sklářskou dílnu se sklářskou pecí
minipivovar s pivnicí a restaurací.

Termín konání soutěže: 6. 4. až 5. 6. 2012
Porota soutěže: Miroslav Mach, Vítězslav Brody, Radek Kolařík, Irena Fialová,
Petr Vorlík
náhradníci: Zbyněk Wolf, Karel Štípek, Jiří Plos, Alexandra Brabcová
Počet odevzdaných návrhů: 23
Porota soutěže ocenila dva návrhy prvním místem s finanční cenou
175 tisíc korun pro každý, druhé místo neudělila, jednomu návrhu přiřkla
3. místo s cenou 50 tisíc korun a dalším třem návrhům přiřkla odměnu 10 tisíc
korun. Týmům obou vítězných návrhů doporučila dohodnout spolupráci pro
další etapu.
(fotografie návrhu z 3. místa a podrobnější hodnocení poroty v příloze
Kalendária)

1. cena: MEPRO, s. r. o., Ivan Březina, Martin Březina, Václav Matějka, Eva Šarochová
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Porota ocenila kvalitu urbanisticko-architektonického řešení, adekvátní míru zásahu do
stávající hmotové kompozice, která je zbytkem několika fází stavebního vývoje území.
Dociluje zklidnění kompozice..... Zvolené provozní schéma uspokojivě naplňuje zadání a
je dobrým základem pro dopracování návrhu v dalších stupních. Pozitivem návrhu je i
skutečné řešení širších vztahů, včetně názoru na přeřešení dopravní obsluhy.

1. cena: Michal Černý, Marcel Růžička, Maxmilián Wetzig, Max Reinhardt
Návrh využívá potenciál konceptu vhodnými soudobými prostředky. Uchovává cenné
intaktně dochované vnitřní konstrukce klenby v 1 pp., dřevěnou nosnou konstrukci 1.
np., část krovu 2. np. Ty balí do nové formy, upřímně a zručně reflektující dobu vzniku.
Tento aspekt porota vysoce hodnotí. Výsledkem je posílení historického výrazu
dochovaných objektů.....

Digitalizace kina Čakan
V kině Čakan začala tento měsíc rekonstrukce sálu spojená s digitalizací
kina, na kterou zastupitelstvo města uvolnilo finance z městského rozpočtu.
Ještě před tím, než se kinosál začal přestavovat, oslovilo městské kulturní
středisko bývalého dlouholetého vedoucího kina Jana Ticháčka a požádalo jej,
aby vybral sedm filmů, které během svého působení v domažlickém kině
považoval za mimořádně úspěšné a výrazné. Tak vznikl na rozloučenou se
starým kinem TICHÁČKŮV TÝDEN NOSTALGIE. Proběhl v týdnu od 8. do 14. října,
a pak už se kinosál uzavřel. A jaké filmy pan Ticháček vybral? Obecná škola,
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Marečku, podejte mi pero, Na samotě u lesa, Vesničko má středisková, S tebou
mne baví svět, Pelíšky a Jurský park.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
čtvrtek 4. října
divadelní představení v rámci předplatného
FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA
Jeff Baron: NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Příběh lásky a odpuštění

pátek 5. října
divadelní představení mimo předplatné
Ochotnický spolek při SDH Černíkov ČERNOCH uvedl komedii
Antonína Procházky: PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU
čtvrtek 11. října
VI. abonentní koncert
TOMÁŠ ČERNÝ – TENOR LENKA NAVRÁTILOVÁ – KLAVÍRNÍ DOPROVOD
pátek 12. října
divadelní představení mimo předplatné
v podání Ochotnického spolku Komedyjanti Tachov
TEN ČTVRTEK PLATÍ
sobota 27. října
divadelní představení mimo předplatné
Divadelní soubor při MKIS Poběžovice

PŘÍBUZNÉ SI ČLOVĚK NEVYBÍRÁ

Klubová scéna
pátek 26. října ve 20 hodin
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO
držitel 9 cen Andělů poprvé v Domažlicích
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LISTOPAD
Zamykání České studánky
Okolo tří set turistů se v sobotu 10. listopadu sešlo v lesích pod
Čerchovem u České studánky, aby byli svědky jejího uzamčení. Hosty akce byli
domažlický

starosta

Miroslav

Mach, starosta Furthu im Wald
Sandro Bauer, dále politici Jan
Látka, Marcela Mertinová. Jiřina
Rippelová, ředitel městských lesů
Jan Benda. Na setkání zazpíval
podle tradice klenečský mužský
sbor Haltravan a studánku pak,
také podle tradice, zamkly keramické klíče. Jen přípitek vodou ze studánky se
neuskutečnil, studánka totiž přes léto vyschla, a tak ředitel městských lesů
nabídl k přípitku vodu náhradní - Becherovku.

Výstava v galerii
Galerie bratří Špillarů patřila poslední dva měsíce roku místním
výtvarníkům. Svá nejnovější díla představili na výstavě, nazvané prostě OBRAZY,
domažlické veřejnosti Jana Hrušková a Václav Jirsa. Výstava měla vernisáž
6. listopadu v 17 hodin, uvedl ji vedoucí galerie Václav Sika. Trvala do
30. prosince.
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Divadelní bál
V sobotu 10. listopadu se ve velkém sále městského kulturního střediska
konal oblíbený divadelní bál. K tanci i k poslechu hrála MRÁKOVSKÁ 4,
návštěvníkům zpestřily večer a o veselí se postaraly ochotnické divadelní spolky
Divadelní společnost DIVOCH Stříbro, Divadelní spolek KOMEDYJANTI
z Tachova, Ochotnický spolek ČERNOCH Černíkov, Divadelní soubor KOLOFANTI
z Kolovče, a samozřejmě Ochotný divadelnický spolek KAREL Domažlice.

Prodej ryb
Po prvé v letošní předvánoční sezóně nabízeli zaměstnanci městských
lesů ve středu 14. listopadu před radnicí možnost koupě živých ryb. V kádích
měli kapry, pstruhy a štiky. Zákazníky mile překvapila cena, která se nijak
nelišila od cen loňských, ačkoli sdělovací prostředky prorokovaly, že letos ryby
podraží. Kilo kapra stálo 85 korun, kilo pstruha 130 korun a kilo štiky 200 korun.
Zaměstnanci městských lesů budou ryby před radnicí nabízet až do Vánoc
každou středu. Každý pátek od 13 do 16 hodin je mimo to otevřená rybárna
v Hanově parku.

Workshop Poznej Chodsko zblízka
Workshop POZNEJ CHODSKO ZBLÍZKA pořádal v sobotu 17. listopadu
Plzeňský kraj ve spolupráci s Muzeem Chodska v Chodském hradě. Pro
návštěvníky, malé i velké, připravil ve spolupráci s muzeem kreativní dílny, kde
si zájemci mohli pod vedením zkušených pekařek zkusit nazdobit svůj chodský
koláč nebo namalovat "svoji keramiku". Na workshopu proběhly i ochutnávky a
prodej místních specialit.

172

Obnova památníku

Obnovený památník na Bystřici (Fichtenbachu)

Město Domažlice udělalo letos další záslužný krok k obnově památek
v pohraničí. Spolu se svojí společností Domažlické městské lesy obnovilo
památník obětem 1. světové války, včetně okolí památníku, na Bystřici
(Fichtenbachu). Památník stával v obci Bystřice, zaniklé v 50. létech. Dnes je
u něj křižovatka turistických tras Čerchov, Tři znaky, Česká Kubice. Obnova
zahrnovala opravu samotného památníku a revitalizaci jeho okolí. Návrh řešení
na úpravu okolí památníku zpracovala Ing. Klára Vogeltanzová. Vycházela při
tom z původního stavu, dochovaného na dobových fotografiích. Na obnovu
památníku obdrželo město dotaci 106 tisíc korun z dispozičního fondu
Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Svobodný stát Bavorsko.

Nehody na přechodech
U kruhového objezdu na křižovatce ulic Msgre B. Staška a Kozinova
srazilo auto devítiletou školačku. Krátce poté na přechodu pro chodce
u Kozinova pole srazilo auto patnáctiletou dívku. Celkem se letos v našem městě
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udály už tři případy zranění nezletilých automobilisty. A není se co divit. Kdo
pozoruje neopatrnou, někdy přímo zběsilou jízdu některých motoristů po městě,
bez ohledu na to, co jim umožňují dopravní předpisy, diví se spíš, že podobných
případů není ještě víc.

Odešla Jiřina Paroubková
Ve středu 14. listopadu zesnula, krátce po svých 95. narozeninách paní
Jiřina Paroubková (*21. 2. 1917 v Domažliccích), učitelka, skautka, významná
regionální osobnost. Není snad oblasti domažlického kulturního života, do které
by paní učitelka Paroubková nezasáhla. Pomáhala v muzeu, v galerii, radila
místním historikům při sběru nejrůznějšího materiálu ze života Domažlic. Mimo
to byla dlouhá léta aktivní členkou domažlické organizace zahrádkářů, kterým
několik let psala kroniku. Věnovala se shromažďování materiálů o domažlickém
odboji za druhé světové války a o životních osudech jeho příslušníků
v poválečných létech. Byla živým lexikonem místních dějů i lidí. Jako učitelka i
jako skautská vedoucí byla přísná a náročná - však na to někdy hudrovali i
pracovníci muzea, když jim vytýkala různé nepřesnosti - ale nikdy nebyla
nespravedlivá. Vzpomínat na ni s láskou a vděčností budou nejen skauti, ale
všichni, kdo ji znali a měli jí rádi.
S paní učitelkou Jiřinou Paroubkovou se město rozloučilo ve středu
21. listopadu ve 14 hodin v kostele Všech svatých.

První farmářský obchod
V tomto měsíci se v našem městě naproti zahradě Chodského hradu,
zákazníkům otevřel první farmářský obchod, specializovaný na prodej zboží od
regionálních dodavatelů. Prodává mléko a mléčné výrobky, koření, med a
výrobky z medu, brambory, uzeniny z Mrákova, pstruhy z Dílů, kuřata od
zdejších chovatelů a další produkty. Zájemců bylo zpočátku dost, jenomže ceny
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čerstvých výrobků jsou samozřejmě o něco dražší než těch ze supermarketu, a
tak se klientela obchodu postupně zase zmenšovala. Stálý kádr náročnějších
zákazníků ji ale navštěvuje už pravidelně.

Ocenění příslušníkům SOS
Ministr obrany Alexander Vondra udělil dvěma zdejším členům Stráže
obrany státu (SOS) Vojtěchu Retovi a Jaroslavu Laudovi, zabitým při střežení
hranice v roce 1938 příslušníky německých Freikorps, Záslužný kříž in
memoriam.

Umělecká škola Jindřicha Jindřicha
Listopadové městské zastupitelstvo jednomyslně schválilo návrh městské
rady, přijatý na základě podnětu ředitele hudební školy Josefa Kuneše, aby
domažlická "hudebka" nesla s platností od 1. ledna 2013 jméno hudebního
skladatele a národopisce Jindřicha Jindřicha. Název základní umělecké školy
tedy bude: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková
organizace. Občané města přijali tento krok se souhlasem, od pamětníků však
padly i názory, že o domažlickou, tehdy ještě opravdu hudební, školu se více než
Jindřich Jindřich zasloužil jeho synovec Jaromír Jindřich, který ji v padesátých
létech minulého století zakládal, a že by se tedy nemělo zapomínat ani na něj.

O památníku na Baldově
Sochař Václav Fiala představil domažlickým zastupitelům na jejich
listopadovém zasedání svůj návrh na dostavbu památníku husitské bitvy na
Baldově. Prezentace byla pouze informativní, zastupitelé konkrétně k ní nepřijali
žádné usnesení, usnesení zastupitelstva znělo tak, že zastupitelstvo schválilo
záměr zhotovení trvalého pomníku na Baldově k výročí bitvy u Domažlic. Fialův
návrh byl celkem zajímavý a finančně nepříliš náročný. K dostavbě památníku
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ale existuje další alternativa, kterou prosazuje Společnost pro památník bitvy
u Domažlic. Existence této společnosti a její činnost, jakkoli záslužná, je ve
městě téměř neznámá. Následující vysvětlující text poskytl na základě dotazu
městské kroniky Mgr. Miloš Novotný:
„Společnost pro památník bitvy u Domažlic je registrovaná jako
občanské sdružení, datum oficiálního vzniku: 7. května 2009 pod č.j. VS/1-1/54
547/03-R zápisem na Ministerstvu vnitra ČR.
Podnět ke vzniku sdružení dal v roce 2009 na první společné schůzce,
konané 10. ledna ve 12 hodin v Konšelském šenku v Domažlicích Mgr. Miloš
Novotný.
Cílem sdružení je navázat na ušlechtilé snahy Výboru pro postavení
pomníku husitskému vítězství v bitvě u Domažlic z roku 1931 a zasadit se znovu
po 80 letech od prvního pokusu, který zmařila válka a poměry v zemi,
o vybudování důstojného památníku této zcela mimořádné události.
Sdružení oficiálně zastupuje předseda a dva místopředsedové:
předseda Mgr. Miloš Novotný
místopředseda: Ing. Eva Roubalová a Mgr. Josef Nejdl.
Členy výboru jsou: Jan Kroc, Zdeněk Procházka, Mgr. Libuše Matějková, Mgr.
Petr Matějka, Jan Novák, Svatopluk Krejsa. Čestnými členy jsou exředitel
Husitského muzea v Táboře PhDr. Miloš Drda CSc. a děkan Husitské teologické
fakulty UK profesor ThDr. Jan B. Lášek.
Zájem o účast při odhalení památníku projevil i prezident republiky pan
Václav Klaus a úmysl postavit tak výjimečnému příběhu památník, shledala
písemně řada veřejných institucí jako záslužný a nadmíru potřebný počin.
Společnost prošla zprvu mnoha peripetiemi spojenými s nejasnostmi ohledně
vlastnictví pozemků, přítomností komunikačního stožáru, blízkostí nedalekého
lomu, s obecnou nechutí a nezájmem; až po opakovaných a neúspěšných
pokusech se letos na jaře otevřely dveře radnice a byla zahájena smysluplná
komunikace na téma památníku, která zatím skončila zápisem ze zasedání
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zastupitelstva města Domažlic, ve kterém se schvaluje záměr postavit na
Baldově do 31. 12. 2014 památník bitvě u Domažlic. Zatím se zdá, že
investorem se stane město Domažlice. O dotace společnost zatím z více důvodů
nežádala.“
Tolik Miloš Novotný. Společnosti lze jistě jenom přát, aby její snažení
dospělo úspěšně k zamýšlenému cíli.

Přednáška v galerii
pořadatelé: městská knihovna, Muzeum Chodska a galerie
Ve čtvrtek 29. listopadu se od 17 hodin konala v galerii přednáška PhDr.
Věry Kubové, lektorky Matice české, o Jaroslavu Vrchlickém.

Z Kozinova pole na náměstí
Domažlické náměstí ozdobil o letošních Vánocích deset metrů vysoký a
třicet let starý smrk, který pracovníci technických služeb porazili na sídlišti
Kozinovo pole.

Betlémy z celého světa
Unikátní výstavu připravilo Muzeum Chodska. Od 25. listopadu do
1. prosince tu návštěvníci mohli shlédnout BETLÉMY Z CELÉHO SVĚTA (tak zněl i
název výstavy) ze sbírek Véronik
a

Francise

Rebouillet,

členů

Francouzského sdružení přátel
betlémů z partnerského města
Domažlic

Ludres

a

Johanna

Dendorfera, prezidenta světové
asociace

betlémářů

dalšího

partnerského města Domažlic, z Furth im Wald. Výstava přinesla skutečně
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krásnou a neobvyklou podívanou. Manželé Rebuilletovi zapůjčili vzácné betlémy
z Haiti, Madagaskaru, Filipín, Izraele, Peru, Mexika, Ekvádoru, Chile, Brazílie,
Kolumbie a mnoha dalších exotických zemí. Některé z nich v miniaturním
provedení, jiné z vzácných materiálů. Jeden z peruánských betlémů byl vytvořen
z alabastrového vejce, etiopský z černého ebenového dřeva a burkinofasský
z mosazi.
Devět betlémů zapůjčil ze své soukromé sbírky Johann Dendorfer z Furth
im Wald. Vystavené exponáty doplnily čtyři betlémy ze sbírek Muzea Chodska.
Výstava se konala pod záštitou starosty Domažlic Miroslava Macha, za
podpory měst Domažlice, Ludres, Furth im Wald.

Výstava historických kočárků
Výstavu betlémů v prosinci nahradila v Muzeu Chodska výstava
HISTORICKÉ KOLÉBKY A KOČÁRKY ze sbírek Miloslavy Šormové. Také velice
zajímavá výstava trvala do konce února 2013.

Výstava v sokolovně
Klub seniorů Sokola Domažlice uspořádal ve dnech 27. - 29. listopadu
(úterý-čtvrtek) v sokolovně prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVU svých prací
s předváděním technik výroby.

Divadla a koncerty:
Pořadatel městské kulturní středisko ve velkém sále MKS v 19.30 hod.:
úterý 13. listopadu
VIII. abonentní koncert
KORNGOLD QUARTET
Kristina Czajkowaká-housle, Václav Zajíc-housle, Klára Hegnerová-viola, David
Hrubý-violoncello
pátek 16. listopadu
divadelní představení mimo předplatné
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NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
v podání Ochotnického divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
úterý 20. listopadu
koncert
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU

pondělí 26. listopadu
VIII. abonentní koncert
VÁNOCE S BONI PUERI

foto Domažlický deník J. Babor

čtvrtek 29. listopadu
divadelní představení v rámci předplatného
Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské uvedla
Ray a Michael Cooney: TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB PODIVNÁ RODINKA

Klubová scéna
pátek 9. listopadu ve 20 hodin
IRENA BUDWEISEROVÁ & MIROSLAV LINKA

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 11. a neděle 18. listopadu ve 14 a 16 hodin
O ČERVENÉ KARKULCE
loutková pohádka
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PROSINEC

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 1. prosince v 16 hodin se letos po prvé rozsvítil na náměstí
vánoční strom. Na pódiu u stromu vystoupily soubory a sólisté zdejší základní
umělecké školy.

Vánoční zpívání koled
Vánoční

Zpívání

koled

s Českým rozhlasem Plzeň se letos
uskutečnilo ve středu 12. prosince,
od

17

hodin

u stromečku

před
na

podiem
náměstí.

Domažlice se jej zúčastnily už po
páté. V kulturním programu před
vlastním rozhlasovým přenosem
vystoupily

pěvecké

domažlických

sbory

základních

škol,

Hynek a Patrik Hradeckých a sólisté
soukromé
V přímém

školy

Lídy

Nopové.

přenosu

pak

Domažličané spolu s dalšími městy
kraje zazpívali koledy Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán. Oficiální
zpráva uvádí, že se na náměstí letos sešlo 601 osob. Zdá se ale, že ve
skutečnosti byla účast o něco nižší.
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Za napadení před přestupkovou komisi
Před dvěma léty, v listopadu 2010, se kronikářský zápis zmiňoval
o incidentu v diskotéce FONTÁNA, při kterém měl údajně majitel diskotéky
Ing. Jan Ledvina vážně zranit jednoho z mladých návštěvníků. Případ se dostal
před soud. Okresní soud v Domažlicích nyní případ uzavřel s tím, že trestný čin
nelze dokázat a případ předal k dořešení přestupkové komisi města.

Přežili jsme konec světa
Tak jsme zase jednou přežili konec světa. Starší generace už ve svém
životě po kolikáté, ale tento konec byl přece jen něčím výjimečný. Tomu, že
přijde jakási apokalypsa, totiž uvěřilo neskutečně mnoho lidí "od pólu k pólu".
Důvodem jejich obav byl konec mayských kalendářních cyklů, stanovený na
21. prosince 2012. K němu se pak přidaly různé další věštby, od starého Egypta
a Řecka, přes Nostradama, až k některým současným věštcům a okultistům.
Marně rozumnější vědci dokazovali, že mayským textům pro nedostatek
písemných pramenů nikdo pořádně nerozumí a vše je tedy jen spekulace. Marně
astronomové tvrdili, že tento rok se neočekává žádné mimořádné postavení
planet. Strašení pokračovalo a zabíralo, dokonce i v našem oficiálním tisku a
v televizi se objevila doporučení, aby rodiny 21. prosince byly pospolu a
podobná moudra. Jak svět zahyne, v tom se očekávání lišila. Jedni předpokládali
velkou světovou katastrofu, druzí duchovní obrodu. Nestalo se jedno ani druhé.
Svět funguje dál stejně, jako fungoval a lidstvo se dál vesele, nerozumě a
nepoučitelně ničí a má velkou šanci zničit se samo i bez Mayů a Nostradama.
Pár tisíciletí to ale asi ještě potrvá.
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Problém s dluhy
Nesplácené dluhy domácností a firem dosáhly už takové míry, že každý
den žádají desítky lidí o ochranu před věřiteli a na desítky společností denně
padají insolvenční návrhy. Přes to, že ještě nejsou známa konečná čísla, z údajů
do konce listopadu je jasné, že rok 2012 se pro Česko stal rekordním rokem
krachů firem i jednotlivých lidí. Jen živnostníků a podniků padlo za jedenáct
měsíců roku nejvíce od roku 1993. Také v Domažlicích už je tento problém
citelný. Komunitní centrum Fazole připravilo proto na prosinec seminář Jak
z dluhové pasti a tuto problematiku zvolilo tématem měsíce. Základní informace
o tom, jak se vyrovnávat s dluhy, zveřejnilo i v prosincovém Domažlickém
zpravodaji. Téma je v prosinci, před Vánocemi, o to aktuálnější, že lidé právě
v tomto období častěji uvažují o různých půjčkách a úvěrech. Lákají je k tomu i
nabídky nejrůznějších rychlých půjček, nákupů na splátky s odkladem a dalších
podobných "výhod", kterých jsou stále plné poštovní schránky. Slabší povahy
pak snadno podlehnou mazanému vábení a neuvažují o tom, že se za lákavými
nabídkami neskrývají dobrodinci lidstva, ale právě naopak, bezcitní lichváři.
Řemeslníci a drobné firmy se zase potýkají s druhotnou platební neschopností,
s růstem cen materiálu a energií a aktuálně, díky vládním úsporným balíčkům,
s klesajícím zájmem o své služby. To se ostatně týká i větších firem, tak
například letos ukončila svoji činnost v minulých létech vcelku prosperující
stavební firma Vlček, která působila v Horšovském Týně a v Domažlicích.

Originální vánoční dárek
Městské kulturní středisko připravilo pro zájemce možnost koupě
originálního vánočního dárku. Jako vánoční dárkový balíček je možné věnovat
předplatné na 8 divadelních her či na 9 koncertů sezóny 2013. Věnovat lze i
vstupenky na jednotlivé koncerty populárních skupin, které se konají mimo
předplatné nebo na cestovatelské přednášky - diashow.
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Oživení v nové průmyslové zóně
Nová domažlické průmyslové zóna Za kasárny, která dosud, až na firmu
ProHeg zeje prázdnotou, snad konečně oživne. Koncem roku se objevili dva
vážní zájemci, kteří by v ní chtěli podnikat.
Prvním z nich je rakouská optická firma Michael Pachleitner Group
(MPG), která od insolvenčního správce odkoupila halu, rozestavěnou před lety
pro výrobce nárazníků Hydro Aluminium. MPG se bude v Domažlicích zabývat
výrobou a zabrušováním brýlových skel a práci by v ní měly najít desítky lidí.
Radnice již s touto firmou podepsala smlouvu o prodeji potřebného pozemku.
Druhým vážným zájemcem je klenečská firma, která vyrábí užitkové a
upomínkové předměty s mysliveckou tématikou. V průmyslové zóně by chtěla
vybudovat svoje výrobně-obchodní centrum a sestěhovat sem své dílny,
roztroušené na několika místech v Klenčí a v Domažlicích. Tato firma je známá
hlavně výrobky z paroží, od knoflíků po sedací soupravy. Úspěšně se rozvíjí,
prodává po celé ČR a pronikla i leckams do světa. V průmyslové zóně má zájem
odkoupit celkem jeden hektar pozemků.
Další zájemci zatím nejsou.

V nemocnici prý straší
Po městě se opět šíří pověsti, že v nové domažlické nemocnici straší.
Znovu se vzpomíná dosud neobjasněného zmizení zdejšího občana, který prý
podle jedné městské fámy leží v betonových základech stavby. Podnět k tomu
dal patrně článek v Domažlickém deníku, ve kterém sestřičky z nemocnice líčí
některé podivné příhody, které se jim stávají při nočních službách. V noci, kdy je
naprostý klid, rozsvítí na sesterně světelná signalizace z úplně prázdného
pokoje, nebo se sama spustí voda, opakovaně padá jedna a tatáž nástěnka,
bliká světlo, dveře od výtahu se otevírají a zavírají a jiné příhody. Není prý to nic
příjemného. Určitě není a sestřičky si také asi nevymýšlejí. Nemocnice je zvláštní
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svět se zvláštní atmosférou a v takovém prostředí se opravdu může přihodit
leccos. Něco se dá vysvětlit, něco ne. Možná každý z nás zažil během svého
života něco podivného, co si vysvětlit nedokázal, ať nad tím dumal, jak chtěl.
Vědci nejrůznějších vědních oborů, mezi nimi i renomovaní fyzikové, dnes
připouštějí, že kolem nás často působí síly, které dokážou zachytit zvířata, ale
lidé už ne. Snad to, podle etnografů, alespoň zčásti umí příslušníci
nejprimitivnějších kmenů. Naši dávní předkové to prý uměli také, ale čím víc se
přírodě vzdalovali, tuto schopnost ztráceli. A tak si dnes jenom můžeme
povzdechnout: inu, jsou věci mezi nebem a zemí... a nemusí to být zrovna
strašidla. Ostatně v Domažliccích strašívalo odedávna ostošest, v 19. století prý
ještě bylo město plné strašidel. Takže i ve strašení má naše město tradici.

Vánoční výzdoba
Vánoční výzdobě historické části města, kterou zajišťuje město, není co
vytknout. Upoutá, a při tom je nevtíravá, vhodně zdůrazňuje městskou
architekturu, ale nevnucuje člověku na každém kroku pocit, že se ocitl
v Disneylandu. Zato vánoční výzdoba většiny obchodů a obchodních center, čest
výjimkám, je pravým obrazem bídy a utrpení. Při tom doba jejího trvání se
neustále prodlužuje, v Kauflandu například jsme se s prvními náznaky Vánoc
mohli setkat už počátkem října. Všechny ty girlandy, "ověšení" Santa Klausové,
či Mikulášové, či dědové Mrázové - ono to v podstatě nejde rozeznat - vzbuzují
dojem pouťové střelnice. A když si k tomu člověk přidá všudypřítomný "vánoční
hudební mix", totiž trochu koled, pár vánočních písní Karla Gotta a Lucie Bílé a
samozřejmě nestárnoucí evrgreen Vánoce, vánoce přicházejí, má dost důvodů
místo klidného vánočního nákupu z obchodů raději prchat. Jeden pan psycholog
si nedávno postěžoval, že adventní doba našich předků se změnila v adventní
blázinec jejich potomků. Zažíváme to mírou vrchovatou i v našem městě, ale co
dělat, obchodníci chtějí prodávat a k tomu je každý prostředek dobrý. A tak tu
pravou dobu adventní s neopakovatelnou atmosférou klidu, pohody a tichého
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rozjímání si můžeme vychutnat snad jen o adventních nedělích v půl osmé ráno,
kdy se z věže nad ještě ztichlým městem rozezní roráty, adventní píseň Z nebe
posel vychází, kterou pětice muzikantů pod vedením Jana Mlezivy troubí do
všech světových stran, tak, jako ji troubívali jejich předchůdci už v dobách
baroka.

Vánoční mše
V domažlickém arciděkanském kostele se na Štědrý den konaly půlnoční
mše dvě. Odpoledne byla "půlnoční mše pro děti", tu pravou půlnoční o půlnoci
doprovodil pěvecký sbor Čerchovan, který přednesl Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby. Hráli i místní muzikanti, vše řídil Marek Vorlíček. Obě mše sloužil
domažlický farář páter Miroslaw Gierga.

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

neděle 2. prosince
VLASTA REDL S KAPELOU
čtvrtek 13. prosince v 19 hodin
VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA
vánoční koncert
pondělí 17. prosince
PATROLA - ŠLAPETO STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE
vánoční koncert

HUDBA U STROMEČKU
V RÁMCI VÁNOČNÍCH TRHŮ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ
středa 19. prosince
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15 hod.
16 hod.
17 hod.

Já malý přicházím koledovat -děti z Domu dětí a mládeže
DOMINO
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
PONOCNÝ

čtvrtek 20. prosince
15.00
PĚVECKÝ KROUŽEK při ZŠ a MŠ Msgre B. Staška Domažlice
16.00
SIRÉNY a VESELÁ KVINTA - studenti gymnázia J. Š. Baara
17.00
PONOCNÝ
pátek 21. prosince
14.00
HOLBA - středověká hudba
15.00
PELE - MELE QUINTET Mariánské Lázně
16.00
HOLBA - středověká hudba
17.00
PONOCNÝ
17.05
Vánoční zpěvohra VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Ochotný divadelnický spolek Karel, Canzonetta a sólisté
hudba Josef Kuneš
sobota 22. prosince
14.00
Vysoká tráva
15.00
Pěvecký sbor "PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK" při ZŠ Komenského 17
16.00
Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie
Hanáčíkové
17.00
PONOCNÝ
neděle 23. prosince

Ovečky v krmelci přinesly radost především dětem

14.00
14.30
15.30

Strašlivá podívaná - plzeňská folková skupina
Hvězdička betlémská aneb Co se všechno přihodilo, než se nám
narodil Ježíšek - Pohádkové divadlo tety Terezy
Strašlivá podívaná - plzeňská folková skupina
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16.00
16.30

Pohádka tříkrálová - Pohádkové divadlo tety Terezy
SETKÁNÍ U KRMELCE - Trubači OMS a hosté

Vánoční klubová scéna
sobota 22. prosince od 20 hodin
CHRITMAS BRASS BAND

Loutkové divadlo Domažlice – loutková scéna MKS
neděle 2. prosince a neděle 9. prosince vždy od 14 a 16 hodin
JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA
loutková pohádka

Hudba v kostele
neděle 9. prosince v 19.30 v klášterním kostele
ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ V DOMAŽLICÍCH

čtvrtek 20. prosince od 18 hodin v arciděkanském kostele
XX. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Národopisný soubor Postřekov

Vánoční promítání
pondělí 24. prosince od 12 do 15 hodin v kině Čakan
Vánoční promítání pro děti - VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
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Počasí
I v letošním roce nás počasí svými nečekanými výkyvy notně potrápilo.
Ale už si pomalu začínáme zvykat. Ostatně, nic jiného nám ani nezbývá a ještě
dobře, že v našem klimatickém pásmu v Evropě nás, alespoň prozatím,
nepostihují žádné velké přírodní katastrofy, kterých v ostatních částech světa
valem přibývá. I tak jsme toho letos zažili víc než dost. Arktické mrazy, tropická
vedra, Vánoce v jarní pohodě, dokonce i zemětřesení tam, kde nikdy nebylo ...
Kdo ví, čím nás počasí překvapí napřesrok.
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LEDEN
První lednový týden se pohyboval nad teplotním normálem, teploty se držely
celorepublikově o šest stupňů nad dlouhodobým průměrem. O sněhu a ledu
jsme si mohli nechat jen zdát. U nás byl první den nového roku pošmourný,
občas mrholilo, teplota vyšplhala přes den až na +10 °C. Také v dalších dvou
dnech se teploty pohybovaly kolem deseti stupňů nad nulou a převažovala
oblačnost s deštěm. Ve středu 4. ledna od rána drobně pršelo. V pravé poledne
se déšť změnil na krupky ledu, připomínající kroupy, které chodcům bubnovaly
do zimních bund a deštníků. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne opět pršelo, kolem
14. hodiny se déšť změnil na silné sněžení, sníh ovšem hned odtával. Sněžení
doprovázela i inverze. V následujících dnech teploty klesly o dva, tři stupně, bylo
polojasno. V pátek 13. ledna vál od rána silnější vítr, který po obědě zesílil. Ve
14.15 hodin začala sněhová vánice, během níž napadlo asi 5-6 cm sněhu.
V tomto dni také ranní teplota po prvé v novém roce klesla pod bod mrazu
(-0,9 °C). I v následujícím lednovém týdnu se denní teploty pohybovaly mezi 7 až
5 stupni Celsia, ranní klesaly k bodu mrazu. Bylo zataženo s občasným deštěm.
Ve čtvrtek 19. ledna opět foukal silný vítr, celý den pršelo, ráno navíc byla
ledovka, takže se po neposypaných chodnících jen špatně chodilo. Rušnou noc
prožili ze středy na čtvrtek obyvatelé Českého Krumlova. Kolem jedné hodiny je
probudily drobné otřesy země, které dosahovaly až 2,4 stupně Richterovy škály,
což je na české poměry otřes silný, navíc v dané lokalitě neobvyklý. V našem
městě bylo rušno v podvečer, když kolem půl šesté zasahovali v ulici
U nemocnice hasiči. Ucpaná kanálová vpusť tam proměnila silnici v řeku, po
které se hnala srážková voda až ke Komerční bance. Déšť rozvodnil i potok,
protékající Psím rybníčkem u cesty od benzinové pumpy k jezeru. Zajímavým
dnem byl co do střídání počasí pátek, 20. ledna. Bylo polojasno, občas pršelo,
občas padal sníh, občas svítilo sluníčko. 21. a 22. ledna stále pršelo, v neděli
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22. ledna v podvečer se na město snesla silná inverze. Nejnižší lednovou teplotu
jsme zaznamenali v noci ze čtvrtka na pátek, kdy rtuť v teploměru poklesla
na -5 C.

ÚNOR
Od posledního lednového dne se, s notným zpožděním sice, ale přece jen
ujala vlády paní zima. Denní teploty se až do 13. února pohybovaly v rozmezí -7
až -19 °C, noční se držely na minimálně -16 stupních. Nejchladnější noc jsme ve
městě zaznamenali v pondělí 6. února, kdy teploměry ukázaly -20 °C. Tuto noc
padaly podle měření meteorologů rekordy na více než polovině jejich měřících
stanic. Nejkrutěji panoval mráz na šumavské Kvildě, kde přístroje ukázaly v 7.15
hodin teplotu -39,4 stupně Celsia, šumavský Březník hlásil -35 stupňů. V tomto
období občas padal sníh, občas na město padla silná inverze. Meteorologové
zaznamenali v období od 1. do 10. února arktické dny, charakteristické pro
leden, u nás zřídkavé (arktický den je takový den, kdy teplota vzduchu během 24
hodin nevystoupí přes minus 10 stupňů Celsia). Arktické mrazy přineslo zesílené
studené kontinentální východní proudění kolem tlakové výše se středem nad
Ruskem. Extrémní mrazy postihly celou Evropu a mráz si vybíral daň i na
lidských životech. Počet lidí, kteří v důsledku teplot hluboko pod nulou přišli
v Evropě o život, se vyšplhal nad 450, Česká republika evidovala dvě desítky
obětí. Ve druhé polovině února mrazy polevily, od 15. února se opět vyhouply
nad bod mrazu. V sobotu a v neděli 18. a 19. února bylo nevlídné, zamračené
počasí s deštěm, teplota vyšplhala až na +4 °C. Kvůli odtávání sněhu a ledovce
na silnicích byla po celém Domažlicku vyhlášena zvýšená opatrnost při jízdě
motorovými vozidly. Až do konce února denní teploty neklesly pod +4 °C.
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BŘEZEN
O prvním březnovém dnu bylo slunečno, denní teplota vystoupila až na
+15 °C. Celý den byla nad Domažlicemi dosti silná inverze. Slunečno a teplo bylo
i v následujících dnech, poměrně teplé počasí ale stále provázela inverze, která
nezřídka trvala od rána do večera. Noční teploty ještě klesaly pod bod mrazu.
V týdnu od 12. do 18. března připomínalo počasí rané léto. Denní teploty se
pohybovaly kolem 18 °C, nejtepleji bylo v pátek a v sobotu 16. a 17. března.
V Domažlicích jsme po oba dva dny naměřili 20 °C, jinde bylo ještě tepleji a
padaly i teplotní rekordy. Například ve Staňkově, kde existuje meteorologická
měřící stanice od roku 1947, bylo v pátek 16. března nejtepleji za posledních 52
let; rtuť teploměru tam vyšplhala na 21,1 stupně. Teplotní rekordy padaly i
v sobotu 17. března. Pražské Klementinum překonalo 221 let starý rekord, když
tam naměřili 20,3 stupně. Celkem v republice padly v tento den teplotní rekordy
na 136 stanicích. Až do konce března pak bylo teplé počasí, ráno s občasnými
přízemními mrazíky.

DUBEN
Také duben začal teplým počasím. Ještě ve středu 4. dubna bylo při
oblačném počasí +17 °C.
Na Velký pátek 6. dubna celý den pršelo a následující den klesly denní
teploty na pouhé 4 °C. V neděli dokonce občas padal sníh. O velikonočním
pondělí sice teploty vzrostly na +8 °C, ale po celý den vál ostrý, studený severní
vítr. Ranní minima se pohybovala kolem -1 až -5 stupňů, u nás bylo na
velikonoční pondělí ještě v 10 hodin ráno -1 °C.. Zažili jsme tedy studené
Velikonoce, ale studené počasí rychle odeznělo, už dva dny po velikonočních
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svátcích, ve středu 11. dubna, bylo ráno 5 a přes den až 11 °C. V dalších dnech
se pak střídalo slunečno s mírnou oblačností, denní teploty se držely nad +10 °C,
ráno ještě občas přízemní mrazíky. V posledním dubnovém týdnu začaly teploty
stoupat nad 20 °C. V pátek a sobotu 27. a 28. dubna jsme v našem městě
naměřili na tuto dobu rekordní teplotu 30 °C. Rekordy zaznamenaly měřící
stanice na mnoha místech. V sobotu bylo nejtepleji v Plzni Bolevci, tamní stanice
naměřila rovných 31 °C. Třicítku jsme na našich teploměrech naměřili i v neděli
29. dubna, měřící stanice ve Staňkově naměřila v poledne rovných 30,1 °C. Ale
zatímco v nižších polohách bylo už téměř léto, na horách se stále lyžovalo. Tak
na hřebenech Krkonoš leželo zhruba 138 centimetrů sněhu.

KVĚTEN
Od počátku května pokračovalo teplé a suché počasí. V noci na neděli
6. května jsme mohli pozorovat největší úplněk v letošním roce. Měsíc se krátce
před svítáním přiblížil na své oběžné dráze k Zemi, a na obloze se tak jevil asi
o sedminu větší a o 30 procent jasnější než obvykle. Obrovský měsíc jsme viděli i
u nás v Domažlicích a byla to podívaná, která opravdu stála za to.
Počasí s teplotami, které vystupovaly přes 25 °C, se udrželo i
v následujících dnech. Další teplotní rekordy padaly v pátek 11. května, kdy jsme
u nás naměřili 31 °C. Teplé a suché počasí vydrželo až do konce května. A tak
jsme si sice užili teplíčka, ale příroda začala strádat nedostatkem vody. Začala
vysychat i Zubřina, koncem května už bylo její dno v Potocích ze třetiny úplně
suché a vody v korytu tekl jen pramínek. Není divu, že zejména domažličtí
zahrádkáři netrpělivě vyhlíželi déšť. V pondělí 28. května přešla nad městem
dvakrát dost silná bouřka, ale bez deště. Teprve ve čtvrtek 31. května přišel
dlouho očekávaný déšť. Díky pěknému počasí otevřelo od poloviny května pro
veřejnost babylonské koupaliště. I letos byl vstup zdarma.
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ČERVEN
Od počátku měsíce se denní teploty udržovaly kolem 20 °C, občas pršelo,
občas jen "škrejpalo", nicméně deficit vody z předchozího měsíce se jakžtakž
podařilo vyrovnat. A protože obvykle pršelo odpoledne nebo k večeru, místní
zahrádkáři si libovali, že nemusejí tak často zalévat. Vcelku příjemné počasí
trvalo až do poloviny června, kdy teploty opět vystoupily ke 30 °C a udeřily
"tropy". V sobotu 16. června jsme v Domažlicích naměřili 31 °C, následující
pondělí bylo tropické s 33 °C a třicítku teploty překročily i v úterý. Kolem třiceti
stupňů se teploty pohybovaly celý týden, v polovině následujícího týdne přišly
opět tropické dny. Od úterka 26. června se rtuť teploměru pravidelně zastavila
nad 30 stupni, ve čtvrtek 28. června jsme naměřili 32 stupňů, pátek 29. června
byl co do vedra přímo rekordní, přes den se teplota pohybovala až kolem 35 °C,
ještě večer bylo ve stínu 31 °C. Vedro bylo doslova k nedýchání. V "tropických"
dnech nebylo dobře hodně lidem, zejména kardiaci a astmatici měli velké
zdravotní potíže, městem také zněly houkačky rychlé zdravotní služby daleko
četněji než jindy.

ČERVENEC
Letošní červenec začal o maličko později, než obvykle. Noc ze soboty na
neděli 30. června - 1. července byla totiž o jednu vteřinu delší. Protože se naše
planeta otáčí kolísavě a postupně zpomaluje, vzniká tím odchylka od přesného
času měřeného atomovými hodinami. A tu je nutné dorovnat.
Hned v pondělí 2. července si naše město zažilo rušný večer a noc. Kolem
20. hodiny se nad městem přehnala silná bouřka a bouřilo pak nepřetržitě až do
půl jedné v noci. Nebe bylo v jednom plameni, však prý meteorologové za
těchto bouřek napočítali desítky tisíc blesků. V noci se také spustil dost vydatný
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déšť, ale ne přívalový, doprovázený silným větrem. Značnou škodu způsobil úder
blesku modelové železnici pana Šimáčka v Mánesově ulici, kde běží vše na
elektřinu. I v dalších dnech přecházelo přes město několik bouřek. Denní teploty
se v prvním červencovém týdnu pohybovaly v rozmezí 21-28 °C, vesměs bylo
zamračeno, s občasným deštěm. Druhá půle července začala chladným
počasím, 17-22 °C, bylo oblačno a deštivo. V pondělí 23. července podle
meteorologů klesla ráno na některých místech republiky rtuť teploměrů až
k bodu mrazu. Pondělí bylo ještě chladnější, ale už v úterý zasáhl naše území
teplý vzduch z jihovýchodu. Teploty v úterý a ve středu vyšplhaly až na 30 °C. Ve
čtvrtek 26. července celý den pršelo a teplota vystoupala jen na 22 stupňů, zato
už následující den, v pátek jsme naměřili přes den 31 °C. Po celý den bylo dusno,
ještě ve 21 hodin bylo na teploměrech 29 °C, noční teplota pak klesla na 18
stupňů.

SRPEN
Také první polovina srpna proběhla ve znamení teplého letního počasí
s denními teplotami 25-29 stupňů, s občasným deštěm. Průměrné noční teploty
klesly ale několikrát pod deset stupňů. Na letní normál, okolo 15 stupňů,
vzrostly až 15. srpna. V neděli 19. srpna zasáhla republiku vlna veder, která
přinesla tropické teploty. V neděli bylo nebe nad městem bez jediného mráčku a
denní teplota 33 °C. V pondělí 20. srpna bylo dokonce ještě o něco tepleji, 35 °C,
teplotní rekord padl ve Staňkově, kde naměřili 37,4 °C. Tento den byl extrémně
teplý po celé zemi, bylo dokonce překonáno dosavadní maximum pro území
České republiky, když v Dobřichovicích (Praha-západ) naměřili po 16. hodině
40,4 °C. Tropické teploty nad 30 stupňů trvaly po celý týden, neochladilo se ani
v noci, naopak, zažili jsme několik tropických nocí, kdy teploty neklesly pod
20 °C. Také následující týden začal tropickou teplotou, v pondělí 20. srpna jsme
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na teploměrech naměřili 34 °C, v noci z pondělí na úterý 20,2 °C. K mírnému
ochlazení došlo až ve čtvrtek 23. srpna, kdy denní teplota klesla na 28 stupňů a
noční na 15 stupňů.
Mimořádná vedra panující ve druhé polovině srpna způsobil příliv
tropického vzduchu z Maroka a Pyrenejského poloostrova. Vedra přinesla i
četné bouřky z horka. V našem městě řádila bouřka ve středu 22. srpna ráno. A
byla to "pořádná buřina". Kolem páté hodiny ranní se na západě objevily
hrozivé černé mraky a o chvíli později bouřka začala. A v Domažlicích se
tentokrát opravdu vyřádila. Silný vítr, který ji provázel, lámal větve stromů po
městě - na Chodském náměstí, v Kozinově ulici, v Hruškově ulici i na okrajích
města - ve Vavřinecké rokli a v Potocích. Spoušť, kterou vítr napáchal na
městské zeleni, uklízeli od rána zaměstnanci střediska Zeleň městských
technických služeb. Na Kavkaze v Dvořákově ulici rozfoukal vítr nepořádek,
který se povaloval kolem kontejnerů na tříděný odpad, přes celou Janáčkovu
ulici až do Zubřiny. Mezi ulicí Kozinovou a 17. listopadu, kde na bytových
domech probíhaly zateplovací práce, měla stavební firma na střeše tamního
věžáku uskladněné polystyrénové desky, zatížené dřevěnými trámy. Vítr sfoukal
všechno na zem, při čemž trámy dopadly na dvě zaparkovaná auta. Vzniklou
škodu uhradila jejich majitelům stavební firma ze svého pojištění.
Teploty kolem 28 °C se udržely až do konce srpna. Český
hydrometeorologický ústav, který porovnával data z období od června do srpna,
tedy po dobu tak zvaného klimatologického léta, uvedl, že uplynulé léto bylo
mimořádně teplé a v 238 let dlouhé historii měření pražského Klementina
zaujalo deváté až jedenácté místo.

ZÁŘÍ
V prvním zářijovém týdnu se denní teploty pohybovaly mezi 22-25 °C,
ranní kolísaly od 6 do 14 stupňů. Od druhého týdne už bylo chladněji, polojasno,
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denní teploty kolem 15 °C. Počátkem posledního zářijového týdne se zdálo, že se
léto ještě vrátí, ale obloha se nevyjasnila, celý týden bylo oblačno, zamračené
počasí přineslo občas i drobný déšť.

ŘÍJEN
Kdo očekával v říjnu příjemné babí léto, byl tentokráte zklamán. Celý
měsíc byl chladnější, sychravý, s denními teplotami mezi 8-15 stupni. Po ránu
jsme si často užili mlhy a smog. Smogu zdá se v našem městě přibývá a
nemohou za to jen stovky denně projíždějících aut. Díky rostoucím cenám plynu
přecházejí někteří majitelé rodinných domků zpět k pevným palivům. Často pak
ve svých kotlích spalují všechno možné, i to, co do nich rozhodně nepatří.
Představa čistějšího ovzduší díky čistějšímu způsobu vytápění tak s každoročně
rostoucími cenami elektřiny i plynu nenávratně mizí.
Poslední říjnový víkend se už nesl ve znamení téměř zimního počasí a
zaskočil zejména řidiče, kteří většinou jezdili ještě na letních pneumatikách.

LISTOPAD
Podle propočtů meteorologů byl letošní listopad teplotně výrazně
nadprůměrný. Přičinily se o to ovšem zejména Morava a Slezsko. U nás,
v západních Čechách, byly teploty proti ostatním částem země citelně nižší.
Například zatímco 28. listopadu se teploty na Moravě pohybovaly kolem 16 °C,
v Domažlicích jsme naměřili pouhých 8 stupňů. Znovu se tak potvrzuje, že náš
kout Čech má počasí proti ostatním částem země vždy mírně odlišné.
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Nejteplejším listopadovým dnem bylo v našem městě úterý 6. listopadu, kdy
jsme naměřili 14 °C. Jinak se teploty po celý měsíc pohybovaly v rozmezí
3 až 14 °C, ve druhé polovině měsíce se držely vesměs na 8 °C a ani ranní
teploty neklesly v tomto období pod nulu. Měsíc byl suchý, i když sluníčko se
ukázalo jen občas a bylo hodně pošmourno, mraky déšť nebo sněžení
nepřinesly.

PROSINEC
Prosinec začal příslibem skutečné zimy. Denní i noční teploty klesly pod
bod mrazu, u nás -1 před den, v noci až -4 °C. Hned v pondělí 3. prosince
nasněžilo asi 3 cm sněhu, ale na nepromrzlé zemi sníh vzápětí odtával a měnil
se v nepříjemnou břečku. Druhý den začalo sněžit znovu, odpoledne už padal
sníh s deštěm. 7. a 8. prosince klesly noční teploty, u nás na -6 °C, při poměrně
silném větru, který v těch dnech foukal, až na -13°C. Ve čtvrtek 6. prosince
ochromila dopravu na Domažlicku ledovka. Kamiony omezovaly dopravu stáním
v kopcích, autobusy se zpožďovaly, automobily končily v příkopech. V dalších
dnech se teploty držely na nule. Od 8. do 11. prosince prakticky denně padal
sníh. Trápila nás i inverze. Ve středu 12. prosince se vyčasilo, celý den svítilo
slunce, ale celý den také mrzlo. Ve čtvrtek 13. prosince se mírně oteplilo a to
pak v pátek 14. prosince ráno přineslo nemilé překvapení - po celém městě byla
námraza a ledovka. Silnice, chodníky, všechno se proměnilo v jedno kluziště.
Kdo nemusel, časně ráno raději ani nevycházel, ani nevyjížděl. Mezi motoristy se
ovšem jako vždy našli "odvážlivci", kteří ledovka sem ledovka tam vyrazili na
plný plyn. Jeden takový krátce po osmě hodině ranní "vybral" značnou rychlostí
zatáčku z Dvořákovy do Janáčkovy ulice a namířil si to svažitou Janáčkovou ulicí
k Zubřině. Jenomže na zaledněné silnici ztratil nad vozidlem vládu, auto se,
brzdy nebrzdy, rozjelo rovnou dolů a skončilo postavené pěkně "na nose"
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v potoce. Při svém kaskadérském kousku přerazilo masivní zábradlí, které nad
Zubřinou stojí a strhlo je sebou do potoka, včetně tří betonových sloupků. Řidiči
se naštěstí nestalo nic, auto vytáhli hasiči a zábradlí spravili, ovšem až na jaře
příštího roku, Domažlické technické služby. 16. prosince stoupla teplota na
4 stupně, přišla obleva, sníh úplně sešel. Druhá půle prosince pak probíhala ve
znamení v tuto roční dobu nezvykle teplého počasí. Na Štědrý den jsme naměřili
5/11 °C, na první svátek vánoční dokonce 5/13,5 °C. Místo zasněžených Vánoc
jsme tak prožívali Vánoce předjarní a na Boží hod bylo počasí opravdu vysloveně
jarní. Meteorologové hlásili, že v pondělí 24. prosince padlo na jejich měřících
stanicích ve středních, západních a jižních Čechách celkem 33 teplotních
rekordů. Dosud nejvyšší naměřené hodnoty byly překračovány o jeden až pět
stupňů Celsia. Nejteplejší Vánoce za poslední desítky let prožívali v Německu a
Rakousku, kde rtuť v teploměru překročila 18 stupňů Celsia.

I tehdá, když místo vodovodu stávaly po městě ještě kašny, bývalo počasí všelijaké
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SEZNAM PŘÍLOH KRONIKÁŘSKÉHO ZÁPISU ZA ROK
2012
PŘÍLOHA Č. 1
14. až 24. zasedání městského zastupitelstva, včetně usnesení (11 zápisů)
2. Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2012

PŘÍLOHA Č. 2
DOMAŽLICKÝ ZPRAVODAJ 2012, č. 1 – 12/2012 (12 čísel)

PŘÍLOHA Č. 3
1) Matriční zpráva za rok 2012
2) Statistika občanů města Domažlic k 31. 12. 2012
3) Jednota Orla
4) Plakát na vystoupení skupiny Exusia ve sborovém domě ČCE
5) Zpráva o činnosti Klubu Fontána
6) Charitativní sbírka šatstva a obuvi
MĚSTSKÁ SPRÁVA A ZAŘÍZENÍ
7) Počty zaměstnanců jednotlivých odborů MěÚ
8) Domažlická správa nemovitostí
9) DTS Domažlice
10) Domažlické městské lesy
11) Jeselské zařízení
12) Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
13) Městské kulturní středisko soupis - akcí 2012
14) Komiks městské knihovny pro děti: Centrum Chodska Domažlice
15) Galerie Dorka
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SPOLKY
16) Český svaz bojovníků za svobodu
17) Oblastní spolek ČČK Domažlic
18) JUNÁK
19) Pionýrská skupina Mír
20) T. J. Sokol
21) Český zahrádkářský svaz
22) Český kynologický svaz
23) Atletic club Domažlice
24) Sportovní klub ROKYTA
25) Mílaři Domažlice
26) Klub českých turistů Domažlice

PŘÍLOHA Č. 4
ŠKOLSTVÍ
1. Mateřská škola
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZŠ Komenského 17 – výroční zpráva
ZŠ Msgre Staška – Nová škola
Mateřská škola Msgre Staška
Základní škola praktická
Gymnázium J. Š. Baara
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola –
zpráva o činnosti školy
8. Střední odborné učiliště – výroční zpráva
9. Dům dětí a mládeže DOMINO

PŘÍLOHA Č. 5
OBCHOD, SLUŽBY

- 19 vizitek a letáčků
- Domažlický servis: leden, únor, březen květen, červen,
červenec, srpen, září, listopad, prosinec – 10 ex.
- Domažlický slevomat - 1 ex.
- Práce v Německu - 1 ex.
PŘÍLOHA Č. 6
VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 ČSSD: pozvánka na předvolební setkání, složenka pro M. Kalouska
 Koalice pro Plzeňský kraj: kalendářík, 2 x letáček, kuchařka
 KSČM: 1 x Haló noviny
 LEV 21: 1 letáček
 ODS: 1 letáček, 1 x Magazín pro občany Plzeňského kraje, 1 x Naše listy
 Sdružení pro náš kraj: 1 dvoulist
 Suverenita: 1 letáček
 TOP 09 a Starostové: 1 dvoulist
 1 soubor hlasovacích lístků
 výsledky hlasování: 1 x Domažlice, 1 x celý kraj
 složení zastupitelstva Plzeňského kraje
VOLBY DO SENÁTU PČR
 Jan Látka 3 x
 Jan Rejfek 1x
 Jiřina Rippelová 1 x
 Rudolf Salvetr 2x
 Ivan Šterzl 1 x
 1 x soubor hlasovacích lístků pro první a druhé kolo voleb
 Výsledky 1. kola - město Domažlice 1 x, obvod č. 11 1 x
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PŘÍLOHA Č. 7
KALENDÁRIUM
Pozvánky:
- udělení pamětní medaile PROF. Viktoru Viktorovi
- Navrácená krása
- Betlémy z celého světa
- Historické kolébky a kočárky
- 20. vzpomínková pěší pouť
- Vánoční prodejní výstava Klubu seniorů
pozvánky na výstavy v galerii – 6 ks
pozvánky na akce knihovny - 10 ks
Skládačky, letáky a brožury
- leták Falun Gong
- brožura Kulturní léto 2012
- skládačka Domažlice Historie a pamětihodnosti města: po jednom ex.
česky, německy, anglicky
- Chodrockfest 2012
- Filmový festival Letňák
- Čechomor
- Kurz klasické jógy
- Výstava modelů historických plachetních lodí
- skládačka Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť česky a německy
- Příloha Domažlického deníku Chodské slavnosti
- Veletržní zpravodaj
Výstřižky, plakátky
- Nová domažlická medaile
- Přijďte si do muzea upéct chodský koláč
Úmrtní oznámení:
Karel Hruška
Jiřina Paroubková
Ostatní:
Stanovisko sdružení TUSTA ke kauze nelegální stavby Kauflandu v Domažlicích
Řešení přestavby bývalého pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum

PŘÍLOHA Č. 7
- výprodeje
- nabídky
- výkup zlata
- půjčky
- a jiné různé ze schránek domažlických domácností
celkem 53 letáčků

220

Prohlášení kronikářky

Tento kronikářský zápis za rok 2012 obsahuje v písemné podobě
219 (slovy dvě stě devatenáct) číslovaných stran a 2 (slovy dvě)
strany

nečíslované.

V digitalizované

podobě

je

stránkován

průběžně.

V Domažlicích 26. listopadu 2013

PhDr. Věra Závacká
kronikářka

221

